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RESUMO
Nos anos 80, a violência doméstica, em especial a conjugal, antes restrita ao
âmbito privado dos relacionamentos, torna-se visível e o fenômeno passa a ser
sistematicamente discutido no espaço público.
Visando descrever, quantificar e analisar essas relações de gênero violentas,
e na tentativa de verificar como se constituem e os mecanismos de seu funcionamento,
manutenção e reprodução, a pesquisadora procurou penetrar nas tramas e tensões
conjugais, assim como no cotidiano dos órgãos de atendimento, onde ocorrem as cenas, as
queixas e os desfechos.
Para tanto, foram utilizados depoimentos de mulheres agredidas, matérias
divulgadas pela imprensa, queixas registradas na Delegacia de Mulheres e narrativas
dos(as) que ali trabalhavam, processos criminais e questionários aplicados a mulheres,
além de levantamentos estatísticos feitos durante os anos 80 e início da década de 90, em
Uberlândia-MG.
As relações conjugais violentas são marcadamente de poder. Estão longe de,
simplificadamente, constituírem “vilões” e “mocinhas”. Nesse jogo complexo e relacional,
as auto-representações e representações do outro explicitam concepções sobre o masculino,
o feminino e de seus papéis, geralmente dicotomizados, naturalizados e enraizados sob
valores tradicionais que contribuem para a perpetuação e ritualização da violência.
Ao desconsiderar, negar e não se dispor a enfrentar as ambigüidades e
contradições presentes na relação violenta, marcada pela parceria (considerando-se as
hierarquias e supremacia real do masculino), a mulher atua como vítima – uma certa
imagem de mulher -, constituindo-se enquanto não-sujeito. Dessa forma, uma comunicação
perversa entre os casais se estabelece mediada pela violência que a mulher alimenta,
muitas vezes, ao aprisionar-se nessa relação. A complexidade da análise, longe de supor
culpados(as) ou inocentes, sugere um repensar aos(às) protagonistas das cenas, bem como
aos órgãos de atendimento, com o intuito de se criarem condições concretas e eficazes,
para que muitas dessas mulheres possam vivenciar relacionamentos mais saudáveis.
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APRESENTAÇÃO

Acredito que nenhuma temática surja para o(a) pesquisador(a) como algo
casual. Em minha vida, as experiências nos mundos público e privado, na vida acadêmica e
na familiar interagem, ou mesmo se sobrepõem, fazendo com que os temas, muitas vezes,
nos escolham reciprocamente.
Falo de um determinado lugar, de um tempo específico de uma história de
vida: estou inserida em um sistema familiar matriarcal, em que bisavó, avó, tias e mãe
chefiam famílias. Ou seja, mulheres que, de um modo ou de outro, separaram-se dos
maridos, tiveram mais filhas que filhos, “assumiram” e acumularam os denominados
papéis masculinos.
Lembro-me de que, desde a época da adolescência, algumas práticas
familiares em casa de conhecidos(as) causavam-me estranheza, tais como mães que diziam
aos(às) filhos(as): “... não faça isso, pois senão conto ao seu pai quando ele chegar”, ou
“dinheiro é com seu pai”. Na minha casa, essas falas inexistiam, tampouco essa atribuição
de poder ao homem era recorrente. Chocava-me, também, perceber que justamente no seio
do chamado “lar doce lar”, a tolerância fosse restrita, as pessoas se desrespeitassem e se
agredissem, havendo tanta hierarquia entre os gêneros.
Considero que a biografia de quem gala determina a sua visão de mundo.
Assim, essas reflexões têm a ver com o meu interesse - enquanto mulher, branca, de classe
média, intelectual, jovem, solteira, que atua em órgãos de estudos de gênero e em entidades
de apoio e promoção feminina - em entender melhor como nossa sociedade define o
feminino e, por extensão, o masculino, delimitando seus espaços. O que para mim, em
vários momentos, apresentava-se como relações de violência por vezes sutis, na prática
encobriam assimetrias entre os sexos e, geralmente, significavam perda de autonomia,
principalmente da mulher.
Além dessas vivências, em 1991 tive a oportunidade de participar do XI
Encontro Nacional Feminista, em Caldas Novas-GO e o contato com mulheres de várias
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enorme desejo de trabalhar e pesquisar, com profundidade, as relações entre o
masculino e o feminino.
Nesse sentido, tendo em vista o interesse por essa temática, já desde a
graduação, fui aprovada para a Iniciação Científica, financiada pelo CNPq, com o
Relatório intitulado O avesso e o direito de uma luta por emancipação: movimentos
femininos em Uberlândia: 1970/90. A partir desse trabalho, foi possível entrar em
contato, por meio das fontes orais e escritas, com homens e mulheres que vivenciavam
ou vivenciam relações marcadamente violentas, principalmente no que se refere à
violência explícita, caracterizada como doméstica/conjugal.
Quando se chega a uma Delegacia de Mulheres e passa-se a observar as
vítimas de violência – com olhos roxos, com hematomas pelo corpo -,enfileiradas em
corredores estreitos, sujeitas a humilhações e constrangimentos, a primeira sensação é a
de pena misturada a um sentimento de empatia, seguida, logo depois, pela de
indignação.
Num primeiro momento, sem que houvesse um aprofundamento maior
das relações de violência entre os gêneros, no contato inicial com as fontes e no afã das
descobertas, acabei, de forma simplista, ora vitimando, ora heroicizando as mulheres,
tornando, assim, os homens, os grandes “vilões” da história. Porém, a partir da pesquisa
e de leituras, essas relações se apresentaram mais complexas e ambíguas, sendo um
desafio percebê-las com um olhar mais crítico e aguçado. Observei, ainda, que a
violência não permeia apenas as relações cotidianas entre casais, mas pode estar
presente também nas instituições que se propõem a combatê-la.
Dessa forma, troquei respostas por dúvidas, evitando o caminho fácil das
certezas absolutas, aprioristicamente concebidas. Optei por enxergar uma realidade
multifacetada e cheia de tensões, que angustiante porque todo estudo faz um corte
estático numa realidade dinâmica, principalmente pela atualidade do tema que tem tido
desdobramentos e sabendo ainda que, ao historicizar o que é pinçado a partir de
fragmentos, corro riscos.
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No último ano da graduação, em 1992, contribuí para a fundação do
Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher(Neguem), vinculado ao
Departamento de História da Universidade Federal de Uberlândia. Espaço
multidisciplinar, de reflexão, propício ao estudo, à pesquisa e produção científica, tem
me auxiliado na trajetória intelectual e no amadurecimento teórico, especificamente no
que tange às relações de gênero. Atualmente, como vice-coordenadora deste núcleo,
procuro aprimorar e dar continuidade aos estudos, trabalhos de extensão e de
intercâmbio com a comunidade e com centros de estudos congêneres.
Assim que me formei, em 1993, ingressei no Curso de PósGraduação/Mestrado da USP, pois desejava dar “continuidade com rupturas” ao
trabalho realizado anteriormente. O olhar sobre as relações violentas pretendeu-se,
então, mais crítico e cuidadoso, trilhando para além do aparente e do explícito.
Em 1995, fui convidada a apresentar um programa diário, vespertino,
com duração de 40 minutos, na TV Paranaíba/Rede Bandeirantes, com abrangência
regional (em torno de 35 cidades). Voltado para o público feminino, cujo espaço de
entrevistas priorizava discussões e debates sobre tabus e temas vinculados às relações de
gênero: sexualidade, homossexualidade, aborto, violência doméstica, dentre outros, foi
uma inovação ao nível de programação regional. E em 1997, passei a apresentar um
quadro de entrevistas, com abordagem de gênero, de 10 minutos, à noite, uma vez por
semana, na TV Universitária/TVE-RJ, também de abrangência regional.
Durante o processo de pesquisa, por meio das leituras bibliográficas
sobre o tema e pelo contato mais próximo com protagonistas de relações violentas,
assim como com órgãos de atendimento local e nacional e também devido à indignação
em mim provocada por verificar o quão grave é a situação em Uberlândia e região, dois
projetos tornaram-se relevantes. O primeiro diz respeito à conclusão do mestrado e o
outro à utilização da experiência e bagagem teórica adquiridas, para instituir um serviço
de atendimento integral a vítimas. Este último, a princípio um sonho, tornou-se
realidade. Foi constituído, em março de 1997, o S.O.S. Mulher/Família de Uberlândia,
entidade da qual sou uma das(os) fundadoras(es) e atual presidenta. É uma Organização
Não-Governamental, sem fins lucrativos, autônoma, cujo trabalho voluntário, por meio
de convênios e parcerias, visa apoiar, encaminhar e orientar, prioritariamente, vítimas
de violência doméstica, com atendimentos especializados gratuitos e interprofissionais
(social, psicológico, jurídico), atendendo os(as) filhos(as) ou outra pessoa da família,
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quando o problema decorrer dessa violência. Também objetiva desenvolver, contando
com o apoio de seus(suas) associados(as) e parceiros(as), trabalhos de (in)formação e
reflexão, de cunho educativo e preventivo junto à comunidade.
Por mais fascinante que seja, o estudo aparece igualmente como
resultado de uma trágica realidade. Seria preferível que não houvesse tanta matériaprima para a confecção do quadro que ilustra as relações violentas entre os gêneros.

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

“A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa
de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a
meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua
segunda metade voltava igualmente com meio perfil e os meios perfis
não coincidiam. Arrebentaram a porta e derrubaram a porta onde a
verdade explendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma
da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das
duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme seu
capricho, sua ilusão, sua miopia.”
Carlos Drummond de Andrade

1. INTRODUZINDO O TEMA

O anteprojeto desta pesquisa propunha o estudo da “violência contra a
mulher”, com destaque à chamada violência conjugal/familiar/doméstica nos anos 80 e
90. Durante o transcorrer do trabalho, houve a necessidade de ampliar o enfoque dado,
assim como o próprio título. Essa alteração não ocorreu apenas por questões de
nomenclatura, mas também em vista do seu significado. Ou seja, opta-se, neste
momento, por falar de “relações violentas entre os gêneros”, mesmo que a ênfase do
estudo recaia na trajetória feminina. O sentido se altera, à medida que a primeira versão
aparece como via de mão única que, de antemão, vitima a mulher. A segunda versão
possibilita a análise das relações de gênero como marcadamente de poder, com
hierarquias sim, mas também de ambigüidades. Tenta-se sair, desse modo, da oposição
binária e simplificada que se costuma fazer entre vítima passiva e algoz ativo.
Pretende-se, então, descrever, quantificar e analisar a violência entre os
gêneros, mapeando ao nível local, as agressões físicas, sexuais e emocionais, em sua
grande maioria de cunho doméstico. Neste trabalho, privilegia-se a análise de relações
entre os sexos, em que cenas de violência se explicitem, apontando, sem a pretensão de
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aprofundar, as suas formas mais simbólicas, sutis, veladas, posto que esse
aprofundamento exigiria um outro aporte conceitual.
São descritas e analisadas as relações violentas entre homens e mulheres
por meio das falas presentes nos processos crimes, na imprensa local e regional, no
relato das vítimas em registros de queixas na Delegacia de Mulheres e dos que ali
trabalham via entrevistas ou questionários. Também são estudados os mecanismos de
funcionamento, reprodução e manutenção dessas relações, com o objetivo de perceber o
que se modifica e/ou permanece no tempo, com a leitura e a observação criteriosa dos
discursos, por detrás das narrativas, nas entrelinhas dos documentos.
A literatura feminista e os trabalhos de pesquisadores(as) na área relatam que até
a década de 70 as iniciativas para disseminar idéias sobre a condição feminina,
sobretudo de cientistas sociais e jornalistas, constituíam-se de experiências solitárias e
isoladas. Foi a partir de 1975, de acordo com essa bibliografia, que ocorreu um
verdadeiro “boom” na produção intelectual. Isso, em parte, decorreu de um fervilhar de
iniciativas democratizantes dos anos 70. De outro lado, a iniciativa da Organização das
Nações Unidas (ONU) em instituir o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher
e o decênio seguinte como a Década da Mulher tornou-se um fator preponderante para
uma maior visibilidade da tématica e, conseqüentemente, maior produção intelectual
sobre o tema, além de contribuir para a ampliação da organização dos movimentos de
mulheres e feministas. 1
Pode-se lembrar, ainda, de alguns acordos internacionais assinados pelo
Brasil, visando à igualdade de gênero, propondo a implementação de políticas públicas
e ações afirmativas: Conferência Mundial sobre a Mulher(México, 1975); Conferência
Mundial de Copenhage(1980); Conferência Mundial de Nairobi(1985); Conferência dos
Direitos Humanos em Viena(1993); Declaração da ONU para Eliminação da
Violência

Consultar: ALVES, B.M. & PITANGUY, J. O que é feminismo. 4a- ed., São Paulo: Brasiliense,
1994(Coleção Primeiros Passos); SAFFIOTI, H. (1987, 1988); SILVA, M.V. Violência contra a mulher:
quem mete a colher? São Paulo: Cortez, 1992.
1
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contra a Mulher(1993); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher – de Belém do Pará(1994) e a IV Conferência Mundial sobre
a Mulher em Beijing(1995).
Ainda em 1975, é realizado um seminário sobre a mulher na Associação
Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, onde se gesta a criação do Centro da
Mulher Brasileira, ocupando-se principalmente das temáticas planejamento familiar e
violência contra a mulher.
De acordo com os movimentos feministas nacionais, no final da década
de 70, quando o processo de democratização começa a se consolidar e novos canais de
expressão se abrem, algumas mulheres passam a se ocupar com questões específicas,
chamadas “bandeiras” feministas, como saúde e sexualidade da mulher, aborto e
violência, dentre outras. Ao mesmo tempo, o objeto de debate feminista vai se
deslocando para a análise das relações de gênero.
Desde o final dos anos 70, os meios de comunicação e as produções
intelectuais passam a se ocupar do tema violência, e a partir dos anos 80, as questões
específicas

sobre

as

mulheres

são

aprofundadas

e

ampliadas,

elevando-se

significativamente o número de pesquisas. Nesse período, os movimentos femininos
tornam público o fenômeno da violência contra a mulher, principalmente a violência
doméstica conjugal, dando visibilidade ao problema por meio das denúncias,
manifestações públicas e pressões para a criação de órgãos de apoio e atendimento
específico às mulheres. Assim, em 1985 é criada em São Paulo a primeira delegacia
para atendimento à mulher e, a partir daí, surgem delegacias especializadas por todo o
País, principalmente nas capitais, expandindo-se para centros menores.
Uberlândia reflete com especificidade esse quadro mais amplo, por meio
de suas organizações femininas e pela mobilização para a criação de aparatos
institucionais que visem dar respostas à questão da violência entre os gêneros.
Cenário eleito para a pesquisa, Uberlândia(= terra fértil), cidade
centenária (108 anos) do Triângulo Mineiro, contando com aproximadamente 450 mil
habitantes, tem hoje posição destacada no contexto nacional, principalmente no que diz
respeito à pujança
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de sua economia. Com uma história marcada, na óptica do discurso oficial, pelo
“progresso” e pela “ordem”, ela tem se tornado um crescente pólo aglutinador, tanto
para empresários(as) investidores(as), quanto para aqueles(as) que embalados(as) pelo
sonho de encontrar o eldorado acalentam a esperança de realizar, na prática, as
promessas desse discurso.2 E é justamente por meio dessa representação que Uberlândia
aparece como destaque na capa da Revista Veja, de novembro de 1987, em matéria
paga, ressaltando suas qualidades, a inexistência de crise, de pobreza significativa, de
desemprego, de mendigos, onde as mulheres parecem valorizar a virgindade, vivendo
dentro das normas dos “bons costumes”.3
O censo do IBGE de 1996 demonstra que Uberlândia cresceu mais de
19% na primeira metade dos anos 90, ultrapassando Juiz de Fora e tornando-se a
terceira maior cidade do Estado de Minas Gerais, só perdendo para a capital Belo
Horizonte e para Contagem. Dos aproximadamente 450 mil habitantes, a maioria é
formada por mulheres: em torno de 51% e o restante homens. A cidade é a terceira do
estado em arrecadação de tributos e apresenta uma média de 5,27% de crescimento
populacional por ano, média superior à brasileira. Hoje com um amplo Distrito
Industrial, uma universidade federal e uma particular, a cidade tem atraído além de
trabalhadores(as), estudantes.
Segundo dados oficiais de seus governantes, a estrutura urbana de
Uberlândia conta com um dos maiores índices de saneamento básico do País – 98% das
residências são servidas com rede de esgoto, 99% abastecidas por água tratada e energia
elétrica e mais de 78% das vias urbanas pavimentadas. Não há pesquisas paralelas a
essas, mas ao transitar pela periferia da cidade e por várias favelas, percebe-se que esses
dados estão superestimados.
A cidade aparece como a principal de uma região com cerca de 200
municípios, abrangendo além do Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o sudoeste
goiano. Encontra-se também estrategicamente localizada entre seis capitais: Campo
Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.

2

Sobre a contextualização de Uberlândia-MG, consultar: MACHADO, M. C. T. Muito aquém do
paraíso: ordem, progresso e disciplina em Uberlândia. História e Perspectivas(4), Uberlândia: EDUFU,
jan./jun. 1991, p.37-78.
3
SPARTACUS, I. & GOMES, M. Uberlândia(MG) – sua vida e seus costumes. Interior – um Brasil
longe da crise (capa); Crise à distância (reportagem). Veja (1002): 67-73, 18 de nov. de 1987.
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O setor industrial do município é hoje um dos maiores do interior de
Minas Gerais e um dos que mais cresce no País: são em torno de três mil indústrias já
instaladas, com alto padrão tecnológico. A cidade se destaca também como maior pólo
atacadista distribuidor da América Latina, atendendo 95% dos estados da federação, o
que repercute em seu crescimento.
A história do desenvolvimento de Uberlândia como cidade estratégica da
região remonta à época da ocupação do Centro/Norte do Brasil, em especial com a
construção de Brasília, em 1960, quando a cidade passa a ser rota obrigatória para a
capital federal e de intercruzamento Sul/Norte/Oeste.
Entre as décadas de 50 e 70, há o desenvolvimento acelerado das
telecomunicações. Nos anos 60, os mega-atacadistas se instalam na cidade. E nos anos
70 constitui-se a malha rodoviária, a maior do interior do País, o que favorece e
impulsiona o processo de industrialização local.
Atualmente, Uberlândia conta com mais de 18 mil empresas de todos os
portes, industriais, comerciais e de prestação de serviços, empregando mais de 150 mil
pessoas. Esses dados justificam o crescimento populacional da cidade, que
freqüentemente recebe pessoas na busca de empregos e melhores condições de vida.
O município sente “o ar do progresso”, mas sofre também, e
simultaneamente, seus reflexos sociais, visíveis no cotidiano e expressos na “mídia”.
Dentre eles, pode-se mencionar a migração de emprego, o surgimento de favelas, o
aumento da criminalidade e da violência, a insuficiência de serviços públicos, como
creches, escolas e postos de saúde, dentre outros. Nesse sentido, os discursos que
buscam construir no imaginário coletivo local uma cidade “paraíso” são abalados. Por
detrás da máscara da cidade progressista e harmoniosa escondem-se desigualdades
sociais, em maior ou menor grau, como em todo o País.
Contraditoriamente, a cidade que prima pelo seu desenvolvimento não
parece investir significativamente, tampouco pressionar os responsáveis, para que haja
melhorias relevantes em instituições, como a Delegacia de Mulheres, que seria o
espaço, por excelência, para tratar das relações violentas, pelo menos até 1995, quando
se
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constituiu o Juizado Especial. Em determinados momentos, os governantes do
município não investem neste serviço, alegando ser esta uma obrigação do governo
estadual. Porém, em algumas situações destinam verbas a atividades cuja competência é
do estado. Embora existindo a demanda, parece que o serviço prestado ao “universo
feminino” é encarado como secundário. De qualquer modo, o estado pode ser cúmplice
do descaso generalizado que violenta o direito da mulher à vida, à liberdade e à
segurança, quando não a provê da proteção necessária. E ao não cumprir sua obrigação
de prevenir e punir essa violência de forma não-discriminatória, nega a ela a proteção
igualitária determinada por lei.
O interesse por este trabalho se deu devido a várias razões. Antes do
desenvolvimento deste estudo não havia dados sistematizados sobre a violência entre os
gêneros em Uberlândia-MG. Os que existiam encontravam-se dispersos, registrados na
Delegacia de Mulheres. Desta forma, foi possível resgatar dados das fontes para
quantificá-los em tabelas e gráficos, incluindo Uberlândia nos exemplos de outras
cidades do País com relações violentas entre os gêneros. Os resultados da pesquisa
podem, inclusive, auxiliar àqueles(as) que desejarem refletir sobre o tema e/ou intervir
no campo social, no sentido de exigir a implementação de políticas públicas eficazes
para evitar e combater essa violência específica, ao nível local.
Outro fator de estímulo para se estudar os anos 80/90 foi o ineditismo do
tema na produção local. Vale ressaltar que, priorizando o início do século, ou mesmo o
período anterior ao escolhido, alguns trabalhos já foram e/ou estão sendo
desenvolvidos4.
Além do silêncio, das lacunas e de muitas mulheres não denunciarem a
violência sofrida, constatadamente elas ainda figuram como parte excluída da memória
social, pouco presentes nos manuais escolares e nos registros históricos. Várias vezes
tida como personagem secundária

nas representações sociais, a mulher não tem

merecido espaço nos registros dos grandes feitos, freqüentemente entendidos como
próprios dos condutores da história política.

4

Consultar: RODRIGUES, J. de F. S. Perfis femininos: simbologia e representação na sociedade
uberlandense – 1920/1954. São Paulo: USP, 1995(Tese, Doutoramento); BESSA, k. A. M. Jogos de
sedução: práticas amorosas e práticas jurídicas. Uberlândia, 1950/1970. Campinas: Unicamp,
1994(Dissertação, Mestrado); SOUZA, V. L. P. Entre o bem e o mal (educação e sexualidade – anos 60,
Triângulo Mineiro). São Paulo: USP, 1991(Dissertação, Mestrado); SOUZA,V. L. P. Paixão, sedução e
violência – 1960/1980. São Paulo: USP, 1998 (Tese, Doutoramento).
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Desse modo, neste trabalho, uma das preocupações é recuperar a
presença feminina e as relações de gênero, em Uberlândia particularmente. A partir da
experiência e dos relatos, decifrando as relações de gênero violentas, será possível fazer
emergir a história desses(as) atores(atrizes).
Chama a atenção e aparecem como incentivo à pesquisa os dados gerais,
regionais e locais, divulgados sobre o tema, ressaltando a relevância em estudá-lo.
Assim, de acordo com dados da Casa de Cultura da Mulher Negra de
Santos “o número de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, no planeta
Terra, é maior do que o número de vítimas em todos os conflitos armados.” 5
A violência doméstica é a maior causa de ferimentos femininos em todo
o mundo e principal causa de morte de mulheres entre 14 e 44 anos.6 Alguns países,
inclusive, legitimam em seus códigos e legislação discriminatória essa violência, que
inclui desde as diferentes definições de adultério para homens e mulheres até as ofensas
femininas à honra masculina.
A IV Conferência Mundial sobre a Mulher7, realizada na China em
setembro de 1995, denunciou, por exemplo, que nos EUA a cada 18 minutos, uma
mulher é espancada e a cada seis minutos, uma é estuprada8. Esses índices levam a uma
reflexão sobre o fato de que a questão ultrapassa os limites do econômico, pois a
violência acontece freqüentemente também em países considerados do Primeiro Mundo,
significativamente na classe média e nas classes economicamente privilegiadas.
Observa-se, ainda, pelas manchetes da “mídia” que, em várias partes do
mundo, o estupro é usado como arma de guerra ou para “limpeza étnica”, a exemplo do
que ocorre no Haiti e na Bósnia.

5

Folha de São Paulo, 17/09/94.
HUMAN RIGHTS WATCH. Relatório de Direitos Humanos da Mulher, 1996.
7
Ver: CONSELHO ESTADUAL DA MULHER DE MINAS GERAIS. IV Conferência Mundial da
Mulher – declaração de Beijing (síntese). Belo Horizonte, ago./96, onde está sintetizada a Plataforma de
Ação, documento final do Encontro, assinada sem reservas pelo governo brasileiro, incluindo-se ações
relativas à violência entre os gêneros.
8
Folha de S. Paulo, 27/08/95.
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Em países árabes, o clitóris(fonte de prazer) das meninas é retirado com
objetos cortantes, sem qualquer assepsia e chamam a isso de ritual natural. Mas a
imprensa e a própria Conferência de Pequim denunciaram essas práticas como
mutilação e violência. A esse respeito, o relato autobiográfico de SAADAWI, sobre a
incisão feminina no mundo árabe, é bastante elucidativo:
“(...)eu tinha seis anos, e naquela noite (...) percebi que haviam afastado
bem as minhas coxas e que cada uma de minhas pernas estava sendo o
mais possível aberta (...). Então, de repente, a afiada ponta metálica
pareceu deslizar entre minhas pernas e nesse local arrancou um pedaço
de carne de meu corpo”.9
Na

IV

Conferência,

respaldam-se

em

dados

de

organismos

internacionais, para afirmar que o Brasil aparece como campeão em violência contra a
mulher.10 A cada quatro minutos, uma mulher é espancada, sendo 70% dos casos de
incidentes violentos praticados por seus companheiros. Os agressores escapam de
penas, alegando ter agido “sob forte emoção”; 50% dos homicídios contra mulheres são
cometidos por seus parceiros.11
Por outro lado, na sociedade brasileira, as mulheres constituem mais da
metade da população, quase metade da mão-de-obra economicamente ativa, chefiando
boa parte das famílias, estudam mais que os homens e, no entanto, não têm, muitas
vezes, seus direitos básicos de cidadãs garantidos e respeitados, a começar pela sua
integridade física. A violência de gênero é uma realidade. E é assim que 98% das
preocupações de mulheres brasileiras são o combate à violência contra a mulher e 96%
o abuso sexual no trabalho.12
De acordo com os movimentos feministas, a violência de gênero ocorre
em todas as classes, raças e etnias, mas apenas 1/3, em média, é denunciado e grande
parte dessas denúncias sequer se transforma em inquéritos e processos crimes. Por isso,
os “slogans” das organizações femininas ao nível nacional têm sido “o silêncio e a
impunidade são cúmplices da violência”, principalmente no que se refere às violências

9

SAADAWI, N. El. As mulheres do mundo árabe: a face oculta de Eva. São Paulo: Global, 1982, p.1920.
10
AMERICAS WATCH. Relatório, 1992.
11
AMERICAS WATCH. Relatório, set./95.
12
Veja, ano 27 ago./set./94 (Edição especial sobre a mulher – a grande mudança no Brasil).
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doméstica e conjugal, visto que mais de 70% de todos os casos denunciados de
violência contra a mulher ocorrem no lar.13
A Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol) apurou os
crimes cometidos contra a mulher no Estado de Minas Gerais, no ano de 1992,
coletando dados nas delegacias, dentro dos grupos de Crimes Contra a Pessoa e Contra
os Costumes. Os resultados apontam que 188 mulheres foram vítimas de homicídio no
estado. Morreram por mês, uma média de 15 mulheres. Em Belo Horizonte, foram 21,
quase duas por mês, o mesmo ocorrendo nas cidades da região metropolitana.
Ocorreram 703 estupros, sendo que 288 foram registrados em Belo Horizonte,
correspondendo a 41%. A faixa horária de maior ocorrência dos crimes foi a de 18:01 às
24:00 e o local foi a própria residência. A causa dos crimes, na sua maioria, não foi
especificada. O desentendimento e a embriaguez tiveram algum destaque. Dos meios
utilizados para a prática dos crimes, devidamente apurados, sobressaiu a agressão física.
A qualificação dos dados apurados na cidade de Uberlândia foram semelhantes a do
estado.14
Em termos ainda do estado, dos 115.000 processos criminais em
tramitação, consultados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, durante o primeiro
semestre de 1995, verificou-se que 17.625, ou seja 15%, eram de crimes contra a mulher
e 41,55% desses constituíam lesões corporais – agressões físicas e espancamentos. Os
homicídios representaram 13,92% e atingiram, na maioria, mulheres entre 18 e 35 anos.
Os crimes de estupro representaram 11,88% dos processos.
De acordo com os dados apresentados no relatório da comissão, 47% dos
crimes praticados contra a mulher tinham como vítimas a população infanto-juvenil,
com idade até 18 anos. Nos de lesões corporais e estupro, na maioria das vezes, o réu
era o marido, o companheiro ou parente próximo da vítima, ocorrendo freqüentemente o

13

CONGRESSO NACIONAL. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a
investigar a questão da violência contra a mulher. (Relator: Dep. Etevaldo G. de Menezes), Brasília-DF,
1993.
14
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. Anuário. Academia de Polícia Civil/Instituto
de Criminologia/ Divisão de Estatística, 1992.
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estupro praticado pelo pai. Entre as sugestões apresentadas pela comissão para reduzir a
incidência desses crimes estão a criação de albergues para mulheres agredidas. 15
Em Uberlândia, a pesquisa revelou que dos 5.000 processos criminais
consultados no Fórum Abelardo Penna, no período de 1980 a 1994, 644 constituíram
crimes contra a mulher, perfazendo em torno de 12,88% do total. Constatou-se que a
maior parte dos crimes eram lesões corporais, em seguida os homicídios. Os agressores,
na sua maioria, eram amásios, maridos, namorados e ex... das vítimas, com instrução,
idade de 21 a 40 anos. Os crimes motivados por ciúmes ou pelo abandono e a
impunidade prevaleceram. (Consultar mapeamento e resultados nas Tabelas e Gráficos
dos Processos Crimes de Homens X Mulheres, item 1).
A imprensa local e regional freqüentemente tem dado destaque aos
crimes passionais: “Sete mulheres são assassinadas por ano na cidade – a maioria dos
homicídios é causada por crimes passionais cometidos pelos maridos.”16 Assim,
também a imprensa nacional deu ênfase aos casos de Ângela Diniz x Doca Street,
Lindomar Castilho e Eliane de Grammont e, mais recentemente, Daniela Perez x
Guilherme de Pádua. Em Uberlândia, dentre tantos outros que chocaram a sociedade e
suscitaram indagações sobre os porquês, o episódio Roberta x Malveira repercutiu
nacionalmente.
Não é interesse da pesquisadora, com essas reflexões, restringir a análise
à vitimação da mulher como se esta fosse uma “coitadinha”, incapaz de (re)agir, passiva
na relação. Por menor que sejam, numericamente, os crimes, as mulheres também os
cometem. As manchetes dos jornais locais e regionais bem explicitam essa realidade:
“Mulheres matam dois homens por ano”17 (a maior parte dos casos entre casais).
Algumas alegam que chegam neste ponto por vivenciarem situações cotidianas de
violência por parte dos companheiros. Outras afirmam ter sido por legítima defesa e
algumas parecem estar assumindo um papel tradicionalmente masculino, alegando
adultério/traição. As
15

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Relatório Final da Comissão Especial, para
proceder estudos que permitam a avaliação da real extensão do problema da violência perpetrada contra a
mulher no Estado de Minas Gerais, 1995.
16
Sete mulheres são assassinadas por ano na cidade – a maioria dos homicídios é causada por crimes
passionais cometidos pelos maridos. Correio, 15/03/96, p.13 (Violência).
17
Mulheres matam dois homens por ano – maioria dos crimes ocorreu por causa das agressões
masculinas. Correio, 16/03/96, p.13 (Polícia).
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justificativas observadas nas fontes são várias, tanto por parte dos que cometem o crime,
quanto por parte dos movimentos feministas que passam, nesses casos, a exercer o papel
de advogados de defesa dessas mulheres.
É necessário enfatizar que tais relações são marcadamente de poder. E
nesse jogo há mais ambigüidades do que a princípio se pode imaginar. A vitimação
desconsidera o fato de que, mesmo em condições de subalternidade, as mulheres agem
e, às vezes, agridem, principalmente em se tratando de relações conjugais. E não se
busca, nesta análise, culpá-las ou eximi-las de culpa, mas ampliar e tornar mais
profundo este estudo.

2. ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Por mais que todo este trabalho esteja imbuído de concepções teóricometodológicas, nesta parte explicitam-se determinadas posturas. Discorre-se sobre os
conceitos tomados de empréstimo, comentando-os, através do diálogo, com alguns(mas)
autores(as) e obras importantes para a análise.18 Transita-se por vários campos do
conhecimento, uma vez que o objeto requer análise multidisciplinar e assim tem sido
abordado pelas ciências, com suas especificidades ao ser analisado pela História,
principalmente com base no eixo gênero, poder e violência.

Serão

expostas

parcialmente,

18

LANGLEY, R. & LEVY, R. C. Mulheres espancadas: fenômeno invisível. 2a- ed., São Paulo: Hucitec,
1980; CORRÊA, M. Morte em família: representações jurídicas de papéis sexuais. Rio Janeiro: Graal,
1983; CHAUÍ, M. Participando do debate sobre a mulher e a violência. VÁRIAS AUTORAS.
Perspectivas antropológicas da mulher (4): 23-62, Rio Janeiro: Zahar, 1985; AZEVEDO, M. A. &
Colabs. Mulheres espancadas: a violência denunciada. São Paulo: Cortez, 1985; GREGORI, M. F.
Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e a prática feminista. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, São Paulo: Anpocs, 1993; Violência de gênero no Brasil atual, de SAFFIOTI, Violência e assédio
sexual, de GENDRON, Novas/velhas violências contra a mulher, de GROSSI. Revista Estudos
Feministas, Ano 2, CIEC/ECO/UFRJ, 2o- sem. de 1994, p.443-88; SAFFIOTI, E. & ALMEIDA, S. S. de.
Violência de gênero: poder e impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
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sem nenhuma pretensão de esgotamento, algumas das análises relativas a esse eixo e
conseqüentemente ao objeto de estudo.
Fala-se de um determinado lugar, como fruto de um tempo, não
pretendendo neutralidade e usando da subjetividade necessária e inevitável para a
perseguição da objetividade possível na análise. O desafio está em fazer com que o uso
das vivências pessoais potencialize a análise dos dados colhidos na pesquisa
desenvolvida. A técnica da observação participante pode ser interessante ao se
desvendar o contexto de produção das fontes, na intenção de suplantá-las, re-construílas e re-significá-las, a partir de um olhar treinado para o estranhamento, a indagação e a
dúvida, valendo-se, também, por que não, da intuição.
Acredita-se que, como enfatiza FOUCAULT,
“... o papel de um intelectual não é dizer aos outros o que eles têm que
fazer. (...) Não é modelar a vontade política dos outros, é, através das
análises que ele faz nos domínios que são seus, reinterrogar as
evidências e os postulados, sacudir os hábitos, as maneiras de fazer e de
pensar, dissipar as familiaridades aceitas, retomar a medida das regras
e das instituições e a partir desta reproblematização (...) participar da
formação de uma vontade política...”19
Lembra-se aqui a crítica feita à academia no sentido de seu isolamento,
ou seja, pretende-se devolver a análise e a pesquisa sistematizada à sociedade de onde
se subtraiu os dados e vincular a produção desse conhecimento às necessidades das
pessoas que vivenciam relações violentas.
Ao se divagar e “viajar” para o passado histórico (no caso, tão presente),
buscam-se fragmentos significativos. Não se procura, porém, reviver o passado, mas
revisitá-lo, reconstituí-lo, re-significando-o com o olhar do presente. Esse passado não é
fixo, cristalizado, nem está organizado. Segundo THOMPSON não é a voz do passado
que

19

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 8a- ed., Rio de Janeiro: Graal, 1989, p.14.
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emerge, mas a do presente que recodifica vivências, coexistindo, então, com diversas
temporalidades.20 Neste contexto, por vezes, a veracidade é menos importante que o
simbolismo contido nesses relatos.
Tecer estudos sobre as relações de gênero implica desconstruir
parâmetros antigos e, ao mesmo tempo, historicizar essas relações, visando
desmistificar o próprio conceito.21 Alguns trabalhos nessa linha têm questionado a
historiografia tradicional e assim feito com que as Ciências Humanas sejam vistas
criticamente no que diz respeito aos seus arcabouços teóricos, revendo paradigmas antes
pouco questionados. Buscando historicizar a categoria, pode-se dizer que, a partir da
rejeição às determinações biológicas implícitas para alguns(mas) no termo sexo, uma
grande parte de feministas e de intelectuais, neste fim de século, começaram a utilizar o
termo gênero22. Esta é uma noção relacional, pois designa as relações entre os sexos,
sendo uma maneira de indicar construções sociais acerca dos papéis das mulheres e dos
homens, assim como de suas subjetividades.

Conforme define FLAX,
“... as relações de gênero são processos complexos e instáveis (...)
constituídas por e através de partes inter-relacionadas. Essas partes são
interdependentes (...). As relações de gênero são divisões e atribuições
diferenciadas e (...) assimétricas de traços e capacidades humanas (...).
Homem e mulher são apresentados como categorias excludentes (...). O
conteúdo real de ser homem ou mulher e a rigidez das próprias
categorias são altamente variáveis de acordo com épocas e culturas.
Entretanto, as relações de gênero (...) têm sido (...) relações de
dominação.”23

20

THOMPSON, P. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade 56(2): 5-22, Porto
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Faz-se necessário tomar o devido cuidado para não se incidir numa visão
de mão única que atribui freqüentemente à mulher a condição apenas de vítima, pois,
nas relações de gênero, o vínculo de dominação e subordinação nem sempre é tão
transparente e óbvio, apesar de se poder verificar, até o momento, e de um modo geral, a
supremacia masculina. 24
Seria ingênuo acreditar que a utilização da categoria gênero, no estudo,
por si só possibilitasse uma compreensão histórica mais ampla do objeto. É importante,
apesar da dificuldade, conjugar gênero a outras dimensões e conjunto das teorias do
conflito. Embora privilegiando as ambigüidades e contradições de gênero, acredita-se
como SCOTT que
“... os historiadores devem antes de tudo examinar as maneiras pelas
quais as identidades de gênero são realmente construídas e relacionar
seus achados com toda uma série de atividades, de organizações sociais
historicamente situadas.”25
A noção de relações de gênero aponta para construções mutáveis de
significação. Isso quer dizer, como ressalta PAOLI, que os significados constituintes
das diferenças de gênero são atravessados por discursos de outras identidades e
cristalizados de repetições, de estereótipos, todos colocados em ação em contextos
específicos.26
Ao estudar e ter como objeto as “relações de gênero violentas”, não há
crença de que existe uma categoria unificada de interpretação, mas pode-se, sim,
enfrentar as diferenças simbólicas, contextualizando-as sem reduzi-las a um único
termo. Não se pretende, portanto, atribuir um imperialismo à categoria, em detrimento
de outros conceitos; apenas priorizá-la na análise.
Sem o intuito de partir de sujeitos prontos e acabados, utiliza-se a
categoria gênero no trato das relações sociais. Este procedimento constitui
uma mudança
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epistemológica importante, pois a dimensão relacional faz com que haja um
deslocamento da noção de sujeito e de identidade fixa para a de relação, evitando,
inclusive, uma possível guetificação feminina. A conseqüência metodológica é a de que
deixam de existir homens e mulheres abstratos, essencializados, para se constituírem
homens e mulheres contextualizados, uma especificidade do gênero estudado pela
História.
Algumas dificuldades aparecem em determinados momentos da análise
histórica quando se tenta, devido a toda uma influência historiográfica e de produções
feministas, identificar qualquer atitude feminina como sendo de resistência,
heroicizando as mulheres; e, em outros momentos, percebê-las como freqüentemente
oprimidas e inevitavelmente dominadas, vitimando-as. Talvez o uso do gênero possa
auxiliar a sair dessas armadilhas, uma vez que a ênfase recai nas construções sociais e
culturais das diferenças sexuais e rompe com idéias naturalizantes. Nesse sentido, há
jogos de poder relacionais entre o masculino e o feminino – independente do sexo físico
das pessoas -, marcados por hierarquias, conflitos e também por negociações. Não se
trata de negar as falas misóginas, mas de mostrar como são fabricadas. Pode-se utilizar,
para isso, de práticas, de símbolos, de códigos normativos, de representações, valores
sociais e de identidades subjetivas. O gênero também designa contingentes humanos
movidos pelas representações do outro e auto-representações do masculino e do
feminino.
Outro empecilho ao estudo consiste no fato de que o gênero não possui
ainda um embasamento teórico elaborado como o conceito de classe, por exemplo,
tendo sido colocado como categoria analítica utilizada em pesquisas somente a partir
dos anos 80, no Brasil. É, portanto, um desafio lidar com esta categoria tão
recentemente abordada pela historiografia e outras áreas do conhecimento. Não é por
acaso que poucos(as) investigadores(as) incorporaram a perspectiva relacional que
impõe o enfoque de gênero. Muitos(as) utilizam-no, mas ainda atribuindo, de forma
simplista, ao patriarcado e à discriminação a responsabilidade pela opressão feminina,
pelas hierarquias e desigualdades entre gêneros e pela criação de um mundo feminino à
parte.
Determinadas ações sociais só têm sentido se integradas numa análise de
construção e consolidação do poder. Assim, este tema é melhor compreendido na
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relação de reciprocidade entre gênero e poder, sendo o gênero uma forma de significar
as relações de poder.27
Em que pese o poder, é bom esclarecer a concepção que transita e se
recompõe no fluxo das relações sociais. Nesta perspectiva, DELEUZE, com base em
FOUCAULT, questiona:
“O que é poder? A definição de Foucault parece bem simples: o poder é
uma relação de forças, ou melhor, toda relação de forças é uma relação
de poder. Compreendemos primeiramente que o poder não é uma forma,
por exemplo, a forma-Estado; e que a relação de poder não se estabelece
entre duas formas, como o saber. Em segundo lugar, a força não está
nunca no singular, ela tem como característica essencial estar em
relação com outras forças, de forma que toda força já é relação, isto é,
poder: a força não tem objeto nem sujeito a não ser a força”. Ou, “...
dirá Foucault que o poder remete a uma ‘microfísica’. Com a condição
de não entendermos o ‘micro’ como uma simples miniaturização das
formas visíveis ou enunciáveis, mas como um outro domínio, um novo
tipo de relações, uma dimensão de pensamento irredutível ao saber:
ligações móveis e não-localizáveis.”28
As relações de poder são constitutivas das relações de gênero. Não se
pretende reduzir tudo a gênero, mas colocar que este é fundamental para as relações
sociais, por regular as relações homem-mulher, homem-homem e mulher-mulher.
Socialmente construído, o gênero corporifica a sexualidade, que é exercida como uma
forma de poder. Portanto, a sexualidade é um ponto de apoio da desigualdade de
gênero.29
O gênero aparece como um eixo pelo qual o poder é exercido numa luta
constante frente à distribuição desigual de suas oportunidades . É portanto, um sistema
político. Pode-se considerar que, a partir também das relações assimétricas de poder
entre os gêneros, se chegue aos fundamentos que produzem, reproduzem e mantêm as
relações violentas. As hierarquias sociais entre os gêneros respondem a resoluções
desfavoráveis até agora para as mulheres.
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Em concordância com a concepção foucaultiana de poder, SAFFIOTI
considera esse conceito mais flexível e útil ao estudo das relações de gênero, pois
permite descartar a posição vitimista, em que o homem detém o poder e a mulher não. O
poder relacional aparece como um fenômeno que flui em cadeia, perpassando pelos
sujeitos sociais conforme a correlação de forças do momento. Um poder múltiplo,
localizado em diferentes espaços, que pode, inclusive, aparecer com roupagem de
autoridade. Visualiza-se, neste estudo, a permanente tensão que anima essas relações.
Assim,
“... quando se afirma que as mulheres são dominadas pelos homens, não
se exclui a luta das primeiras pela ampliação de sua pequena fatia de
macropoderes, nem tampouco suas batalhas cotidianas pelo exercício
constante de micropoderes.” 30
BARBIERI, nessa linha de pensamento, reforça que o poder
“... produce verdades, disciplina, pero también esta siempre en peligro
de perdesse. Por ello no bastan leys y normas, amenazas cumplidas y
castigos ejemplares. Las/os dominadas/os tienen un campo de
posibilidades de readecuación, obediencia aparente pero desobediencia
real, resistencia, manipulación de la subordination.” 31
Um outro modo de conceituar o poder é observado em CHAUÍ ao
entendê-lo como
“... capacidade coletiva para tomar decisões concernentes à existência
pública de uma coletividade, de tal maneira que seja expressão de
justiça, espaço de criação de direitos e garantia do justo pelas leis, sem
coação. (...) O encarando (...) como reconhecimento de direitos sociais,
econômicos, políticos e culturais diferenciados, não o identificaremos
com o governo nem com a soberania, mas como o pólo onde a lei não é
coação, o direito não é interesse e a justiça não é formal. Tomaremos o
poder como expressão dos direitos daquela parte da sociedade cujo
desejo é não ser comandada nem oprimida.”32
No que diz respeito à concepção de força, a filósofa entende
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“... por força a ausência do poder (...) e presença do desejo de mando e
de opressão de uma classe sobre outra e de um grupo social sobre outro.
Entenderemos por força, portanto, as relações de exploração econômica,
de dominação política, de exclusão cultural, de sujeição ideológica e de
coação física e psíquica.” 33
A filósofa considera ainda que as mulheres são definidas como seres para
os outros e não como seres com os outros, sendo constituídas como sujeito pela
heteronomia. Daí decorre também a violência entre mulheres, pois praticam sobre as
outras esse padrão de subjetividade ao encararem as outras e esperarem que estas se
encarem como seres para outrem. E postas como dependentes naturalizam sua posição
que é histórica. 34
Por detrás das relações de gênero, atravessadas pelo poder desigualmente
repartido, vislumbra-se a violência. Não há unanimidade quanto à sua concepção e
origem, mas eis algumas das conceituações elaboradas.
Conforme o dicionário, violência é definida como “(...) constrangimento
físico ou moral, uso da força, coação.” 35
O advogado SZNICK, tomando como objeto de estudo os crimes sexuais,
vistos através do Direito Penal entende por violência “a expressão manifesta, viva e,
principalmente, física da agressão. A violência é contemporânea à existência do ser
humano, como que lhe é inata.”

36

Naturalizando a violência e abordando um conceito

genérico para a definição, afirma que esta
“...é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a liberdade de
alguém, que lhe tenta impedir a liberdade de reflexão, de julgamento e
de decisão; é, sobretudo, a força que é o seu meio de manifestação, seu
instrumento. (...) É todo ato que implica o emprego ilegal e abusivo da
força, de modo imprevisível e forte, provocando na vítima um sofrimento
de origem física ou moral.” 37
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Uma série de autores(as) intelectuais e/ou feministas tem se apoiado no
conceito filosófico de violência articulado por CHAUÍ. Esta, com base na idéia de
liberdade, como autodeterminação/autonomia e servidão/dependência/heteronomia em
Spinoza, entende por violência.
“... uma realização determinada das relações de força, tanto em termos
de classes sociais quanto (...) interpessoais (...). Preferimos considerá-la
(...) como conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação
hierárquica de desigualdade com fins de dominação, de exploração e de
opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais (...) e como a
ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa. Esta
se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo
que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou anuladas,
há violência (...). Assim a violência perfeita é aquela que obtém a
interiorização da vontade e da ação alheias pela vontade e pela ação da
parte dominada, de modo a fazer com que a perda da autonomia não
seja percebida nem reconhecida, mas submersa numa heteronomia que
não se percebe como tal. (...) resulta em alienação, identificação da
vontade e da ação de alguém com a vontade e ação contrária que a
dominam. Sob esse aspecto, (...) não é possível um poder violento, desde
que entendamos o poder como exercício e reconhecimento efetivo de
direitos e da prática política. O poder não exclui a luta. A violência,
sim.” 38
Em alguns setores dos movimentos feministas, verifica-se tentativas
predominantes de se perceber a violência como a manifestação mais radical(conspiração
consciente) da opressão e relação hierárquica a que as mulheres estão sujeitas
passivamente nas relações de gênero familiares e conjugais. Essa perspectiva faz com
que, a princípio, a imagem das relações entre os sexos seja negativa, havendo em muitos
casos uma tendência a aversão aos homens, que teriam um poder unilateral.
Nesse sentido, em uma análise crítica, GREGORI observa que algumas
feministas ressaltam as situações em que as mulheres são vítimas diretas e desprezam
outras relações violentas entre mulheres-mulheres, mulheres-crianças e destas contra
seus parceiros, ou consideram estas violências simplificadamente como atos de
resistência, de reação ou de reprodução de padrões de comportamento externos. No
entanto, a autora destaca o fato de que realmente é o corpo da mulher que sofre maiores
danos. É na mulher
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que o medo se instala, principalmente nas relações conjugais. Porém, paradoxalmente,
ela vai se aprisionando quando cria sua própria vitimação.39
Ainda sobre a óptica dos feminismos brasileiros, a autora demonstra
como são construídos alguns argumentos feministas sobre a violência conjugal,
chamando a atenção para o fato de que a mulher aparece, muitas vezes, como um ser
passivo, vitimado, bom por natureza, virtuoso, não sendo sujeito constituinte de sua
situação.
A antropóloga comenta ainda sobre as produções feministas que,
marcadas pelo caráter militante, adotam um conceito de violência, no qual atribuem a
uma condição geral de subordinação a explicação para situações de violência contra a
mulher. E passam assim a reclamar punibilidade sem um exame mais atento dessas
relações40. Critica, portanto, os trabalhos que caminham nesse sentido, como o de
AZEVEDO41, quando, na descrição dos casos, aponta para a existência de um agente
coercitivo e outro vitimado, que por vezes resiste. Esse tipo de abordagem considera os
homens únicos responsáveis nos atos de violência.
Outra tendência dos escritos feministas criticados por GREGORI
consiste em descreverem relações de violência como modelos estereotipados e
tipificados, em que menos importam a diversidade, a pluralidade que os perigos de
comportamentos e ações que se supõem gerais. Para a autora, essas análises perdem as
ambigüidades e tensões presentes nas relações de gênero, pois situam-se nas dualidades
agressor/vítima.42
Apesar de CHAUÍ construir um arcabouço teórico com reflexões mais
elaboradas frente aos escritos feministas, observa-se, conforme destaca GREGORI, que
ela também parece cair em algumas armadilhas. Por mais que a filósofa não queira
estabelecer a oposição algoz ativo contra vítima passiva, seu conceito de violência não
revela indícios de como a mulher pode se libertar. Assim,
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“... a dualidade autonomia/heteronomia, assim como a distinção entre
poder, violência e força é elaborada de forma em que não há chance de
se vislumbrar uma transformação. (...) São ideais frouxos (...) que
podem ou não servir como (...) estímulo a libertação.”43
Outro aspecto levantado por GREGORI a respeito da visão de CHAUÍ
sobre violência está em sua abrangência, não permitindo distinguir violência de
opressão ou dominação. Lembra, a antropóloga, que há casais que não se caracterizam
por relações declaradamente violentas e, no entanto, desrespeitam a autonomia um do
outro. GREGORI acredita, então, ser preciso sofisticar a compreensão da violência,
encarando-a também como forma de comunicação, ainda que perversa, entre parceiros.
E é isto que a autora se propõe a fazer quando analisa as entrevistas com vítimas de
violência, procurando entender como as mulheres vêem a si e aos parceiros na relação,
para então refletir como essas relações se constróem e se mantêm.44
A socióloga e militante feminista SAFFIOTI tece algumas críticas
(inclusive a AZEVEDO), em sua mais recente obra, sobre os trabalhos que primam pela
separação entre violência estrutural e outras – conjunturais, resultantes de relações
interpessoais -, como se estas últimas independessem da estrutura social.45
Reportando-se a CHAUÍ, de forma crítica, a socióloga enfatiza que
“Consciente ou inconscientemente, a vítima formula e executa
estratégias para conviver com a violência. Participa, pois, desta. A
posição vitimista, na qual a vítima figura como passiva, e inteiramente
heterônoma, além de não dar conta da realidade histórica, revela um
pensamento extraordinariamente autoritário. Obviamente, se a vítima
teve sua vontade anulada pela vontade de seu agressor, cabe a algum
iluminado propor soluções capazes de tirá-la da situação de violência
vivenciada”.46
Além disso, para SAFFIOTI, a força reside na relação que apresenta uma
dinâmica.
A relação entre poder e impotência descrita por SAFFIOTI, apoiando-se
na análise de outros autores, parece interessante na medida em que a violência pode ser
desencadeada a partir da necessidade que se tem de fazer maior o pequeno poder gozado
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na relação. O exagero aparece como ocultamento da pequena parcela de poder
desfrutado, para o estabelecimento do amor próprio, defesa da auto-imagem e fruto do
medo cultivado na impotência.47 É assim que
“a incapacidade de lidar com o desamparo e de suportar as
contradições restringe sobremodo as possibilidades de se apararem as
arestas nas relações amorosas, propiciando, assim, a prática da
violência.”48
No estabelecimento de parâmetros para a análise das agressões físicas
e/ou psicológicas, observa-se, também, que a autora adota a óptica dos Direitos
Humanos, uma vez que a violência de gênero violenta os direitos humanos.
No que diz respeito às relações de gênero, especialmente as conjugais,
este estudo tende a compartilhar com a socióloga a visão de que:
“... a violência apresenta as seguintes características: 1) visa à
preservação da organização social de gênero, fundada na hierarquia e
desigualdade de ‘lugares sociais sexuados’ que subalternizam o gênero
feminino; 2) amplia-se e reatualiza-se na proporção direta em que o
poder masculino é ameaçado; 3) é mesclada com outras paixões com
caráter positivo, como jogos de sedução, afeto, desejo, esperança que em
última instância, não visam abolir a violência, mas a alimentá-la, como
forma de mediatização de relações de exploração-dominação; 4)
denuncia a fragilizada auto-estima de ambos os cônjuges, que tendem a
se negar reciprocamente o direito à autonomia nas mínimas ações.”49
Essas análises parciais expuseram alguns conceitos e reflexões sobre as
relações de gênero violentas, que têm auxiliado a compreender melhor o objeto de
estudo e estarão disseminadas pelo corpo deste trabalho. As discussões feitas por
esses(as) autores(as) ratificam as concepções de que o terreno no qual se trabalha é
movediço, recheado por ambigüidades e incertezas.
A historiadora precisa estar consciente das tensões que atravessam o
trabalho e lhes dão caráter inacabado, aberto a outras visões. Presente está a tentativa
de descrição e explicação de parcelas do acaso na História e o cuidado em se posicionar.
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Aceitar a historicidade das demandas implica abandonar a idéia de que
existem referenciais naturais, transcendentes, universais, acima do tempo e do espaço.
Daí a especificidade do gênero na História. Reconhecer o caráter contingente das lutas e
das demandas não implica abandonar utopias. Mas
“Significa mais humildade, reconhecer que não existem verdades
absolutas. E, ao procurar verdades parciais, dialogadas, contingentes,
busca realizar ideais: elimina sofrimentos e submissões, estimula
solidariedade e preocupações pelos outros.”50
Ao lidar com as fontes, pretende-se ter como referência o fato de que
homens e mulheres se constróem historicamente e as identidades se perfazem, se
refazem na trajetória de lutas, resistências, conformações, transgressões, derrotas,
negociações e sujeições, que compõem as vivências femininas e masculinas. Ambos são
seres multifacetados que se colocam numa dinâmica, cujas lutas, conflitos e estratégias
estão em permanente processo de recriação nas tramas sociais. Conceber as relações
dessa forma torna possível vislumbrar transformações na gramática de gênero.

Neste caso, a cultura é mais um mapa, onde há possibilidade de várias
combinações, do que um conjunto de prescrições impositivas. Compreender essas
questões parece ser fundamental para o(a) historiador(a) que esteja interpretando e resignificando o real. Pois sacrificar por questões ideológicas, ou mesmo por rotina, o
estudo de uma realidade multiforme, complexa, rica, mutável, ambígua e contraditória é
o mesmo que suprimir o conteúdo das relações de gênero violentas e o conhecimento
das experiências cotidianas daí advindas, neste caso, duramente adquiridas.
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3. FONTES E METODOLOGIA

Quanto às principais fontes documentais, houve obstáculos, durante o
trabalho de campo, a serem transpostos no decorrer da pesquisa. Foram grandes as
dificuldades no que diz respeito, por exemplo, à dispersão das fontes, à sua organização
precária e parcial, à ausência de infra-estrutura nos locais de pesquisa, recusas a
entrevistas e, principalmente, por entrar, pela primeira vez, em contato com uma
linguagem nova: a jurídica.
A Delegacia de Mulheres foi o local escolhido para o início das buscas,
através da análise dos Boletins de Ocorrência (B.Os) e acompanhamento dos
atendimentos a vítimas de violência e, raramente, com a presença dos agressores. Parte
da pesquisa na Delegacia já havia sido realizada em 1992, quando houve a necessidade
de se obter dados para desenvolvimento de um trabalho de Iniciação Científica. A
pesquisa foi reiniciada no primeiro semestre de 1995, priorizando a análise
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Boletins de Ocorrência, que envolviam, na sua maioria, problemas entre casais.
Esse trabalho foi feito por amostragem (10% do total de B.Os. de cada
mês/ano estudado, que se encontravam completos e 10%, também, daqueles meses/anos
incompletos), uma vez que o arquivo da Delegacia foi incendiado criminosamente e os
parcos documentos que lá restaram encontravam-se em péssimo estado. Optou-se por
coletar e analisar os dados pessoais dos envolvidos e um histórico resumido da
ocorrência descrita nos Boletins.
Foi de suma importância o contato com a Delegacia de Mulheres, pois a
observação cotidiana, muitas vezes, possibilitou apreender mais do real do que a
pesquisa nos documentos. Dessa forma, pôde-se acompanhar os atendimentos, a postura
da delegada, dos detetives e dos escrivãos, o relato das vítimas, as cenas e as queixas.
Num segundo momento, com o intuito de verificar como os crimes
apareciam e eram relatados pela imprensa, iniciou-se o levantamento e a transcrição de
artigos dos jornais locais e regionais do Arquivo Público Municipal. Além da copilação
de
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notícias sobre crimes entre os gêneros, atentou-se também para os artigos que
contextualizavam o momento e diziam respeito a outros temas que envolviam
representações construídas acerca de homens e de mulheres e imagens que eles
possuíam de si próprios, assim como daqueles que traziam em seu bojo, valores,
princípios, tradições e questões morais que permeavam o social.
Durante os anos de 1994 e 1995 foram levantados e copilados
aproximadamente 2.384 artigos, de 1979 a 1994. Os relacionados explicitamente às
relações violentas somaram em torno de 1.200 artigos.
Os artigos tiveram que ser copiados manualmente, pois não era permitido
fotocopiá-los e no Arquivo não havia o processo de microfilmagem. Foram, em seguida,
arquivados em pastas suspensas por data e assuntos diversos, dentro da concepção de
gênero, tais como: violência, sexualidade, cultura, política, saúde, trabalho, conjuntura e
legislação, dentre outros.
Em seguida, percorrendo os caminhos das cenas e queixas chegou-se aos
processos criminais do Fórum Abelardo Penna, de Uberlândia, dos quais grande parte
antecedia a existência da própria delegacia especializada (criada somente em 1988).
Esse pareceu ser um material rico por propiciar a análise e o cruzamento das falas de
inúmeros(as) interlocutores(as).
Esse levantamento foi feito durante o segundo semestre de 1994 e o
primeiro de 1995. O arquivo encontrava-se parcialmente organizado, mas um
reordenamento teve que ser feito antes do prosseguimento à pesquisa. O trabalho foi
também realizado manualmente, pois apenas no final de 1995 os processos estavam
sendo cadastrados em computadores e os dados informatizados, o que, até então, tornou
o trabalho de coleta artesanal e moroso.
Os processos crimes não podiam ser retirados do Fórum. Para fotocopiar
alguns, foi necessário utilizar os serviços internos do órgão, o que impossibilitou ter
uma

amostra

significativa

dos

processos

originais

completos,

pois

os(as)

funcionários(as) sobrecarregados priorizavam outros serviços. Assim, foi elaborada uma
ficha-resumo, em
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que fosse possível, a partir da leitura minuciosa dos processos, preencher os dados
pessoais do(a) indiciado(a), da vítima, o histórico processual e, na observação, os dados
mais relevantes para a análise.
Foram considerados, ainda, na leitura desses processos, o conteúdo das
sentenças emitidas pelos(as) juízes(as), bem como o arrazoado elaborado pelos(as)
advogados(as) e, também, os relatos das testemunhas, réus (rés), vítimas e médicos(as),
sobretudo quanto à concepção do feminino e do masculino, quer no âmbito específico
do Direito Criminal, quer da própria constituição e reconstituição das relações de gênero
em seu sentido mais amplo.
Por se trabalhar com processos dos anos 80/90, foi necessário realizar a
pesquisa em duas varas criminais, na Primeira e na Segunda Varas do Fórum Abelardo
Penna. Na Segunda Vara, o trabalho foi realizado a partir de blocos lá existentes, que
continham o nome do (a) acusado(a) e da vítima, assim como o número do artigo e o
delito que originou o processo. Na Primeira Vara, foi preciso abrir caixas e consultar
processo por processo, selecionando, a princípio, aqueles cujos crimes envolviam
homens e mulheres. Em seguida, a seleção foi feita a partir dos artigos do Código Penal,
que se referiam a crimes mais comuns entre os gêneros. A maior parte deles
enquadrava-se nos capítulos dos Crimes Contra a Pessoa e Contra os Costumes.
(ANEXO 1).
No total foram consultados para seleção aproximadamente 5.000
processos crimes de 1980 a 1994, sendo grande parte referentes a furtos e roubos. Os
selecionados na perspectiva de gênero somaram 687(644 de homens x mulheres –
12,88% e 43 de mulheres x homens – 0,86%), totalizando 13,74% do total. Os
processos que estavam em andamento, portanto inacessíveis, não foram computados.
Dos processos cadastrados em blocos(Segunda Vara), alguns não
constavam o número do artigo e a natureza do delito pelo qual o(a) acusado(a) foi
julgado(a), outros só se constituíram enquanto inquéritos, tendo sido arquivados. Houve
também aqueles em que o nome da pessoa não permitia a identificação por sexo. Esses,
em torno de 85 processos, não foram consultados.
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Após ter sido feita a análise dos processos, uns através do cadastramento
em fichas-resumo e outros também por fotocópias, elaborou-se algumas tabelas, com
seus respectivos gráficos, que indicassem o perfil dos(as) agressores(as) e das vítimas,
tecendo uma análise quantitativa e qualitativa, inclusive com a possibilidade do
cruzamento dessas informações. Puderam ser observadas não só as semelhanças, mas
também as particularidades e diferenças nos casos descritos.
Com base nos dados fornecidos pelos processos criminais, foram
construídas tabelas constando os crimes mais freqüentes no período estudado. Quanto
ao perfil de indiciados(as) e de vítimas, detectou-se: cor, naturalidade, escolaridade,
faixa etária, estado civil, relação entre agressor(a) e vítima, ocupação(baseada em
classificação no ANEXO 2). Sobre as circunstâncias em que ocorreram os crimes,
procurou-se identificar o motivo do último delito, o período em que ocorreu, a arma,
instrumento ou meio utilizado, se nos conflitos conjugais eles permaneceram juntos,
separaram-se e/ou voltaram a conviver. No que diz respeito ainda aos resultados do
processo, foram salientados a sentença, a pena e o regime de prisão.
Durante a realização da pesquisa no Fórum, foi possível assistir alguns
júris populares que envolviam homens e mulheres, cujos crimes de homicídio ou
tentativa eram de cunho predominantemente passionais. Foi importante acompanhar
vários deles, uma vez que alguns dos casos eram os mesmos encontrados em
documentos já consultados.
Esta pesquisa contribuiu para o levantamento e a ordenação dos
processos crimes de violência contra a mulher e auxiliou os(as) funcionários(as) do
Fórum, quando lhes foi requisitado um mapeamento a esse respeito pela Comissão
Especial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que realizava estudos, em 1994,
avaliando a real extensão do problema e tipos de violência no Estado.
A coleta de informações no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) foi feita mais a título de se obterem dados gerais e específicos e contextualizar
a cidade no estado e no País, apurando índices que pudessem contribuir com a análise
comparativa a outras cidades e regiões. No entanto, nem sempre esses dados
registravam o gênero. Esse levantamento foi realizado entre o segundo semestre de
1994 e o segundo
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semestre de 1995. Dos anuários consultados, os levantamentos mais utilizados foram
extraídos de uma publicação especial da FIBGE, de 1988, em que há a divulgação de
dados do questionário suplementar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
com resultados para o Brasil e as grandes regiões, abordando o número de pessoas, por
sexo, que sofreram violência no interior do domicílio e em espaços públicos, assim
como a relação entre agressor e vítima. A pesquisa indicou que 63% das vítimas de
agressão física perpetradas por parentes no interior do domicílio eram mulheres na faixa
de 20 a 49 anos.51
Também foram selecionados alguns levantamentos extraídos de anuários
da Acadepol-MG, contendo dados estatísticos em forma de tabelas e gráficos sobre o
Estado de Minas Gerais(capital e interior), em que a mulher aparecia como vítima nas
ocorrências de Crimes Contra a Pessoa e Crimes Contra os Costumes, no período de
1988, 1991 e 1992, ressaltando as principais características.52 Em alguns desses dados, a
cidade de Uberlândia é destacada, possibilitando, como foi feito com os dados do IBGE,
uma análise comparativa.
Na tentativa de identificar a noção que algumas mulheres, em geral, têm
sobre as relações violentas e se já as vivenciaram, aplicou-se os questionários, que
foram respondidos oralmente por mulheres uberlandenses em espaços públicos de maior
fluxo de pessoas(pontos de ônibus, universidade, praças públicas, centro da cidade e
bairros). Foram aplicados entre o segundo semestre de 1994 e o segundo de 1995,
somando 597 questionários respondidos, compondo amostra de mais de 0,1% da
população local, que possui aproximadamente 450 mil habitantes.
Os questionários continham informações sobre dados pessoais das
entrevistadas, como bairro, idade, cor, estado civil, renda, ocupação, escolaridade,
naturalidade e perguntas que objetivavam identificar se já sofreram ou conheciam
alguém que tivesse sofrido algum tipo de violência(física, sexual, psicológica; no
trabalho, na rua, em casa, etc.), sob a perspectiva de gênero, em que circunstâncias e
local a agressão ocorreu, por que motivo, por quem(conhecido e a relação, ou estranho),
se houve denúncia,
51

Vide: FIBGE. Participação político-social – justiça e vitimização Vol.1, 1988. (Especialmente dos
itens 2.6 a 2.13).
52
Vide: ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. Anuários. Academia de Polícia
Civil/Instituto de Criminologia/Divisão de Estatística, 1988, 1991 e 1992.
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onde e a descrição do ocorrido. Procurou-se abordar a mulher sozinha, não sendo
solicitado nome, nem endereço, com o objetivo de se evitarem constrangimentos e para
que ela relatasse os casos sem receio de ser identificada. Mesmo assim, houve recusas
em responder os questionários.
As questões foram elaboradas objetivamente, com o intuito de que a
mulher se predispusesse a respondê-las em pouco tempo(em média, de dois a três
minutos), não comprometendo sua trajetória e sua rotina.
Optou-se por aplicá-los com mulheres em geral, já que a divisão por
bairros não garantiria um público-alvo homogêneo, tampouco a apuração dos índices de
agressão por classe ou raça.
Durante o período de 1991 a 1997, realizou-se entrevistas na medida em
que se precisava entender melhor, a partir das narrativas dos(as) envolvidos(as), o que
se passava nas relações entre alguns homens e mulheres, suas vivências marcadas pela
agressão. Não se conseguiram, apesar da insistência, depoimentos masculinos. Foram
realizadas também entrevistas com pessoas ligadas a movimentos femininos, a
sindicatos, partidos políticos locais, pretendendo obter sua visão sobre o problema e
também com pessoas ligadas a órgãos/entidades de apoio e atendimento a vítimas de
relações violentas, tentando captar o dito, o não-dito e a forma como o relato é
estruturado.
As entrevistas, a maior parte gravadas, foram realizadas, sob a orientação
de um roteiro previamente elaborado, contendo dados pessoais sobre o(a)
entrevistado(a) e questões objetivas que favorecessem os relatos.
A utilização da história oral, da memória e de narrativas possibilitou a
ampliação do estudo, iluminando muitos “cantos escuros”, sendo de valor estratégico
para a historiadora, por incorporar às fontes a utilização da experiência concreta e as
representações dás påssoas, por meio, por exåmplo, dás entrevistas e dos questionários.
Desse modo, abarcando conflitos e contradições, prïcurou-se não correr o risco de
substituir os mitos de um gênero pela idåalização do outro.
reconstrução

A memória, uma
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elaborada a partir da interação entre indivíduo e sociedade permeia o mito e a
realidade,àcabendo ao(à) historiador¨a) perceber, através da história oral, essas duas
faces que a`compõem.

4. A DISSERTAÇÃO

O trabalho foi estruturado em três capítulos, não obedecendo a trajetória
da pesquisa, mas percorrendo os caminhos trilhados(quase sempre nessa seqüêîcia),
por aqueles(as) que vivenciam relações violentas, ou seja, as cenas, as queixas e os
desfechos. Pretendeu-se estabelecer o cruzamento dás fontes no interior década capítulo,
objetivando ampliar o olhar e as interpretações.
Assim, o CAPÍTULO I – VÉOLÊNCIA E PODER NAS RELAÇÕES
DE GÊNERO – AS CENAS discorre sobre o papel importante dos movimentos
femininos, da imprensa e da comunidade0local, criando condições para tornar visível a
violência de gênero presente em todos os locais, mas principalmente no lar e entre
casais. Onde se pressupõe haver amor e cumplicidade, constitui-SE uma relação entre
“inimigos íntimos”. Faz-se uma análise, tomando como referência as cenas conjugais e
as falas a partir das fontes, verificando que algumas dessas relações conjugais são
permeadas por jogos de poder (hierárquico) e a violência ritualizada como forma
perversa de comunicação entre ambos, via, principalmente, dualidades estabelecidas
entre os papéis.
No CAPÍTULO II – RITUAIS DE ATENDIMENTO À MULHER –
AS QUEIXÁS faz-se um Histórico da constituição da Delegacia de Mulheres de
Uberlândia, descrevendo o seu cotidiano, expondo e analisando alguns relatos
queixosos sobre “desencontros marcados” entre casais. Ao procurarem a delegacia (e
essa procura tem vários significados), as mulheres rompem, de certo modo e por um
período, pelo menos,
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com o silêncio. Em um outro momento, observa-se como a própria instituição, ora
esclarece, orienta, protege, apoia as vítimas e busca reprimir a violência, ora cria
constrangimentos e pratica a violência institucional. Outro serviço, o S.O.S.
Mulher/Família, uma Organização Não-Governamental de atendimento interprofissional
a vítimas da violência doméstica/conjugal é mencionado, rapidamente, por ter sido
constituído e estruturado somente quando a pesquisa já se encontrava em fase de
conclusão.
No CAPÍTULO III – PRÁTICAS JURÍDICAS E RELAÇÕES
CONJUGAIS – OS “DESFECHOS” tenta-se desvendar, em parte, as narrativas
presentes nos processos crimes, cujos atores(atrizes) principais são os(as) juristas,
advogados(as), médicos(as), testemunhas, acusados(as) e vítimas. Na maior parte dos
casos, a mulher aparece como vítima e, em alguns poucos processos, como ré. E mesmo
no interior dos processos em que ela é vítima, há esse movimento vítima-ré. Traça-se o
perfil parcial dos(as) envolvidos(as), uma amostra local, sem a intenção de tornar as
relações modelares e típicas, o que despolitizaria a violência. Igualmente importante é a
percepção de como os vínculos de gênero são aí construídos, a sua dinâmica e as suas
transformações, assim como a análise das falas de alguns(mas) dos(as) partícipes,
revelando semelhanças, mas também singularidades nas práticas e nos discursos. Aqui,
as práticas jurídicas não só possuem caráter disciplinador e punitivo, mas também
produzem e reproduzem verdades acerca do masculino e do feminino, num movimento
vivo que se altera.
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CAPÍTULO I – VIOLÊNCIA E PODER NAS RELAÇÕES
DE GÊNERO – AS CENAS
“... cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é ...”
“... de perto ninguém é normal ...”
Caetano Veloso

A violência predominante contra a mulher não escolhe lugar e se
manifesta das mais variadas formas, por meio de relações de poder, apresentando-se em
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, provocando morte, dano, constrangimentos
ou sofrimentos físico, sexual, moral ou psicológico/emocional, tanto na esfera pública
como na privada. Portanto, as “cantadas”, os constrangimentos no trabalho, o abandono
material, as discriminações, as ameaças, as intimidações, as calúnias, as difamações, os
espancamentos, os molestamentos sexuais, os incestos, os estupros, “quebradeiras” e os
assassinatos (muitos bárbaros) são algumas das formas de relações violentas entre os
gêneros.
Em Uberlândia, a exemplo do que ocorreu no Brasil durante a década de
80 e início dos anos 90, constata-se uma maior visibilidade dessa violência, quer pela
imprensa, através de seus artigos, reportagens e programas descritivos e analíticos sobre
o tema, mesmo na divulgação dos crimes, quer pelos agentes do poder judiciário e
pelos(as) profissionais de órgãos de atendimento. Ela se revela nos dados fornecidos e
na própria organização e atuação de movimentos femininos populares e acadêmicos
locais, assim como por parte de alguns(mas) representantes políticos(as). Também, com
a constituição da Delegacia de Mulheres (1988) e, posteriormente, a criação do Juizado
Especial, Criminal e Cível(1995) além do S.O.S. Mulher/Família (1997) passa a haver
um clima que, de certo modo, favorece as denúncias e torna o tema relevante. Isso tudo
acena para a possibilidade de apoio, em que a vítima da violência encontra “cúmplices”,
enfim um “porto” para se ancorar.
Ao se historicizar a violência entre os gêneros, sob uma percepção social
de que ela não é única, pode-se constatar que, nos anos 70, os discursos e as produções
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priorizavam os homicídios de mulheres por seus companheiros. Já nos anos 80, com as
experiências dos primeiros S.O.Ss. Mulher e das delegacias especializadas, a violência
doméstica/conjugal toma a cena, representada, principalmente, por meio dos rotineiros
espancamentos. Nos anos 90, ao que tudo indica, o “assédio sexual”, o abuso sexual
infantil e as violências étnicas parecem ser os eleitos. Nesse sentido, o recorte deste
trabalho privilegia, não por acaso, a violência conjugal e, portanto, nela se deterá com
mais profundidade, a partir das fontes e dos discursos produzidos sobre o tema.

1.1.

Dando Visibilidade à Violência Conjugal

“O eu precisa que o ‘outro’ exista e que o
reconheça e então a luta pela vida se transforma
pela luta do reconhecimento.”
Cecília Minayo

Em se tratando da imprensa escrita, as manchetes locais ora apontam
para um crescimento , ora para a estabilidade da violência contra a mulher. Percebe-se
uma certa preocupação com a questão por parte da comunidade e de setores religiosos,
movimentos femininos e das autoridades. Assim, algumas dessas manchetes são
enunciadas, explicitando-se suas variáveis.
Retratando a impaciência dos(as) cidadãos(ãs) diante da violência de
gênero crescente, a imprensa mais sensacionalista questiona: “Violência contra a
mulher, até quando?” Apesar de, para alguns, ela se manter, dentro de um padrão
aceitável: “Violência contra a mulher ainda é considerada normal”.1

1

Respectivamente: O Triângulo, 19/08/87, p.5; Correio do Triângulo, 23/01/93, p.10.
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No que se refere ao aumento e às causas dessa violência, as manchetes
estão, de forma genérica, assim estampadas:
“Aumenta o número de ocorrências na Delegacia de Mulheres”;
“Polícia registra aumento da violência contra a mulher”; “PM registra
altos índices de agressão física contra a mulher”; “Março: um mês de
crimes violentos”; “Cresce na cidade número de crimes contra
mulheres”; “Ex-maridos estupram e ameaçam mulheres – estatística
aponta que a violência dentro de casa continua crescendo em
Uberlândia”; “Juiz lamenta crescente índice de crimes”. As causas são
também apuradas: “Inconformismo motivou as mortes – separação de
casais foi a principal causa dos crimes”.2
As denúncias estão envolvidas em circunstâncias diversas: “Violência
ainda é escondida pelas mulheres”, em que as vítimas parecem inibidas; em outras
reportagens, ao contrário, elas fazem as queixas: “Estupros acontecem mais em bairros
afastados – as mulheres, que antes se calavam por medo ou vergonha, já procuram
mais as delegacias para denunciar”.3
São comuns as recorrências a dados estatísticos, pelos jornais,
principalmente quando se utilizam de notícias policiais para provocar grande impacto
nos(as) leitores(as). Com o objetivo de demonstrar os altos índices de violência contra a
mulher, na cidade, eles assim se expressam:
“Cidade do crime: 5 mulheres assassinadas em noventa dias”;
“Aumentam estupros na cidade – somente nos últimos três meses, dez
mulheres foram vítimas”; “Polícia registra nove estupros em trinta
dias”; “Sete mulheres são assassinadas por ano na cidade – a maioria
dos homicídios é causada por crimes passionais cometidos pelos
maridos.”4
Porém, nem todas as pessoas, ao se manifestarem na imprensa, legitimam
os dados divulgados da violência contra a mulher. A exemplo do que expõe a seguinte
matéria: “Crescimento aumenta insegurança – criminalista afirma que dados são
muitas vezes exagerados e fantasiosos”. Nessa entrevista para o jornal, o advogado diz
acreditar que o crescimento desordenado de Uberlândia é um dos principais fatores do

2

Respectivamente: Correio de Uberlândia, 7/09/89, p.1, Correio do Triângulo, 13/11/92, p.9, 7/03/93,
p.9, 31/03/94, p.12, Correio, 29/08/95, p.14, 03/02/96, p.13, 15/03/96, p.13, 15/03/96, p.13.
3
Respectivamente: Correio de Uberlândia, 15/10/89, p.1, Correio, 8/09/96, p.11.
4
Respectivamente: O Triângulo, 24/11/93, p.1, Correio, 8/10/95, p.4, 3/02/96, p.13, 15/03/96, p.13.
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aumento da criminalidade, uma vez que a cidade recebe um grande fluxo de pessoas em
busca de emprego e melhores condições de vida.5
O importante não é tanto a quantificação dessa violência, mas o fato dela
se constituir em tema tratado pelos meios de comunicação no espaço público. Isso nos
possibilita, conforme CHARTIER, a análise dessas representações enquanto uma
realidade de múltiplos sentidos.6
As páginas e colunas policiais dos jornais locais bem explicitam a
violência de gênero. Em geral são artigos curtos, constando nome, idade, endereço e
profissão dos envolvidos, com um relato breve sobre o ocorrido. Grande parte dessas
notícias são extraídas de Boletins de Ocorrência. No entanto os títulos e os comentários
ficam a cargo do(a) editor(a) da notícia.
Dentre os motivos aparentemente banais e que circunscrevem
determinados crimes de homens contra suas companheiras, algumas manchetes dos
jornais assim aparecem:
“Quase mata a mulher por causa de comida de cachorro”; “Surra a
mulher que o fez perder a hora”; “Verdão [time de futebol] perdeu e
amante apanhou”; “Surrada por buscar filhos de volta”; “Agride
amásia por causa do jantar”; “Mulher raspa a cabeça e acaba levando
pancadas do ex-marido.”7
São freqüentes os casos em que a companheira se recusa a manter
relações sexuais com o esposo, ou amásio, sendo, por isso, agredida. Desse modo, são
destacadas as manchetes: “Negou transa e foi agredida”; “Marido estupra à força
mulher e ainda a prende”; “Lavrador estupra sua amásia e faz ameaças”; “Sexo
forçado e mordida levam malandro em cana”.8
O ciúme aparece como motivador em vários casos de relações marcadas
pela violência. Assim, “De tanto ciúme quebrou televisão de raiva”; “Ciumento quis
botar a mulher careca”; “Pedreiro mata a mulher a facadas, por ciúme”. E a bebida é

5

Correio, 8/09/96, p.11.
CHARTIER, R. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990.
7
Respectivamente: O Triângulo, 23/01/87, p.5, 10/03/88, p.2, 17/05/88, p.2, 26/01/90, p.4, 02/06/90, p.3,
08/03/92, p.12.
8
Respectivamente: O Triângulo, 16/07/87, p.5, 18/04/93, p.9, 22/04/93, p.8, 3/09/93, p.9.
6

49

a potencializadora em cenas como: “Agride e foge bêbado num veículo”; “Marido
bêbado agride mulher em sala de aula”. 9
Quanto aos meios utilizados, alguns são cruéis. Nos espancamentos e
assassinatos, em determinadas situações, os artigos vêm assim explicitados:
“Matou companheira com um tiro certeiro”; “Espancou e até ateou fogo
na amásia”; “Faz da amásia um saco de pancadas”; “Terror no [bairro]
Tibery, 14 punhaladas na amante”; “Estourou a cabeça da mulher com
um tiro”; “Quase retalha amásia com gilette”; “Corta pescoço da
amásia encontrada no vizinho”; “Queria garfar a amásia”; “Bota fogo
na amásia”; “Ex-amante diz que quase foi atropelada pelo ex-amásio”;
“Vai em cana marido que furou barriga da mulher”; “Foge depois de
ter agredido a mulher com paus e panelas”; “Comerciante tenta matar
amásia com tiro na boca”.10
As manchetes mostram a incidência de crimes envolvendo pessoas de
classes média e alta, assim como agentes públicos e até mesmo policiais: “Vereador
mata amante à queima-roupa”; “Ex-militar é condenado a mais de 8 anos de prisão”;
“Empresário atira na mulher e tenta suicídio.”11 Neste último caso, verifica-se também
a prática do suicídio após o crime. Dessa forma, são ainda destacados: “Mata a mulher
e suicida”; “Vigilante mata a ex-mulher e depois suicida”.12
Aparecem, com destaque, outras circunstâncias nas quais os crimes
ocorrem e que revelam valores morais sobre comportamentos dos envolvidos. Assim,
“Surra mulher que divertia enquanto ele trabalhava”; “Taxista esbofeteia a amásia
que o flagrou com outra”; “Assassino diz que sangue ferveu quando mulher o chamou
de ‘frouxo’”; “Trabalhador atira na amante ao saber que ela é aidética”.13
Pode-se perceber que as manchetes e comentários da imprensa sobre as
relações violentas, refletem, de certo modo, o senso comum e a posição assumida por
parte de algumas mulheres diante dos seus companheiros, em determinadas situações.

9

Respectivamente: O Triângulo, 20/02/87, p.2, 23/05/90, p.7; Correio do Triângulo, 9/11/93, p.1; O
Triângulo, 19/08/87, p.5, 19/12/93, p.9.
10
Respectivamente: Correio de Uberlândia, 21/03/81, p.2; O Triângulo, 9/10/86, p.5, 11/10/86, p.5,
15/10/86, p.1, 14/04/87, p.1, 20/06/87, p.5, 24/09/87, p.5, 23/01/88, p.5; A Notícia, 1/06/89, p.5; O
Triângulo, 5/05/93, p.9, 1/03/94, p.9, 12/11/94, p.9; Correio do Triângulo, 9/09/94, p.10.
11
Respectivamente: O Triângulo, 20/01/87, p.1; Correio do Triângulo, 26/06/91, p.1; O Triângulo,
23/12/92, p.1.
12
Respectivamente: O Triângulo, 16/01/88, p.1, 17/08/93, p.1.
13
Respectivamente: O Triângulo, 29/09/87, p.5, 12/02/88, p.2, 12/04/92, p.12, 1/10/94, p.9.
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São utilizados, por vezes, os chavões ou ditos populares que expressam certas imagens
sobre o masculino e o feminino. Assim,
“Mulher desesperada apela à polícia para deixar marido em cana por
uma boa temporada”; “Briga de marido ninguém deve meter a colher”;
“Separado da mulher ainda quer mandar nela”; “Machões continuam
martirizando suas companheiras”; “Só sossega quando marido está na
cadeia”; “Mulheres apanham aqui, ali e acolá”; “Ainda dizem que
pancada de amor não dói”; “Tem aguentado o diabo temendo
vingança”.14
Os títulos sugerem, portanto, as formas de violência, os instrumentos
utilizados, as classes sociais dos agressores, os motivos alegados para os crimes, em que
se conjugam infidelidade, abandono, recusa sexual, ciúmes e bebida à agressão e, até
mesmo, ao modo como a imprensa os destaca, com maior ou menor sensacionalismo.
Pode-se observar que há tons de ironia no relato de alguns artigos, quando são utilizadas
frases como “[a esposa] foi a nocaute” e “maridinho a espancou”, por exemplo. O
risinho disfarçado e a jocosidade ao lidar com as relações conjugais violentas podem ser
observados também por parte dos “homens da lei”, quando são feitas denúncias. Isso
ocorre porque ainda está presente a concepção de que essas práticas pertencem ao
âmbito privado/doméstico, sendo encaradas como atitudes naturais e de somenos
importância.
A partir de uma leitura mais atenta desses artigos, verifica-se que, ao
utilizar determinados termos para designar os agressores, a imprensa os considera
doentes, deixando de considerá-los criminosos. Nesse sentido, são freqüentes as
expressões

“maníaco”,

“anormal”,

“doente”,

“desumano”,

“maluco”,

“desequilibrado”, “insano”, “inconseqüente”, “insaciável”, “tarado” e “feroz”. Isso
ocorre em crimes especificamente contra as mulheres, uma vez que no trato dos crimes
contra o patrimônio, por exemplo, esses termos não são recorrentes. Essa linguagem
reforça (pre)conceitos, cristaliza valores, crenças e mitos, servindo, em vários casos,
como ressaltam os movimentos femininos/feministas, para atenuar a situação.
Nota-se, ainda, que em vários desses artigos, pretende-se colocar a
bebida como a causa primeira e única que desencadeou a agressão, sendo utiliza

14

Respectivamente: O Triângulo, 18/02/87, p.5, 20/03/87, p.5, 26/03/87, p.4, 11/06/87, p.5, 18/07/87, p.5,
11/08/87, p.1, 20/08/87, p.5, 15/09/87, p.2.
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das as expressões: “de fogo”, “bebum”, “de porre”, “beberrão”,
“regado de cana”, “embriagado”, “alcoólatra”, “pinguço”, “cachaceiro”, “alto
estado etílico”, “de pileque”, “de cara cheia”, “encheu o chifre de elixir do carnaval”,
“cheio de mé”, “golado”, “pudim de cachaça” para demonstrar o estado em que os
agressores se encontravam.
Nesses casos, segundo AZEVEDO, o álcool e outras drogas são fatores
precipitantes, facilitadores das reações violentas15. No entanto, conforme aponta o
estudo, a causa da violência contra a mulher não pode ser simplificada como um
problema gerado pelo alcoolismo, ou determinada por uma única fonte, mas fruto de um
conjunto de fatores que se organizam(ou desorganizam) e, em determinado momento e
lugar específico a fazem eclodir. Portanto, não é um processo mecânico ou sistêmico,
mas o resultado de uma estrutura dinâmica e efêmera, adequada ao meio em que o
indivíduo se situa. Talvez a pergunta não seja o “por quê”(determinista) da violência,
mas o “como” ou “o quê” do fenômeno, uma vez que a violência parece ter alvo, ser
direcionada. O agressor não espanca, em geral, os companheiros do “boteco”, mas a
companheira de casa, quando está alcoolizado, parecendo que o álcool é um catalisador
de situações previamente existentes.
Além disso, as fontes demonstram que muitos estão sóbrios quando
agridem. Do mesmo modo, não se crê, como sugerem as manchetes, que os motivos das
brigas e dos crimes sejam “a janta que não estava pronta”, “o time de futebol que não
ganhou”, “a roupa curta”, “o cabelo cortado”, “filhos”, “traição”, “o perder a hora
para o trabalho”, dentre tantos outros apontados. Mas certamente são os valores, as
crenças e representações que tecem sobre esses fatos e as concepções de masculino e de
feminino que criam um ambiente propício aos conflitos.
Vários agressores são moralmente julgados nos artigos como sendo
“parasita”, “à toa”, “desnaturado”, “de má índole”, “machão”, “valentão”,
“descarado”, “safado” e “malandro”, verdadeiros vilões, em oposição às mocinhas,
ou seja, as mulheres vítimas agredidas, que aparecem como “pobres mulheres”, “olhos
esbugalhados”, “raquítica”, “pobre coitada”, “indefesa mulher”, “infeliz” e “mulher
sofrida”. Exceção feita aos casos em que elas os traíram, cujos artigos(geralmente
escritos

15

AZEVEDO, M. A. Mulheres espancadas: a violência denunciada. São Paulo: Cortez, 1985, p.74-5.
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por homens) nas páginas policiais possuem um teor de identificação, condescendência e
empatia com os agressores, em que os articulistas entendem, aceitam e justificam a
violência, narrando a agressão com certo prazer. Alguns artigos, como o “Baixou o pau
na mulher que o traía com outro”, parecem ilustrar :
“Depois de espancar a esposa, o marido conseguiu fugir e escapar de
ser preso (...). A cena foi extremamente revoltante para aquele marido
ultrajado, que flagrou sua esposa fazendo sexo com seu amigo na sua
casa. Isso fez dele uma fera, que partiu para cima da mulher e enfioulhe a mão na cara. (...) só não apanhou mais porque os vizinhos, ouvindo
os seus gritos desesperados, vieram em seu socorro. A infiel ousou dizer
aos policiais que há muito anda com o tal sujeito que é do conhecimento
do marido.”16
E ainda no relato da reportagem “Usou garfo para castrar amásia
infiel”, em que
“(...) braçal estava arrasado, por isso bebeu muito, ainda mais, porque
ficou sabendo que sua amásia anda lhe traindo descaradamente. De
tanta amargura chegou em casa e passou a espancá-la (...). (...) Foi
acusado pela amásia de ter usado um garfo para ferir o sexo dela,
alegando assim que ela não iria traí-lo com outro homem.”17
No decorrer do artigo “Flagrou a amante de namoro no sofá”, verificase que
“(...) o amásio chegou em casa, e para surpresa geral, lá estava ela (...)
aos abraços e beijos com um jovem. Aquilo mexeu com os brios dele que
num ímpeto arremeçô a sacola na tevê, e tudo explodiu (...) . Antônio
quebrou Isabel de pau.”18
A infidelidade sendo castigada aparece também na narrativa “Sentindose traído, surrou a mulher”, cujo conteúdo explicita que
“(...) o frentista (...) descobriu que a amásia o está traindo com seu
primo. Não suportando a situação muniu-se de uma vassoura e andou
aplicando a maior sova na mulher infiel. Logo após tê-la surrado, levou
a mesma até o Ricardão (seu primo) entregando-a de mão
beijada(...)”.19
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O Triângulo, 01/07/86, p.5.
Idem, 10/07/86, p.5.
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Idem, ibidem, 16/04,88, p.2.
19
Idem, ibidem,, 12/03/87, p.2.
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A devolução da companheira, como se fosse um objeto de posse do
esposo, é igualmente descrita no artigo “Quis devolver mulher ao sogro por desconfiar
que era traído”:
“(...) ele ligou e chamou o seu sogro (...) e gritou que fosse até sua casa
para buscar a filha, dentro do prazo máximo de quatro horas, do
contrário ali aconteceria uma tragédia, pois as consequências seriam
muito drásticas. (...) Informou que o motivo da agressão e seu estado
nervoso eram causados porque teve conhecimento de que sua mulher
estava de caso amoroso com seu ginecologista(...)”.20
Os enunciados, assim como as narrativas, revelam valores e padrões
morais de relacionamento, veiculados de forma sensacionalista, transmitindo aos(às)
leitores(as), noções maniqueístas sobre comportamentos. Com maior ou menor sutileza,
percebe-se nas entrelinhas a predisposição em encarar as agressões e a violência como
naturais e aceitáveis, principalmente em casos pautados pela traição e insegurança
quanto à fidelidade da mulher.
No que diz respeito às oposições binárias estabelecidas entre agressor e
vítima, ou seja, “vilão” ativo e “mocinha” passiva/virtuosa, a imprensa, nos seus
relatos, impossibilita que os leitores percebam as tensões, ambigüidades e relações de
poder presentes nessas relações, para naturalizar papéis que são construídos sócioculturalmente.
Chama a atenção, nos documentos, a quantidade de agressões que
ocorrem no período em que a mulher está grávida:
“... casada, 28 anos, foi vítima de violência por parte de seu marido(...),
casado, braçal, 24 anos. Ela se encontra no sexto mês de gravidez e
levou uma sova que causou-lhe hematomas por todo o corpo(...)” 21, ou
“Grávida de três meses, a menor de 14 anos(...) foi vítima de
espancamento por parte de seu ex-namorado, quando rompeu
namoro(...)”22e, ainda, “(...) o
20

O Triângulo, 12/10/93, p.9.
Espancamento. O Triângulo, 24/02/88, p.2.
22
Jovem espanca menor grávida de três meses. O Triângulo, 24/06/93, p.9.
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Espanca mulher grávida e vai preso pela polícia militar. O Triângulo, 25/08/93, p.9.
OLIVEIRA, E. M. & VIANNA, L. A. C. Violência conjugal na gravidez. Revista Estudos Feministas
(1), CIEC/UFRJ, 1993, p.162.
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balconista é amasiado com Marta que estava grávida e chegou em casa contrariado
com a situação financeira, jogou a mulher sobre a cama e com o cinto aplicou-lhe
vários golpes causando hematomas(...), aplicou socos, pontapés e chutes(...) chegando
a lhe acertar chutes no ventre.”23
Em pesquisa sobre a violência conjugal no período gravídico puerperal,
realizada na cidade de São Paulo de 1989 a 1992, segundo dados do Instituto Médico
Legal, OLIVEIRA e VIANNA constataram que 11,2% das mulheres assassinadas
estavam nesta fase e levantaram a hipótese de a violência doméstica começar ou se
intensificar com a gravidez. Mais que a estatística, chama a atenção a gravidade dos
casos. Isto porque, segundo as autoras,
“como manifestação peculiar do corpo feminino, a gravidez abala a
virilidade do homem, desprovendo-o de sua onipotência. Além disso, o
fato do processo de gerar acontecer no corpo da mulher dá a ela o poder
de saber quem é o pai, desencadeando insegurança no homem sobre a
paternidade da criança” e também pelo fato de que “(...) o corpo
gravídico algumas vezes deixa de ser objeto de desejo por parte do
companheiro, seja porque este se sente intimidado ou porque lhe causa
aversão”24.
Alguns poucos depoimentos verbais, fornecidos durante a pesquisa,
apontam também para o fato de determinadas mulheres sentirem-se enjoadas,
principalmente até o terceiro mês da gravidez, com mal-estares, indisposição para
manter relações sexuais, o que se transforma em motivo para sofrerem agressões.
Segundo o relatório do America’s Watch, nesse período, os órgãos
preferenciais dos golpes são o ventre, os seios e a vagina das vítimas. Em algumas
entrevistas realizadas com mulheres uberlandenses, vítimas de violência, as falas, que
serão melhor analisadas posteriormente, também destacam o período da gravidez como
um momento de agravamento das cenas de agressão ou motivador de ciúmes diante do
ser que está por vir. Maria Helena, por exemplo, relata que
“... quando tava grávida do Gilliard de nove meses ele [o marido] me
espancou tanto que cortou meu braço (...), chutou a barriga tanto que a
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criança nasceu com um roxo na testa...”25; e G. relata que a primeira vez
que o marido a espancou “... tava grávida de pouco ...” e de modo
semelhante ao que ocorreu com Maria Helena, quando ela estava grávida
de sete meses “... ele me deu um chute na barriga...”, acrescentando,
ainda, que enquanto estava grávida “... ele nunca teve uma relação
sexual comigo(...). Eu acho que a imagem da mãe ele transferiu pra
mim(...), virei uma(...) santa, intocável, porque eu estava gerando uma
criança e ele mal me beijava(...), alegando que (...) pode machucá o
neném(...) cê fica gorda(...), como se fosse eu uma culpada dele num...” e
enfatiza que “(...) na época da minha gravidez foi a época que mais os
homens mexiam comigo na rua(...). Eu ficava chocada, eu sentia
humilhada, assim horrível, porque os homens na rua me notava, sabe?
Me chamava de bonita, de gostosa, de barriguinha num sei o quê e em
casa eu não era aceita como mulher(...).”26
Durante o período pesquisado, alguns homicídios (consultados nos
processos crimes e/ou casos observados nas sessões dos julgamentos) tiveram maior
destaque, desencadeando manifestações locais de repúdio e de indignação. Muitos,
inclusive, com repercussão nacional pelo grau de crueldade, ou por envolverem
pessoas da sociedade, ou ainda pela mobilização de entidades femininas locais, que a
imprensa acompanhou, com a publicação de muitos artigos e análise sobre eles. Só
para citar determinados crimes que chocaram e suscitaram a reflexão mais
aprofundada sobre a violência conjugal em Uberlândia, temos o caso José Márcio x
Luci, empresário da alta sociedade que assassinou a esposa a tiros, em 1986, por
ciúmes e por ela querer abandoná-lo; o caso José Divino x Anete, garçom que
contratou o primo para assassinar a amásia, auxiliar de enfermagem, a tiros e botar
fogo no corpo dela, em 1992, por ela tê-lo desprezado e abandonado; o caso Osvaldo x
Zilda, operário que assassinou a amásia com cinco tiros, em 1987, por Zilda tê-lo
comparado a outros homens, desfazendo-se dele sexualmente; o caso Antônio
Malveira x Roberta Duarte, estudante do curso de Medicina Veterinária que assassinou
a namorada, também estudante do mesmo curso, a golpes de facão e martelo, em 1993,
por ciúmes e receio de ser abandonado; o caso José Rodrigues x Oneida de Fátima,
vendedor que assassinou a ex-amásia com seis tiros, em 1994, inconformado com a
separação; o caso Walter x Maria Nelma, o pedreiro que assassinou
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ENTREVISTA realizada em abr./97, com Maria Helena, cabeleireira, 30 anos, três filhos, 1o- grau
incompleto, branca, vítima de agressões durante dez anos por parte do marido; hoje ex-marido.
26
ENTREVISTA realizada em out./97, com G., esteticista, empresária, 38 anos, dois filhos(um
adolescente e uma adolescente deficiente), 2o- grau completo, branca, vítima de agressões por parte do
marido durante 15 anos; hoje ex-marido.
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a ex-amásia com oito facadas, em 1994, por ela não querer reconciliação; o caso
Ronaldo Raimundo x Maria Marta, o padeiro que assassinou a esposa com 14 facadas,
em 1994, por ciúmes e o caso José Ricardo x Roberta Milena, o comerciante que
raptou e assassinou, com tiros, a professora e ex-namorada, em 1996, por ela tê-lo
abandonado. Alguns desses casos serão analisados no terceiro capítulo deste trabalho,
quando serão tratadas as práticas jurídicas e as relações de gênero violentas.
Apesar de numericamente bem inferiores, as agressões de mulheres
contra homens também são narradas e descritas na imprensa:
“Mulher matou o marido com três tiros de revólver”; “Flagra amásio
cantando sua filha”; “Parecia uma gata em cima do marido”; “Levou o
maior pau da amásia”; “Vingança torpe contra o marido que não a quer
mais”; “Boa coisa deve ter feito quando agredido pela amásia”;
“Dizendo agredida mas era ela quem agredia”; “Mulher insiste em
reaver o maridinho”; “Marido bêbado leva surra da patroa”;
“Esfaqueou a cabeça do amante”; “Matou o marido com nove tiros”;
“Mulher espanca marido(...)”; “Mulher tentou castrar seu marido a
unhada”. 27
Em alguns casos relatados, a agressora havia feito uso de bebida
alcoólica, o que segundo os editores, teria desencadeado a agressão. Nesse ponto, a
narrativa é similar às agressões de homens contra mulheres, assim como são parecidos
os motivos, ciúme ou traição. Alguns casos diferem quando a agressão ao
companheiro é justificada por estarem se defendendo de violência no momento, ou por
vivenciarem uma relação violenta duradoura e cotidiana. Assim,
“(...) cansada de ser espancada pelo marido(...), que desde o ‘sim’
perante Deus e os homens a tornara armazém de pancadas. (...) Não
suportando mais o sofrimento que lhe fora imposto pelo seu
companheiro de matrimônio, mesmo sabendo que iria deixar seus seis
filhos órfãos de pai, (...) ao ser agredida pelo marido reagiu e ceifou a
sua vida com diversas machadadas.”28
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Respectivamente: Primeira Hora, 20/04/86, p.6; O Triângulo, 10/02/87, p.2, 27/02/87, p.5, 15/04/87,
p.2, 11/07/87, p.5, 11/07/87, p.5, 29/07/87, p.5, 17/09/87, p.5, 02/12/87, p.5, 08/01/88, p.1, 05/04/88, p.1,
20/04/89, p.5, 28/02/93, p.9.
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Mulher tira vida do marido a machadadas e deixa órfãos de pai seis crianças. Correio de Uberlândia,
17/02/81, p.2.
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Outro caso é assim relatado pela imprensa:
“... inconformado com a separação, jurou que a mataria(...). E tentou
cumprir seu juramento. Perseguindo a mulher que dirigia seu
automóvel(...), quando ela estacionou, descarregou seu revólver contra o
veículo. Quando se aproximou para ver se havia eliminado Akeme,
aconteceu o inesperado: de dentro do carro, (...) armada com uma
bereta disparou nove tiros contra o ex-marido.”29
Situações semelhantes são observadas nos relatos em que:
“(...) Reginaldo armado de faca peixeira quis agredir a mulher que
revidou atirando uma rapadura, tendo acertado, (...) abrindo uma
brecha na cabeça”30; e também no episódio em que “(...) Gabriel entrou
em luta com a esposa (...) e ao tentar agredi-la para bater, Vany revidou
os golpes, usando uma enxada(...)”31; e ainda no relato em que o marido
“(...) tentou fazer sexo e ela rejeitou. Amarildo ficou nervoso com a
recusa (...), a segurou pelo pescoço e tentou enforcá-la. (...) Temendo
morrer enforcada agarrou o marido pelo pênis e correu as unhas,
provocando extenso corte, que foi necessária intervenção médica(...).”32
Tais relatos só vêm confirmar que as mulheres, muitas vezes, agem e
reagem diante das agressões, participando delas, e que a simples vitimação só faz
perpetuar os papéis tradicionalmente construídos. Contudo, como já foi dito, não se
pretende desconsiderar que, de fato, as mulheres e seus corpos são os mais afetados
nas relações violentas.
Além do papel desempenhado pela imprensa, faz-se necessário pontuar a
criação de entidades e órgãos locais que foram significativos no descortinar das
relações conjugais violentas.
No início dos anos 80, foi criada a Divisão de Apoio e Defesa dos
Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social e constituída a
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal, sendo este um
período de mobilização das mulheres uberlandenses, não só para reflexão e
comemoração em datas como o 8 de março - Dia Internacional da Mulher -, ou o 10 de
outubro – Dia Nacional de
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Luta Contra a Violência à Mulher, mas também com relevante participação feminina
na política municipal e em eventos coletivos.

Em 1988, houve a realização de encontros regionais, cujos debates
visavam elaborar reivindicações para serem levadas à Assembléia Nacional
Constituinte. O primeiro desses encontros foi realizado em Uberlândia. Nesse mesmo
ano, foi criada a Associação de Mulheres de Uberlândia com a finalidade de organizar
e mobilizar as mulheres, implantando um núcleo feminino em cada bairro. Mas devido
ao próprio refluxo do movimento no início da década seguinte, os núcleos foram
concretizados em apenas dois bairros da cidade. Bastante atuante, nesse período, era o
Grupo de Mulheres União e Consciência Negra.
As pessoas ligadas a esses movimentos participaram da elaboração de
Leis Orgânicas do Município em que se explicita a preocupação com a violência
familiar, reforçando as diretrizes da Constituição de 1988: “O Município, em
cooperação com a União e o Estado, assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de
suas relações.”33
Nesse período, houve o crescimento do número de clubes de mães, vários
deles preocupados com a violência doméstica. Os sindicatos passaram a participar e a
promover eventos voltados para a promoção feminina. E, no interior de cada uma
dessas organizações, o tema violência entre os sexos era destacado.
As relações de gênero violentas foram visibilizadas no início dos anos
90, também, devido a todo um trabalho de reflexão e discussão junto à comunidade,
com atividades de extensão, educativas e preventivas, desenvolvidas por entidades,
como o Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher (Neguem), da
Universidade Federal de Uberlândia (constituído em 1992). Em determinados
momentos, o Neguem, com o apoio da imprensa e a participação da comunidade,
realizou eventos em parceria com a Delegacia de Mulheres, a Prefeitura e Câmara
Municipal e entidades de promoção da mulher, como a Associação de Mulheres de
Negócios e Profissionais de Uberlândia e associações de moradores.
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1.2. “Lar, Doce(?) Lar”

Num relacionamento, quando um agride ou espanca o outro,
mais do que o corpo, o que se espancam são ilusões, sonhos,
projetos investidos na relação. Resta a ambos enfrentar sua
situação, buscando ajuda para vivenciarem uma relação
saudável.
Rosiska Darcy de Oliveira

Justamente no lar, longe de ser idealizado como local somente de
harmonia, mas onde se pressupõe haver carinho, companheirismo, cumplicidade, apesar
das diferenças e dos conflitos, a violência está presente e parece tomar corpo a partir das
cenas conjugais.
De acordo com BARTHES, em um de seus verbetes: “Cena. A figura
visa toda ‘cena’ (no sentido doméstico do termo) como troca de contestações
recíprocas.”34
G namorou o marido e, em menos de um ano, ficaram noivos. Ela
engravidou antes do casamento e ele perdeu o emprego, tendo que adiar a união. G
relata a primeira de tantas cenas:
“(...) eu tava nervosa um dia, eu tive uma crise de ciúme e fui atrás dele
prá saber porque ele não tinha ido no local que eu tinha marcado e tal.
Ele falou: ‘hoje eu vou te bater’. Ela: ‘cê num é homem prá isso’. Ele
tirou o óculos colocou em cima da estante e partiu com tudo...” Narra
ainda que: “(...) quando eu casei, eu percebi que se não fosse eu prá saí
prá trabalhá, prá lutá, sabe? ...Ele ficou desempregado muito tempo (...)
e eu continuei trabalhando. E passei falta, passei fome, sabe? A mãe dele
pagava aluguel de apartamento, água, luz e eu com meu mísero, um
salário e meio, dois, que eu ganhava na época, eu tive que pagar
marmita. (...) E ele só ficava de boa, deitado, num procurava serviço.
Inclusive, o emprego que ele teve depois que a gente casou, fui eu que
batalhei, arrumei prá ele (...).” Ressalta, ainda, no seu depoimento que
“não ia sustentar gigolô, que gigolô
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eu até que sustentaria, mais um homem que fosse muito bonito, muito
bom pros meus filhos e que de noite prestasse prá podê transá comigo na
cama.”35
Ciúmes, espancamentos da esposa e dos filhos, xingamentos, ameaças,
sentimentos de culpa, de medo, de rejeição, baixa auto-estima e insegurança marcaram
essa relação. G. deixa claro em seu relato que, no início, pensou ter encontrado um
homem maravilhoso, dez anos mais velho que ela, que a protegeria, lhe daria segurança
e conforto. Mas o “príncipe” transformou-se em “sapo”. Depois de 15 anos de
convivência conflituosa, tensa e agressiva eles se separaram. Ela acrescenta que,
atualmente, após anos de separação, o ex-marido está desempregado, a outra esposa o
largou e ele não está tendo nem como se alimentar. Com pena, ela às vezes o deixa fazer
as refeições em sua casa, ou as leva na casa dele. No entanto, pretende cortar esse
vínculo assim que ele se estabilizar.
Elita relata que o amásio
“começou a ficar possessivo, né? Ciúmes era demais, não me deixava
trabalhá, não me deixava ter amigos, nada. (...) Trabalhava como
doméstica. Aí, quando eu conheci ele, ele me tirou do trabalho, eu fui
trabalhá de servente de pedreiro prá ele. (...) Ele era muito egoísta, ele
só me queria prá ele. Ele não aceitava me dividi nem com as crianças.
(...) Até quando eu ia na casa da minha mãe era briga. (...) Começô
assim: a primeira vez foi que ele me agrediu fisicamente em frente a
rodoviária, né? Ele me bateu muito, me jogô no chão (...). Motivo da
discussão: ciúmes. (...) Ele achava que era meu dono. (...) Me tratava
como uma prostituta(...). Se ele ficasse em casa o dia inteiro, eu tinha
que ficá na cama o dia inteiro...e o dia que eu não mantinha relação
sexual com ele, ele não comprava o leite prás crianças... Então, quer
dizer, ele só fazia as coisas se eu mantesse meu papel de puta prá ele.
(...) Eu me sentia como uma prostituta. (...) Eu sempre falava prá ele:
‘você não me respeita como mulher.’”36
Um dia, após sofrer grave agressão, tendo ele batido sua cabeça na
parede, ela lhe disse:
“eu não vou vivê mais com você (...), falei que não era pra ele me
respeitá [como esposa, fiel]. Ele abriu as minhas pernas e me chutô a
vagina... (...)”.
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Ressaltou ainda: “vou, porque você não me manda. Eu não casei com
você. Ninguém é meu dono”. 37

Em síntese, o desfecho dessa cena, após várias tentativas dele de
reconciliação, se dá com quatro facadas(na cabeça, no coração e no resto do corpo),
deixando Elita com seqüelas. No julgamento, descaracterizaram a tentativa de
homicídio para lesão corporal e ele foi condenado a dois anos em regime aberto.
Julgaram mais o comportamento dela que o fato. Alegaram que ela se portava como
prostituta e prevaleceu a impunidade.
As circunstâncias em que à primeira vista ocorrem as agressões e os
espancamentos são as mais banais possíveis. Maria Helena, que ficou casada dez anos,
conta que o simples fato de familiares dela os visitarem, já era motivo para as brigas,
porque o esposo não gostava deles.
Segundo seu próprio relato, os problemas se intensificaram após o
nascimento da primeira filha. Assim, “ele começou a bebê, bebê..., quando [a filha]
tava com dois meses, ele começou a me espancar na rua... (...) sempre que ele tava
bêbado, se fosse entregar uma criança prá ele ou conversar com ele, era motivo(...).”38
G. também ressalta o mesmo problema em seu depoimento “ele tocava
minha família da minha casa, sabe? Quando eu ia discuti, eu tomava... então, assim,
um murro no nariz, até sangrá, tapa na cara, pescoção, chute, pesada nas costas(...)”. 39
Maria Helena relata que houve tempos em que
“uma carteira de cigarro, que ele pedisse, já era motivo prum chute.
Uma criança chorá era motivo...(...). Muitas das vezes via arma na
minha cabeça...Um dia ele deixou o caminhão no meio da rua. Falei pra
ele tirá o caminhão que tava estrovando o ônibus passá. Ele falô: ‘cê
qué, cê tira’. Pegô a chave e jogô. Quando eu peguei a chave, ele
encostô o revólver na minha cabeça. Ele falava: ‘se você andá eu te
mato’ e meus menino perto. Senti uma coisa estranha. Pensava: ‘vou
morrer mesmo’. Quando eu voltei [para casa], eu catei o revólver. Só que
ele nunca mais viu o revólver
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também. Joguei fora”. Outra vez foi “quando a [filha] era
pequenininha. Ele tinha uma espingarda(...), também ameaçô matá eu e
ela, só que a coisa era tão velha que não saiu nem um tiro, ele puxava ni
mim e num saiu nada”.40
Nessas cenas, o ciúme também antecede as agressões e Maria Helena
explicita que
“tinha época que ele tinha crise de ciúmes daquelas. Qualquer coisa:
‘não tá com fulano’?, jogava um monte de coisa em cima de mim prá
mim se sentir culpada. Mas eu não sentia, porque eu não devia nada.
Nunca passava pela minha cabeça. (...) Talvez era pessoa que eu nem
conhecia... ele colocava..., quando eu me arrumava, vestia uma roupa
diferente, isso aí já era motivo, [para ele] eu tava querendo outra
pessoa... Ele queria me ver feia o tempo todo, ali em volta dele”.41
Em seu depoimento, Maria Helena ressalta, por várias vezes, a falta de
apoio e a ausência de seus familiares e dos do marido, o que dificultava sua separação.
Por outro lado, mesmo quando havia esse contato, via-se pressionada a voltar a conviver
com o esposo. Conta que, quando eles moravam no fundo da casa da sogra dela, ao
invés desta ajudá-la, complicava as situações, dando conselhos, como:
“ ‘(...) a mulher tem que ser submissa a home, sabe? Cê tem que aceitá,
um dia ele vai melhorá’. Só que nunca muda(...) A minha cabeça tava
ali: ‘eu tenho que saí dessa. Eu tenho que saí dessa. Eu não posso
continuá’. (...) Eu nunca acreditava que eu era incapaz, era mais força
prá mim ser capaz...42
Os relatos são extensos e aqui foram expostos fragmentos que nem
sempre propiciam noção do relacionamento como um todo e do movimento, cuja lógica
é própria e específica a cada uma das narrativas. Mas, a partir dessas falas unilaterais e
parciais, é possível concordar com BARTHES ao descrever e analisar algumas cenas.
“Quando dois sujeitos brigam segundo uma troca ordenada de réplicas e
tendo em vista obter a ‘última palavra’, esses dois sujeitos já estão
casados: a cena é para eles o exercício de um direito, a prática de uma
linguagem da qual eles são co-proprietários: um de cada vez, diz a cena,
o que equivale a dizer nunca você, sem mim, e vice-versa. Esse é o
sentido do que se chama eufemisticamente de diálogo: não se trata de
escutar um ao outro, mas de se sujeitar em comum a um princípio de
repartição dos bens da fala.
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Os parceiros sabem que o confronto ao qual se entregam e que não os
separará é tão inconsequente quanto um gozo perverso(a cena seria uma
maneira de se ter prazer sem o risco de fazer filhos)”.43
O escritor reitera que a cena começa com uma diferença e, para ganhar
movimento, é preciso de um engano, um fato que um afirma e o outro nega ou uma
decisão que um impõe e o outro recusa. Ele sugere que
“o acordo é logicamente impossível na medida em que o que é discutido
não é o fato ou a decisão, quer dizer, alguma coisa que está fora da
linguagem, mas apenas aquilo que a precede: a cena não tem objeto ou
pelo menos ela o perde muito depressa: ela é essa linguagem cujo objeto
foi perdido. É próprio da réplica não ter nenhuma finalidade
demonstrativa, persuasiva, mas apenas uma origem, e que essa origem
seja sempre apenas imediata: na cena, eu colo ao que acaba de ser
dito”.44
Segundo BARTHES, há uma luta contra a própria insignificância da cena
e os envolvidos almejam a “última palavra”. Pois,
“falar por último, ‘ concluir’, é dar um destino a tudo que se disse, é
dominar, possuir, dar, atribuir sentido (...); pela última palavra, eu vou
desorganizar, ‘liquidar’ o adversário, infligir-lhe uma ferida(narcísica)
mortal, vou reduzi-lo ao silêncio, castrá-lo de toda fala (...). Para que o
sujeito da cena se arme de uma última palavra verdadeiramente
peremptória, só mesmo o suicídio: pelo anúncio do suicídio (...): daí se
percebe (...) que só a morte pode interromper a Frase, a Cena.”.45
E é o que se pode observar pelo final trágico de muitos relacionamentos.
Tanto nos casos em que há aquele(a) que assassina o(a) outro(a), eliminando-o(a)
literalmente, como por aqueles(as) que retiram a própria vida, associando-se em
muitas relações conjugais as duas possibilidades: elimina a vida do(a) outro(a) e depois
a própria vida, conforme se pode observar em determinados casos citados pela imprensa
e pelos processos. Em Uberlândia, do início de 1990 a agosto de 1997, foram dez os
casos de companheiros que assassinaram suas parceiras e, em seguida, se suicidaram. 46
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Voltando às cenas, a partir do relato de G., por exemplo, é possível
extrair termos que evidenciam pares de oposição no que diz respeito à imagem que ela
tem de si e a imagem que possui do marido.47 Ela aparece como autônoma, trabalhadora
que tem iniciativa e atitude forte, boa mãe, boa esposa, boa dona-de-casa, fiel e o
companheiro como desempregado, à toa, acomodado, péssimo pai, violento com os
filhos, “ruim de cama” como homem e infiel. Assim, ela se coloca como a mulher
virtuosa. Atribuindo-se qualidades consideradas positivas, cobra dele postura viril,
como ser trabalhador e provedor:
“por eu ser uma pessoa forte, (...) determinada, (...) que buscava crescer
na vida... Eu acho que ele viu em mim uma pessoa forte, quer dizer, eu
buscava uma pessoa forte nele... Na realidade, eu fui uma imagem forte
prá ele...”, ou “tinha mania de limpeza e a minha casa era extremamente
limpa, organizada, arrumada”.48
Nesse jogo, a narradora coloca-se positivamente em contraponto ao
esposo, descrito negativamente; quem rompe o pacto de reciprocidade é sempre o outro.
É um jogo complexo, pois podem se verificar muitas possibilidades de análise devido
ao movimento e aos papéis assumidos nas cenas conjugais. A seqüência das narrativas
são similares: há uma situação harmoniosa (muitas vezes, idealizada), algum fato ou
evento rompe esse estado e desencadeia conflitos e nesse ínterim o outro é o
responsável, havendo a autoqualificação positiva de quem narra e negativa do outro.
G. se enfurece por desempenhar um papel que acredita ser do marido, ou
seja, a de provedora e não se sente bem por ele não reconhecê-la: “eu não era aceita
como mulher”. Trocam xingamentos nas cenas para dizer de papéis, crenças e valores.
Do mesmo modo, Elita, quando discute com o amásio em meio a insultos e agressões,
fala do machismo/sexismo, do desejo de um querer ter posse sobre o corpo e os atos do
outro, do papel que pressupostamente deveriam cumprir enquanto homens e mulheres.
Em ambos os casos, há momentos em que elas dão a “última palavra” para saírem de
uma cena em que são parceiras - “eu faço e aconteço e não aceito...” -, para iniciarem
outra em que serão vítimas. Conforme ressalta GREGORI, há
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“um perverso jogo de feminilidade e masculinidade, ou melhor, de
imagens que desenham papéis de mulher e de homem em relações
conjugais. De um certo modo, ser vítima significa aderir a uma imagem
de mulher.”49
Ao se colocar como vítima, virtuosa e maltratada, cuja imagem é
enaltecida pelo sofrimento (real), o que G., por exemplo, pode estar querendo com
algumas cenas é dar ao marido a chance de recuperar e cumprir o papel masculino que
ela acredita lhe caber. O que não retira de outras cenas o confronto e a sua participação
enquanto sujeito que tem opinião, desejo, autonomia e que age, reage e transgride.
Questiona o esposo no âmbito da sexualidade, enquanto homem nada viril, e incapaz,
sabedora que é de que tais colocações o deixariam enfurecido. Neste movimento, em
várias situações, ela parece assumir para si os papéis considerados tradicionalmente
masculinos, enquanto provedora e, também, no final do relacionamento, quando arruma
um amante. Conta este fato, vangloriando-se por agir com inteligência, mantendo o caso
às escondidas.
Em alguns momentos, as esposas agredidas e espancadas utilizam-se do
aparato policial institucional (posteriormente, também do S.O.S. Mulher/Família) como
meio de coibir a violência, ou como um paliativo. Mesmo que as ameaças de denúncia e
de tomada de providências fiquem restritas às falas, nas cenas, por vezes têm efeito
positivo. Desse modo, G julgando-se esperta dizia ao marido:
“ ‘eu agora conheço a delegada. Ela tá dentro da minha clínica. Ela
pediu pelo amor de Deus procê me encostá... cê fazê um roxinho, que ela
tá louca prá fazê uma história, ela tá precisando de um caso especial em
Uberlândia, assim bem chocante’.(...) Foi quando a doutora Adriana
chegou na cidade, eu passei a sabê como é que chamava a delegada da
mulher. Aí um dia, eu cheguei em casa e falei: ‘cê não sabe quem esteve
hoje na minha clínica: a doutora Adriana, delegada da mulher. Eu contei
minha história com você pra ela e ela disse que era pra mim podê te
provocá, procê fazê um roxão ni mim como cê fazia antes. Então, a
partir de hoje, se você me encostá um dedo, bem, cê tá no sal’”. Quando
questionada, na entrevista, a veracidade dessa conversa com a delegada,
G. conta que era tudo “mentira, nunca tive, era prá podê fazê uma
defesa”.50
Neste caso, pode-se indagar até que ponto são criados dispositivos que
amenizem as cenas violentas, alterem a estrutura do relacionamento, ou em que medida
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contribuem para a sua ritualização, protelando atitudes mais difíceis que objetivem
colocar em cheque a própria relação, rompendo definitivamente com as cenas.
O caso de Maria Helena revela um relacionamento em constante tensão,
em que ela e os filhos correm permanente risco de vida. Fazem-se presentes a falta de
apoio da família e as interferências da sogra que assume e reproduz o poder
tradicionalmente masculino, quando expõe sua visão sobre casamento. Ainda assim,
Maria Helena consegue se separar do marido e ver-se livre das agressões e das ameaças,
após dez anos de convivência violenta. Sua fala suscita movimentos conflituosos. Se em
alguns momentos ela é a vítima: “tinha dia que ele ‘jogava’... a gente ia lá ‘no chão’,
como se eu fosse incapaz de tudo(...)”, em outros aparece como sujeito e responsável
pelo próprio destino:
“(...) eu sou capaz(...), (...) primeiramente você tem que aprendê a gostá
de você mesmo, te olhá no espelho e falá: ‘nossa senhora, eu não posso
ficá desse jeito’, (...) porque aí tudo fica mais fácil, depois que você
começa a gostar de si próprio, cê começa a encarar as coisas como que
deve ser.”51
Pode-se perceber, pelos relatos, que essas experiências amorosas estão
envoltas em lágrimas, ressentimentos, seduções, orgulhos, afetos, prazeres e por um
código talvez diferente do idealizado, ou considerado “normal” e saudável, mas que
também expressa uma linguagem do amor(estranha, para alguns códigos). Aqui, quem
ama, inclusive, mata.
São relacionamentos cujas tensões são permanentes e não parece ser
possível superar a complexidade, a ambigüidade, os movimentos e as transformações
que os perpassam se as práticas e os depoimentos forem vistos apenas como ação
criminosa que exige punição, reafirmando a dualidade agressor/vítima, uma abordagem
preponderante em muitos trabalhos relevantes. Porém, essa dualidade tão reforçada
socialmente parece estar na origem mesma das agressões. Nesse sentido, é possível
ampliar a análise, percebendo que são várias as motivações (às vezes, diferentes das
alegações) que levam às cenas, sendo a violência, uma das possibilidades de se sair das
cenas conjugais. Há conflitos por se cobrarem papéis e desempenhos esperados, mas
não cumpridos; por vezes, expectativas de certas condutas por parte do outro e, com a
frustração, se estimular e incitar(muitas vezes, inconscientemente) um jogo perigoso,
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arriscado, com um misto de afeto, erotismo e agressão, canalizando essa expectativa
frustrada. Verificam-se também as crises sendo desencadeadas em função de um ideal
conjugal, um modelo recheado de romantismo, simbiose, igualdade de papéis e um
objetivo comum que norteia e justifica a relação.
Nessas relações são negadas as diferenças, a autonomia um do outro,
negando-se a si e (simultaneamente ou depois) o “outro” em prol do “eu” e, quando vêm
a frustração e a insatisfação, parte-se para a “irracionalidade” e recorre-se à violência.
Certamente, com o auxílio da Psicologia e Psicanálise, essas práticas podem ser melhor
apreendidas e analisadas.
Uma preocupação aparece e talvez permeie todo este trabalho, que é a de
querer ampliar a discussão para além da opressão, desigualdade e de concepções
patriarcais. Mas, ao mesmo tempo, procura-se não imputar às mulheres culpa(muitos já
desempenham esse papel e o fazem com competência), ou percebê-las como
provocadoras da violência ou, ainda, sugerir que gostam e são cúmplices dessa
violência, vitimando, ao avesso, os seus companheiros. Assim, o trabalho cairia do
mesmo modo, nas oposições binárias das quais se quer, apesar da grande dificuldade,
sair. E não se pode desconsiderar que, de fato, os direitos humanos e o corpo dessas
mulheres são os mais afetados e desrespeitados, com marcante presença do medo e da
insegurança. No entanto, como reforça GREGORI, paradoxalmente, ao criar sua própria
vitimação, a mulher vai se aprisionando e
“o pior não é ser vítima (passiva) diante de um infortúnio; é agir para
reiterar uma situação que provoca danos físicos e psicológicos. (...) Ela
ajuda a criar aquele lugar no qual o prazer, a proteção ou o amparo se
realizam desde que se ponha como vítima. (...) são situações em que a
mulher se produz - não é apenas produzida – como não–sujeito”.52
Ao se utilizar o conceito de gênero como categoria analítica das relações
homem/mulher, o masculino e o feminino aparecem como construções sociais,
simbólicas e históricas que inexistem separadamente. Assim, o imaginário, as
representações e o uso da violência nas relações de gênero implicam um vínculo
concreto entre cada uma das partes em determinado convívio conjugal.
relação, pressupõem-se as mulheres

52

GREGORI. Op. cit., p.184.
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enquanto participantes ativas e não passivas do desejo de outrem. Além do que a
passividade pode permear o jogo relacional, mas de modo algum sugerir uma visão
estática de um feminino a-histórico.
Na apresentação de seu livro mais recente, SAFFIOTI esclarece com
veemência que o inimigo da mulher não é especificamente o homem, mas toda uma
organização social de gênero, alimentada, reforçada, disseminada não só por homens,
mas também por mulheres.53 Porém, a violência doméstica é levada a cabo por um
gênero que é o masculino, independente do sexo físico de quem a prática, ou de quem
aparece como opressor(a) na relação.
Por meio dos relatos, é possível observar que as vivências conjugais
violentas são marcadas pela tensão rotineira e a violência acontece numa escalada que
se inicia com os atritos verbais, passando pelas agressões físicas e/ou sexuais, chegando
às ameaças de morte e, não raramente, aos homicídios. A violência implica força, nem
sempre física, como capacidade de estabelecer limites e exercer pressões na dinâmica da
relação. Desse modo, em algumas relações verifica-se a estabilização da violência em
um determinado nível e, em outras, ou na mesma, percebe-se, em momentos diversos, a
cronificação. Em alguns casos, a tensão permanece por longo tempo, tornando-se
necessária e ritualizada pelos co-partícipes como forma de comunicação, ainda que
perversa e estranha.
Segundo a socióloga SAFFIOTI, expressando a sensação de impotência
“a violência masculina contra a mulher pode ser pensada como fruto da necessidade
do homem de fazer parecer maior o pequeno poder de que goza neste tipo de relação.
Há, assim, uma exacerbação das condutas denotadoras de poder, ou seja, a síndrome
do pequeno poder”.54

53
54

SAFFIOTI. Violência de gênero. Op. cit.
Idem, p.43.
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Sem dúvida, perceber as cenas conjugais a partir de todos esses viéses
torna a análise mais difícil. No entanto, a negação da complexidade das relações de
gênero inviabiliza ir mais fundo em ações que busquem novas possibilidades de
solução para a questão.
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CAPÍTULO
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À

MULHER – AS QUEIXAS

“Tem gente que ama/que vive brigando/E depois
que briga/acaba voltando (...)Tem uns que são
fracos/ e dão pra beber/Outros fazem samba/e
adoram sofrer (...)Tem homem que briga/pela bemamada/Tem mulher maluca/que atura porrada
(...)Amores à vista/amores a prazo/Amor
ciumento/que só cria caso/Tem gente que jura/que
não volta mais/Mas jura sabendo/que não é capaz
(...)Tem assunto à bessa/pra gente falar/Mas não
interessa/o negócio é amar”.
Carlos Lyra e Dolores Duran

A violência contra a mulher vem sendo denunciada com mais veemência
por grupos femininos/feministas brasileiros desde o início da década de 80. Entidades
de atendimento, orientação, apoio e conscientização foram criadas em algumas cidades
no País, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, dentre
outras. Algumas delas existiram por poucos anos.
Em 1985 foi criada, em São Paulo, a primeira delegacia para atendimento
à mulher e, a partir daí, outras delegacias especializadas se disseminaram por todo o
Brasil, na maioria das capitais, expandindo-se para os centros menores, geralmente
funcionando como sedes regionais.
Tendo em vista o número significativo de ocorrências, de crimes
cometidos contra mulheres e a necessidade de se criar um espaço diferenciado que
favorecesse essas denúncias, pessoas ligadas aos movimentos de mulheres pressionaram
os(as) governantes e se mobilizaram para que houvesse a criação dessas delegacias. A
princípio, ressaltou-se a importância de espaço físico e infra-estrutura adequados e
os(as) profissionais treinados para lidarem, da melhor forma, com os casos que nelas
chegassem, não sendo suficiente ter uma “delegada mulher” e um espaço qualquer para
o funcionamento. Isso nem sempre
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ocorreu. Ainda hoje, há delegacias mais bem equipadas e preparadas para atender a
demanda, com equipe multiprofissional e outras que reproduzem modelos das
delegacias gerais, às vezes, de um modo até pior.
Mesmo assim, de maneira geral, as delegacias de mulheres parecem ser
espaços que propiciam a denúncia, minimizando os constrangimentos das mulheres,
tornando pública a violência praticada especialmente no privado, uma vez que a maior
parte das queixas advém de lesões corporais e ameaças entre casais.

2.1 Constituição da Delegacia de Mulheres

Resgatar a história da constituição da Delegacia de Mulheres de
Uberlândia, parece ser um modo de dar a conhecer à comunidade local parte de sua
história, por meio das falas dos interlocutores e do movimento que resultou na criação
dåssa delågacia>
A imprensa localàescrita acompanhou o prïcesso que culminou com a
constituição da Delegacia de0Mulèeres de Uberlândiq. Cronologicamente pode-se
observar`o desenrolar desses fatos.
Conforme as notícias, em meados de 1985, gestões foram feitas junto à
Secretaria de Segurança Pública de0Minas Geráis, no sentido de ser`criadq, a0exemplo
do que ocorria nos grandes centros, uma delegacia especial, na cidade, visando atender
especificamente os crimes contra mulheres. Esta iniciativa partiu do então vereador
Geraldo Gomes Rezende, que apresentou à Câmara Municipal localàum requerimento,
em que solicitou o encaminhamento para o Secretário de Estado da`Segurança Pública,
Crispin Jacques Bias Fortes, ofício com tal reivindicação. Ele esclareceu ainda que este
município se enquadrava também como um dos grandes centros de0Minas e, por isso,
recebia um significativo número de migrantes, atraídos pelo grande desenvolvimento
comercial, industrial, rural e cultural de Uberlândia. Destácou, ainda, que, não fugindo à
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regrq, na cidade as mulheres sofriam agressões constantes, sendo vítimas dos mais
diversos tipos de crimes.1
Em resposta à`solicitação, os jornais deixam claro que o Delegado
Regional de`Segurança Pública, Paulo Lucas da`Silva, enviou ofício ao presidente
da`Câmara Municipal, Antônio Jorge Neto, cumprimentando o vereador Gerqldo G.
Rezende, pela proposição de instaláção de Delegacia Especializada em Uberlândiq.
Informou, ainda, que o aperfeiçoamento se ajustava a estudos submetidos à Secretaria
de Estado de`Segurança Pública, objetivando designar servidores para essa unidade.
Eles seriam complementados com o aumento de efetivo do 17o- Batalhão da P lícia
Militar, que deveria dispor de um pelotão da polícia feminina, num esforço conjunto
para a melhoria da prestação de serviços à coletividade.2
Ainda0durante o ano de 85, as reportagens0explicitam a inviabilidade de
instalação dessa delegacia devido àpfalta de recursos humanos qualificados e
disponíveis por parte do estado.3 A Delegacia de0Mulèeres de Belo Horizonte só seria
criada no final desse mesmo ano.
As pressões e discussões para a criação da delegacia continuaram no ano
seguinte, principalmente quando se realizou em Uberlândia o I Encontro Regional - A
Mulher na Constituinte, sob o patrocínio da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação
Social e outras entidades, com o apoio da Câmara Municipal de Uberlândia.4 Alguns
meses após o encontro foi aprovada, pelas delegadas de polícia de todo o País, a Carta
de Minas, em que constava a necessidade de se criarem delegacias da mulher também
em cidades de porte médio. Para isso, devia-se constituir um quadro funcional das
secretarias de segurança, com cargos de assistente social, psicóloga(o) e assistente
jurídica(o). E, na impossibilidade imediata da criação dos cargos, recomendou-se
celebrar convênios entre as secretarias de estado, visando atender às necessidades das
delegacias de mulheres.5

1

A Notícia, 20/08/85, p.1.
Correio de Uberlândia, 23/08/85, p.12.
3
Idem, 07/09/85, p.10>
4
Primeira Hora, 1t/01/88, p®5.
5
O Triângulo, 02/04/86, p.1>
2
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Nesse mesmo ano, o vereador Geraldo G. Rezende. indignado com o fato
de que Uberaba(vizinha de Uberlândia, no Triângulo Mineiro) iria ter delegacia de
mulheres antes de Uberlândia, que havia reivindicado primeiro6, intensificou suas
pressões, estabelecendo contato com outros líderes políticos, como o deputado estadual
Luiz Alberto Rodrigues (na época, Secretário do Planejamento de Minas) e o então
governador Hélio Garcia que, só nesse momento, assinou a autorização para a instalação
da delegacia, concretizando, segundo eles, uma importante aspiração popular7 e dos
movimentos femininos organizados da cidade.
Ainda em 86, foi enviada a delegada Alzira Francisca Vieira Magalhães
para ocupar a delegacia recém-criada.8 No entanto, a perita criminal não sabia se
assumiria a chefia da Delegacia de Defesa da Mulher conjunta com a Delegacia de
Menores.9 Em função de toda essa indefinição, representantes da Associação Brasileira
das Mulheres de Carreira Jurídica encaminharam solicitação de providências à
Secretaria de Estado de Segurança, juntamente com um abaixo-assinado de integrantes
da Associação e do Departamento Feminino da Ordem dos(as) Advogados(as) do Brasil
(OAB), de Uberlândia. O secretário afirmou que tomaria as medidas necessárias para a
implantação, de fato, da delegacia, tão logo dispusesse de recursos humanos.10
Em fevereiro de 1987, criou-se a Delegacia da Mulher em Uberlândia,
primeira do Triângulo Mineiro e a delegada Iane Jansen Drumond foi empossada como
titular. A delegada enfatizou que o acúmulo de trabalho em processos envolvendo
agressões e espancamentos contra mulheres justificava uma pasta específica.11 A
delegacia funcionaria no prédio da própria Delegacia Regional de Segurança Pública.
Ao assumir o cargo, Iane falou de sua disposição de trabalho e da importância para o
município e a região de uma delegacia deste porte. Segundo ela, eram inúmeros os casos
sem definição e qualificação, pela omissão da vítima que, por ser mulher, sentia-se,
muitas vezes, constrangida

em

final dessa matéria,

6

Primeira Hora, 16/04/86, pn3.
Correio de Uberlândia, 01/05/86, p.1>
8
O Triângulo, 02/05/86, p.2>
9
Primeira Hora, 15/01/86, p.1>
10
Correio de Uberlândia, 0s/07/86, p.8>
11
Primeira Hora, 1s/02/87, p®5.
7
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o editor em forma de advertência, lembrou que tudo não devia se limitar à instalação e
esta delegacia se tornar um recanto de sacrifícios para aqueles que ali trabalhavam e se
empenhavam pela ordem da cidade, por falta do necessário à sua agilização e
funcionamento.12
A criação da delegacia despertou, também, alguns pareceres contrários à
sua existência. Um advogado escreveu para o jornal, insinuando ser esta uma medida
discriminatória e incoerente, com base, inclusive, no que reza a constituição sobre
direitos iguais. Mas apesar de criticar a instalação de uma delegacia especial, receando,
até mesmo, os gastos com sua manutenção, ela foi considerada importante, por seu
efeito intimidativo e preventivo. O advogado observa, ainda, que por detrás dessa
proposta há uma censura velada ao comportamento da “digna” autoridade policial
masculina.13
Nota-se, em alguns artigos, a impaciência da comunidade em ver
viabilizada, o mais rápido possível, a delegacia que, depois de oficializada, não teve
meios para funcionar. Frases como: “em quanto tempo tudo se resolverá?”, ou “onde
está a nossa Delegacia de Mulheres?” e, ainda, justificativas de que “as mulheres
uberlandenses precisam contar com os préstimos deste importante órgão que já atua
positivamente em outras cidades e estados, o quanto antes..., já que pretendemos ser o
grande Estado do Triângulo.”14 Vale lembrar que, nessa época, alguns segmentos
locais discutiam a possibilidade de o Triângulo Mineiro tornar-se estado e Uberlândia
ser sua provável capital.
Somente no início de 1988, houve a designação, pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública, de uma outra delegada para a Delegacia Especial da
Mulher. O delegado regional e a delegada designada reuniram-se com os grupos de
mulheres organizados, vereadores(as) e membros da comunidade com o objetivo de
estabelecer metas e procedimentos para que o serviço atendesse às pretensões locais. 15
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A Notícia, 1y/02/87, p.1>
Idem, 25/03/87, p.3.
14
Correio de Uberlândia, 05/08/87, p.4.
15
A Notícia, 24/02/88, p.3.
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Em março de 1988, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
realizou-se na Câmara Municipal, sob a coordenação da vereadora e militante dos
movimentos femininos, Nilza Alves, um ato público em que se discutiu, dentre outros
assuntos, a atuação da delegacia especializada, com a presença da então delegada Ana
Maria Esteves.16
A nova delegada dizia pretender acabar com as agressões, em sentido
amplo, contra as mulheres, mas solicitou a colaboração da comunidade uberlandense
para isso. Consta que a delegacia especializada da mulher funcionaria na 16a- Delegacia
Regional de Segurança Pública, dispondo de uma escrivã e dois detetives, com um
gabinete e um cartório.17
No meio desse mesmo ano, a administração Zaire Rezende, via
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social cedeu uma casa, onde passaria a
funcionar a Delegacia da Mulher, implantada no início do ano. Essa era uma antiga luta
do movimento de mulheres uberlandenses, que defendia seu funcionamento em local
adequado. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Apoio e Defesa dos
Direitos da Mulher, Soledad Requena Spyer, a mudança foi positiva por ser o local
separado da Delegacia de Polícia e mais reservado, onde as mulheres poderiam ir sem
constrangimento e com a certeza de que seriam atendidas sem preconceito e
discriminação.18
Inaugurou-se a casa e, em seguida, promoveu-se uma palestra na Câmara
Municipal com a participação de representantes da Comissão de Combate à Violência,
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, visando envolver os presentes na
problemática. Fica explícito nos artigos publicados na época que a implantação da
delegacia foi possível graças aos esforços e entendimentos conjuntos do Programa de
Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher, da Prefeitura Municipal, da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara de Vereadores(as), da 16a- Delegacia
Regional de Segurança Pública e dos movimentos femininos locais mais organizados.
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Primeira Hora, 09/03/88, p.1.
Idem, 1q/03/88, pî5.
18
Correio de Uberlândia, 06/07/88, p.4>
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Para a surpresa de muitos, em outubro de 88, a delegada comunicou sua
transferência para a capital mineira, de onde havia vindo. E a sua vaga foi
provisoriamente preenchida por um homem, Jair Martins, até que fosse designada outra
titular para a Delegacia Especial da Mulher.19 Lideranças políticas, como a vereadora
Nilza Alves, encaminharam ofício ao Secretário de Estado, solicitando urgência no
preenchimento da vaga.20 Por outro lado, argumentou-se que mesmo sendo uma mulher
o mais adequado para titular dessa delegacia, o delegado possuía jeito cortês e
habilidade para lidar com a demanda.21
Nesse ínterim, já em 89, o vereador Marcos França, vice-líder do prefeito
na Câmara, visitou a delegacia e conhecendo a sua inegável importância, constatou a
sua enorme carência, o que a impedia de funcionar minimamente. Ele acreditava que o
órgão precisava de maior colaboração do poder público municipal (apesar de ser
competência do estado), para melhor se equipar e apresentou um relatório ao prefeito,
enumerando os problemas.22
Apenas no início de 90 foi empossada a até hoje delegada Adriana C.
Ladeira. Na época com 27 anos, foi a terceira mulher a assumir essa delegacia desde a
sua instalação. A pasta havia sido ocupada, na prática, durante os atendimentos, por um
delegado. Adriana encontrou a delegacia em situação precária. Na casa, cujo aluguel era
pago pela prefeitura, existia apenas uma linha telefônica, quatro detetives e uma única
viatura de serviço. Além disso, a Delegacia da Mulher funcionava junto com a
Delegacia do Menor23, carecendo de infra-estrutura.
No final de 92, a Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Mulher, que
antes funcionava em uma casa exclusiva para seu atendimento, no centro da cidade,
retornou para uma sala na sede da Delegacia Regional de Segurança Pública, em bairro
afastado. Alegou-se que a casa antiga, que abrigava as delegacias da mulher e do menor
era mantida pelo município, mas se encontrava em péssimas condições, com rachaduras,
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Primeira Hora, 01/10/88, p.1>
A Notícia, 1x/10/88, p®5.
21
Correio de Uberlândia, 05/10/88, p.1>
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Idem, 10/03/89, p.3.
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Correio de Uberlândia, 01/02/90, p.1.
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espaço físico inadequado,24 e já havia sido arrombada e invadida várias vezes,
provavelmente por menores, sendo que, em algumas delas, os arquivos foram
incendiados (o que dificultou esta pesquisa, pois grande parte da documentação foi
queimada).
Conforme se pode observar, a constituição da Delegacia de Mulheres em
Uberlândia foi marcada por um movimento que, simultaneamente, expressou o anseio
de grupos femininos locais e de algumas lideranças políticas. Houve, nesse processo,
justificativas e exposição de dados estatísticos que tornaram mais ou menos relevante a
sua criação. Verifica-se o respaldo governamental, em determinados momentos e, em
outros, descaso. O resultado é que entre a discussão, oficialização da delegacia e seu
funcionamento de fato transcorreram-se aproximadamente três anos. Ainda assim,
parece importante que essa reivindicação e lutas conjuntas em prol da delegacia tenha
unificado forças e propiciado um clima de debates, esclarecimentos e de acúmulo
teórico sobre a temática, que passou a ser freqüentemente discutida no espaço público.

2.2. Rompendo com o Silêncio – relatos queixosos sobre desencontros
marcados

A partir dos noticiários na imprensa,25 e por entrevistas realizadas com a
delegada,26 ou ainda pelas suas falas em palestras, é possível tecer considerações sobre
os trabalhos desenvolvidos e os dados sobre a violência conjugal. A delegada relata que,
desde 1990, quando assumiu, a Delegacia de Mulheres é procurada, geralmente, por
pessoas de classes baixa e média baixa, cujas rendas familiares giram em torno de até
dois salários mínimos. As classes média e alta evitam se expor. Afinal têm receio de
escândalos
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Correio do Triângulo, 14/10/92, p.9.
Ver principalmente: Correio do Triângulo, 08/09/92, p.9.
26
ENTREVISTAS realizadas com a delegada da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Mulher, em
1991.
25
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e possuem um “status” a preservar, além da concepção de que delegacia é lugar de
pobre. Isso não significa a inexistência de violência doméstica nessas relações.
No início dos anos 90, eram registradas na 16a- Delegacia Regional de
Uberlândia, em torno de 130 ocorrências/mês, de crimes contra a mulher e, diretamente
na Delegacia da Mulher, de 15 a 30 ocorrências/dia, predominando os casos de lesões
corporais e vias de fato (agressões); em segundo lugar, os crimes contra a liberdade
sexual (estupros e atentados violentos ao pudor). De cada dez ocorrências, explica a
delegada, oito são por lesão corporal.
Os dados fornecidos pela delegacia referentes aos anos de 90 e 91,
quando da primeira etapa da pesquisa, evidenciam que a procura foi se intensificando
com o passar dos meses, o que revela indícios de que houve um aumento de confiança,
tornando a relação cada vez mais estreita entre as mulheres e a delegacia. Ainda assim,
o delegado de homicídios, Rafael F. do Amaral afirmou que, a exemplo do que ocorre
com a criminalidade de um modo geral, também na Delegacia da Mulher, dois terços
dos casos não são denunciados.27 Em outubro de 1990, foram 50 ocorrências, em
novembro de 1990, 56; em janeiro de 1991, 63 e em fevereiro de 1991, 69.28
Recentemente, a delegada forneceu dados, sem análise ou indicação de
motivos, apontando os homicídios praticados contra a mulher em Uberlândia: em 1990,
3; 1991,16; 1992, 20; 1993, 24; 1994, 20; 1995, 6; 1996, 8; 1997, 5.29 Embora
Uberlândia seja a maior cidade do interior de Minas Gerais, apresenta-se como a quinta
em registros de violência contra a mulher. Pela ordem são Uberaba, Juiz de Fora, Sete
Lagoas e São João Del Rey. Por outro lado, vale lembrar que a maior parte dos crimes
não é denunciada. As Tabelas e Gráficos 3 (item 3.1) demonstram, em consulta feita à
comunidade
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Correio do Triângulo, 08/09/92, p.9.
DADOS fornecidos pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Mulher de Uberlândia, em fev./91.
29
DADOS fornecidos pela delegada, em palestra na Câmara Municipal em 1995 e dados enviados por fax
ao Neguem/UFU, uma vez que esse órgão necessitava de informações para a campanha de Luta contra a
Violência à Mulher desencadeada em out./97. Sobre esses anos são fornecidos mais detalhes: no ano de
1995 houve 84 inquéritos instaurados, 55 inquéritos remetidos à justiça, 29 inquéritos em andamento, 777
ocorrências registradas pela Polícia Militar, 293 queixas registradas na Delegacia de Mulheres e, no ano
de 1997, 48 inquéritos instaurados, 35 inquéritos em andamento, 71 inquéritos remetidos à justiça; uma
média de 30 ocorrências por mês, 93 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), até agosto.
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uberlandense com 597 mulheres que, das 360 vítimas de algum tipo de violência de
gênero, 324, ou seja 90%, não denunciaram.
Além disso, conforme a Revista Forense, v. 331, a Lei 9.099 de 1995 cria
os Juizados Especiais, que passa a atender a maior parte dos casos antes atendidos na
Delegacia de Mulheres, ou seja, lesões corporais, agressões e ameças entre casais, os
delitos considerados de menor potencial ofensivo, com pena inferior a um ano. Criado
com o objetivo de, através da informalidade e economia processual, propiciar agilidade
aos encaminhamentos, o Juizado Especial promove, por meio da reconciliação, a
reparação dos danos sofridos pela vítima e/ou aplica penas não privativas de liberdade.
Na prática, parece aliviar a sobrecarga do judiciário e faz diminuir a demanda à
Delegacia de Mulheres, onde as lesões corporais conjugais aparecem como a situação
de maior incidência. Os casos deixam de ser atendidos por uma instituição
especializada, passando para um órgão de atendimento geral em questões criminais e
cíveis. Os resultados desse novo serviço só poderão ser avaliados com o tempo.
Era competência, antes da Lei 9.099/95, da Delegacia de Crimes contra a
Mulher investigar e instaurar inquéritos policiais relativos aos seguintes delitos: lesão
corporal (quando decorrente de relacionamento conjugal, concubinato e estado de
filiação); estupro e atentado violento ao pudor; ameaça e constrangimento ilegal;
abandono material e subtração de incapaz; injúria, calúnia e difamação; importunação
ofensiva ao pudor e ato obsceno; sedução e corrupção de menores; rapto e tráfico de
mulheres.30
Talvez mais relevante que “o quanto” há de denúncias, seja “como” essa
relação delegacia e mulheres se estabelece, o que será mais detalhado no decorrer deste
estudo.

30

A definição, caracterização, pena, atenuantes e agravantes desses crimes encontram-se no ANEXO 1. O
inquérito constitui a peça administrativa para apuração e investigação dos fatos, em que se reúnem
indícios do provável crime. As provas são, então, analisadas pelo(a) promotor(a) de justiça e, se este(a) se
convencer da materialidade do delito, constitui-se um processo criminal com procedência para julgar o(a)
criminoso(a)/indiciado(a) que se torna réu(ré).
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As entrevistas e o contato com mulheres, que vivenciam relações
conjugais violentas apontam que vários fatores inibem a denúncia: há a crença de que a
violência é temporária, conseqüência de uma fase difícil; receio de possíveis
dificuldades econômicas na ausência do companheiro; a situação dos(as) filhos(as) se o
parceiro ficar desempregado e tiver passagem pela polícia; vergonha perante os(as)
filhos(as); pena do agressor que é violento “só quando bebe”; vergonha de ser vista
como espancada; falta de apoio familiar; medo do agressor; sentimento de culpa; receio
de ficar sozinha; falta de informações; baixa auto-estima; falta de infra-estrutura e
atendimento precário de delegacias gerais, especializadas ou juizados especiais e/ou
descrença nos serviços prestados, além, provavelmente, dos conceitos de feminino e
masculino que possuem, conforme desenvolvido no capítulo anterior.
Alguns desses fatores possuem maior ou menor peso, dependendo da
classe social, raça e etnia, idade, instrução, ou do tipo de constituição familiar de cada
mulher(número de filhos e idade deles), enfim, da sua história de vida.
Parece ser um passo importante e uma decisão, muitas vezes, difícil,
conflituosa e ambígua a de denunciar as agressões e buscar ajuda, principalmente
quando o agressor é um “inimigo íntimo”, em que, na relação, amor e ódio se misturam.
Além disso, nem sempre há a acolhida adequada por parte dos órgãos de atendimento.
Muitos trabalhos foram produzidos retratando o atendimento precário, a falta de infraestrutura e os recursos humanos despreparados nas delegacias gerais e algumas
especiais que, muitas vezes, atribuem à mulher a culpa pela agressão sofrida, reforçando
a prática da impunidade para os agressores, além dos valores preconceituosos
socializados pelos(as) profissionais.31 No próximo item deste capítulo será abordado,
em parte, esse aspecto.
Neste ponto, seria importante centrar a análise nas ambigüidades
presentes nas queixas femininas, observando como algumas mulheres percebem a si
mesmas e ao outro e relatam os acontecimentos.

31

SILVA, M. V. Op. cit.; CORRÊA, M. Morte em família. Op. cit.; LANGLEY, R. C. Op. cit.;
OLIVEIRA, R. D. et al. A violência doméstica. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984.; FEIGUIN, D. et al.
Um retrato da violência contra a mulher: 2038 boletins de ocorrência. Fundação Seade. São Paulo:
Seade/CECF, 1987.
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Conforme GREGORI, há diferenças entre o relato das mulheres que
vivenciam padrões ditos tradicionais de conduta e o das que buscam padrões
considerados modernos. Segundo a autora, as primeiras falam da violência sofrida por
meio da contraposição da moral vigente, aceita, inquestionável com a desobediência, a
infração, a distorção, as fraquezas na conduta do outro perante essa moral. As segundas
já vêem o problema sob a óptica do direito à liberdade, à igualdade, violado pelas
práticas violentas. No entanto, ao vivenciarem relações violentas, ambas parecem
acionar recursos característicos da queixa: culpam o outro, vitimizam-se e reivindicam
amparo, proteção e cuidado.32
Durante o tempo em que foram feitas a pesquisa e a observação do
cotidiano na Delegacia de Mulheres, alguns casos foram verbalmente relatados. Assim,
uma mulher de classe baixa, com o olho roxo e inchado, contou, ansiosa que estava para
desabafar e ter alguém para escutá-la, enquanto aguardava a delegada, que o amásio a
havia espancado por desconfiança, não tendo ela nada feito para isso. Eles estão juntos
há 13 anos. Naquela data, ela estava com 27 anos e tinha dois filhos com ele. Disse
serem freqüentes os espancamentos.33
Na observação e investigação dos casos, alguns depoimentos chamavam
mais a atenção. Muitas eram as queixas posteriormente retiradas, ou mulheres que
voltavam à delegacia solicitando, desesperadamente, à delegada que soltassem o
marido, arrependidas de os terem denunciado, mesmo porque continuavam convivendo
ou, ainda, voltavam a conviver após a agressão. A esse respeito, a feminista Jô Morais,
de Belo Horizonte, da União Feminina de Mulheres, faz uma ilustração em artigo
publicado na imprensa local, contando um episódio, similar aos que ocorrem
rotineiramente na delegacia de Uberlândia, em que uma das tantas vítimas ao dar, no dia
anterior, queixa do marido que quebrara seu braço e seu nariz: “ô bem, fala com a
delegada que você bateu no que é seu!”34, sugeriu que assim ele poderia ser liberado.
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GREGORI, M. F. Op. cit., p.198.
RELATO de vítima de espancamento pelo marido, em 12/06/95, na Delegacia de Mulheres de
Uberlândia.
34
Correio do Triângulo, 08/09/92, p.9.
33
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A partir dessa fala, de tantas outras, pode-se perceber o quão importante
e definitivos são a auto-imagem dessas mulheres, os valores que compartilham e o
quanto contribuem, alimentam, reiteram e incitam, em geral, inconscientemente, a
manutenção e rotinização da violência. A subordinação e dependência, sejam elas de
natureza econômica ou psíquica, funcionam como mecanismos motivadores da
impunidade e da perpetuação da violência.
A queixa aparece como extensão da cena e, na descrição dos fatos, os
sujeitos dão a ela lógica e ritmo próprios, em que a escuta, a legitimação e credibilidade
de quem a registra são imprescindíveis. Daí questionar como as mulheres podem se
utilizar da agressão que sofrem e, logo, da Delegacia de Mulheres quando solicitam
auxílio e denunciam. As observações das queixas indicam que, nem sempre ao
denunciar, as mulheres estão impondo limites ou dizendo “não” a anos de submissão.
Também são próprias em cada uma a tolerância a espancamentos e as determinações
para as que são agredidas, durante muitos anos, reagirem e recorrerem à delegacia.
A delegacia pode funcionar como uma “arma” que limita e intimida a
ação dos agressores. Os depoimentos registram que o estopim para a denúncia pode
estar nas conseqüências da relação violenta para os(as) filhos(as), na extrapolação dos
limites impostos e no medo real da morte. Este último pode tanto motivar quanto
dificultar a denúncia. Há variáveis nos graus de violência. Também essa instituição
pode servir de referência e apoio, como no depoimento de Lara, por exemplo, ao
mencionar que “aqui em Uberlândia tá muito difundida a Delegacia de Mulheres, todo
mundo fala: ‘ah, apanhei do marido, vou lá reclamar’.”35
Muitas vezes, ao se queixar, a mulher expõe um contexto para mostrar
que é isenta de culpa. Expõe o sofrimento vivenciado e busca a culpa no outro. O que
vale é dizer sobre os atos do outro e do seu sentimento acerca desses atos, colocando-se
de fora, como não participante da relação.

35

ENTREVISTA realizada em 19/10/92, com Lara, trabalhadora do lar, 22 anos, casada, uma filha, 2ograu completo, branca.
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O sofrimento fica caracterizado pelas falas do tipo: “cansei de tudo
isso”, “não agüento mais”, “quero dar um basta”. Na seqüência discorrem sobre o
fato, as circunstâncias e sobre o culpado: “ele bebe”, “é um à toa”, “é um
safado/mulherengo”, “espanca as crianças”, “me agride”. No decorrer da queixa,
assim como nas cenas, os fatos iniciais se perdem ou se misturam a outros motivos: “eu
quem sustento a casa”, “nem prazer na cama ele me dá”, “ele quer me controlar”,
dentre outros.
Há, a partir de vários relatos, a sensação de que se conta vantagem sobre
as brigas ganhas, os revides, o quanto se é forte por suportar tudo, desde que a descrição
apareça vinculada ao sofrimento presente. Para obter proteção, apoio, cumplicidade e
ajuda a narradora precisa ser convincente. O modelo de moral baseado na virtude é
fundamental na queixa. Até porque, quando a queixa se transforma em processo crime,
o que é raro nos casos mais comuns de lesões corporais e agressões, o seu
comportamento moral, de acordo com as normas dos “bons costumes”, será avaliado
criteriosamente, mais até que os fatos em si. Nessas narrativas maniqueístas, as
ambigüidades do relacionamento cotidiano, no desempenho dos papéis construídos,
percebidos como naturais, desaparecem.
Dentre os fatores que motivam e contribuem para a violência de gênero
pode-se, aqui, elencar uma série deles: a feminização da pobreza; o padrão
sexista/machista nos relacionamentos; a desigual divisão social e sexual do trabalho,
com poucas mulheres ocupando cargos de chefia; a exclusão política feminina; a
educação diferenciada para meninos e meninas, levando a desigualdades; estereótipos e
princípios sectários e discriminatórios em todos os setores sociais e, certamente, a
configuração de determinados valores, de papéis desempenhados por homens e
mulheres, enfim as concepções sobre o masculino e o feminino, geralmente baseadas
em dicotomias/dualidades, resultando, inclusive, na vitimação feminina que contribui
para as relações marcadamente violentas.
Sem pretender julgar ou atribuir culpa a nenhuma das partes, mas
vislumbrando ações afirmativas e políticas públicas mais eficazes, parece importante
questionar o fato de que, em algumas queixas, a relação conjugal descrita só
proporciona sofrimento (às vezes, o companheiro é colocado como bom pai e
trabalhador, apesar de espancar), levando à falta de escolha e à passividade. Elas
relatam não compactuar com a agressão (uma ou outra se percebe como co-partícipe),
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não querer a situação e não sentir prazer em suas relações. Porém, muitas permanecem
nesses relacionamentos, 15, 20 anos, ou a vida inteira. Há mulheres que não dependem
economicamente de seus maridos, os filhos já estão crescidos e encaminhados, mas
permanecem na relação. Isso tudo leva à crença de que a violência entre os casais
apresenta suas peculiaridades diante de outras formas de violência. O laço que os une é
diferente daquele que une outros opressores e oprimidos.
Ao avaliar determinadas situações, a antropóloga GREGORI reitera que,
nas denúncias, as narrativas, do ponto de vista do agressor ou da vítima,
“revelam que, além do que há de evidente na queixa, existe a fruição, o
desejo de enlaçar o outro e se auto-aprisionar em um modelo em que
nada se exige de si mesmo, pois é no outro [homem ou instituição] que
continuará a residir o dever da proteção, do amparo e da
benevolência.36
Para uma análise de gênero mais consistente é importante se obterem
também depoimentos (a mim negados) masculinos, visando uma melhor análise dessas
queixas. Pela pequena amostra na delegacia, quando os agressores eram solicitados e
compareciam, os argumentos não parecem muito diferentes dos femininos no que tange
à seqüência e lógica, havendo uma troca de acusações recíproca, em um jogo de
culpabilização um do outro.
A ambigüidade torna-se explícita, principalmente nas relações em que a
violência se transformou em rotina, sendo ritualizada e com um misto de sentimentos e
de ressentimentos que geram o medo e a violência sobre o corpo da mulher; um fato
inegável e assustador. O medo alimenta a cumplicidade e impulsiona a mulher a se
utilizar dos recursos que dispõe: vingança, traição, recriminação, exigência de
desempenho dele para determinados papéis, ou até, como destacam as manchetes dos
jornais, revide, eliminando o agressor. Manipular esse medo, sem enfrentá-lo, parece
favorecer a violência e o próprio aprisionamento.

36

GREGORI, M.F. Op. cit., p.191.
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2.3.Violência Institucional: acuo e constrangimentos

Primeiro de junho de 1995, dia do início desta pesquisa na Delegacia de
Mulheres. A delegacia já havia retornado, desde 1992, para a sede da 16a- Delegacia
Regional. Embora confirmado o encontro no período da manhã, a entrevistadora não foi
recebida pela delegada no horário previamente acordado (14:00h.).
Enquanto se aguardava pela chegada da entrevistada, mulheres
começavam a chegar, com o intuito de obter informações, registrar suas queixas e
conversar com a delegada. Todas sentaram-se no único banco do corredor, junto com
outros homens “mal-encarados” que estavam a espera de atendimento em outras
delegacias. De frente ao banco, uma placa indicava a Delegacia de Crimes Contra a
Pessoa, onde se encontravam outros homens. Um deles sai para o corredor olha a
entrevistadora e volta para a sala, cochichando com um colega: “tem uma gatinha lá
fora” e o colega sai para conferir.
Um funcionário da delegacia geral passa pelo corredor, dando murros e
tapas na parede, procovando estrondo e susto nos que ali se encontravam. Ele entra na
Delegacia de Crimes Contra a Pessoa e dá uma forte batida com a palma da mão na
mesa: outro susto.
Dentre todos que ali aguardavam ansiosamente a delegada, uma senhora
relata, desesperadamente, estar lá devido às ameaças de morte à filha pelo ex-amásio e
que, naquele dia, ele iria ao serviço dela para matá-la, daí a urgência em falar com a
delegada para tomar providências. Depois do relato dessa e de outras presentes no local,
alguns comentários são feitos: “aqui é muito quente”; “muita mulher não denuncia
porque chega aqui, tem que ficar nesse corredor, passar por todos esses homens até
chegar à sala da delegada”; “ninguém chega e já são 15:00”; “eu tenho que
trabalhá”. A maioria das mulheres permanece, ali, com os filhos pequenos no colo e
sem lugar para se sentar.
Uma secretária diz que não sabe a que horas a delegada chega. Há
questionamentos a uma funcionária sobre a possibilidade dela ter saído mais tarde na
parte da manhã e ela diz que não, que a delegada havia saído antes do meio-dia para o
almoço.
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Outros comentários: “ela não vem mais não”; “o pior é que não avisa nada”; “eu me
sinto tão mal aqui”; “aí em baixo é um vulcão prestes a explodir [refere-se às celas,
onde ficam os presos] e nós somos as primeiras a ser refém”.
Se o desejo da pesquisadora, diante desse quadro, era o de estar o mais
longe possível dali, imagine o de quem estava aguardando para ser atendida(o).
No dia seguinte, volta-se à Delegacia às 10:00, em horário de expediente
e a delegada novamente não se encontra e ninguém sabe informar onde encontrá-la.
Somente quatro dias depois, após ter ligado várias vezes e não tê-la contactado, é que
houve o encontro. Ele aconteceu às 11:30 e ela estava indo embora (a delegacia atende
das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00). Pôde-se notar que, ao fazer determinados
comentários com uma amiga sobre os atendimentos, a delegada demonstrou ser uma
profissional distante e insensível ao público que a procurava.
A pesquisa foi iniciada nos Boletins de Ocorrência, com atenção para as
colocações dos funcionários e, quando possível, observação dos atendimentos.
Longe do ideal proposto para as delegacias especializadas ao serem
criadas, o que se encontrou foi uma realidade marcada pela falta de infra-estrutura e de
recursos humanos preparados para o trabalho.
Quanto às questões ligadas ao funcionamento, ficaram claras as
dificuldades de organização e os conflitos internos. O escrivão da época disse que
possuía até o 2o- grau, mas que acabava fazendo o serviço da delegada, pois ele atendia,
preenchia formulários e lidava com o arquivo (precariamente organizado, o que
dificultou muito esta pesquisa), dentre outras atividades não pertencentes à sua função.
Reclamava constantemente do fato de receber um só salário para desempenhar a função
de outros profissionais. Acrescentou não ter dito à delegada que sabia fazer um
inquérito, pois corria o risco de aumentar seu trabalho e ele gostaria de fazer o serviço
de detetive na rua. Por outro lado, pôde-se observar que a delegada também
desempenhava o serviço de escrivã, quando a demanda era significativa.
O escrivão/detetive comentou, ainda, que, quando chegou à Delegacia de
Mulheres havia dois escrivãos e oito detetives e que, no momento, só trabalhava um
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detetive e ele (escrivão/detetive) que pretendia ir para a Delegacia de Furtos, visto que
o serviço e o salário eram melhores. Reclamou que na Delegacia de Mulheres, “a
mulherada é muito chata. Chega, chora, xinga, mete o pau nos maridos, depois volta
com eles. Escrivão aqui sofre.” No meio da conversa, o detetive, observou: “as
mulheres têm apanhado pouco ultimamente” e riu. Nestas falas, existe a representação
dos funcionários/policiais em relação à mulher que sofre violência, enquanto figura de
ambigüidade sim, mas que até por questões éticas, não deveria ser exposta dessa
maneira. Isso mostra o despreparo desses profissionais em relação ao quadro complexo
que envolve as relações violentas.
Durante a pesquisa, muitas foram as ocasiões em que se percebeu que na
sala de atendimento as pessoas apareciam à procura da delegada e dos detetives e não
tinha ninguém para atendê-las. Em outros momentos, presenciava-se a delegada tirar o
telefone do gancho, alegando que o mesmo não parava de tocar e ela sozinha não
conseguia atender às pessoas e, ao mesmo tempo, ao telefone e preencher os
formulários, estando os detetives a serviço na rua. Quando foi questionada, pela
pesquisadora, sobre a possibilidade de ter mais funcionários(as), ela ressaltou que são
abertos concursos para escrivão(ã), mas o salário e as condições de trabalho são tão
ruins, que poucos(as) se inscrevem e a maioria não é aprovada em concurso pelo baixo
nível de conhecimento. Acrescentou, ainda, que, com uma cidade com tantos locais
melhores para se trabalhar, as pessoas preferem outros setores.
Houve dias em que respondendo à intimação da delegada, algumas
pessoas compareciam à delegacia e ficavam a tarde inteira à espera, durante todo o
horário de expediente e nem a delegada, nem os detetives apareciam para atendê-los. A
pesquisadora, no máximo, orientava essas pessoas para que deixassem por escrito um
comunicado de que haviam comparecido.
Certo dia, uma mulher que estava sofrendo ameaças de morte do marido
extensivas também aos filhos, já havia ido por três dias consecutivos à delegacia,
tentando encontrar a delegada, mas não obtivera sucesso. Via-se que ela pertencia à
classe média e deixou claro ter cursos superiores de Pedagogia e Psicologia. Levou uma
declaração de que estava sendo ameaçada e ela mesma a datilografou na sala da
delegacia, uma vez que o detetive/escrivão “catava milho”. Ela disse, ironicamente, que
acreditava “muito” na

88

justiça, acrescentando que, no máximo, a polícia daria uma voltinha com o marido dela,
ou o prenderia por dois dias.
No dia em que conseguiu falar com a delegada, essa mulher me solicitou
para constar nesta pesquisa que a delegada disse, a ela, só poder tomar providências
após o marido, tentar, de fato, matá-la, não se propondo a conversar com ele e tampouco
intimidá-lo, obrigando-o a assinar a declaração que a esposa ameaçada havia feito.
Embora não se tenha presenciado a conversa, sabe-se que quando não há materialidade,
ou seja, provas do crime, muitas queixas não são sequer registradas e resultam em nada.
Mas, às vezes, por falta de providências, resultam em morte.
Quanto ao espaço físico do cartório da Delegacia de Mulheres, resumiase em uma salinha apertada que, quando chovia, molhava também no interior. Deixaram
uma casa no centro da cidade, alegando precariedade e estas acomodações não se
mostravam melhores. Alguns meses depois, após reclamações da comunidade e
solicitações da delegada, o telhado foi trocado, com o auxílio da Prefeitura.
Os funcionários preferiam a delegacia especializada junto à delegacia
geral, como está atualmente, pois neste local estão próximos dos(as) presos(as) e de
outros serviços, como do hospital público, onde são feitos os exames de corpo de delito.
Em conversas com o detetive/escrivão sobre a escassez de pessoal na Delegacia de
Mulheres, sugerindo pressão sobre o delegado regional, explicitando as dificuldades
enfrentadas, ou estimulando um abaixo-assinado junto às mulheres que lá registravam
suas queixas, ele relatou que o delegado já havia solicitado mais pessoal, mas Belo
Horizonte não enviou. O detetive/escrivão ameaçou sair de lá devido a essa situação e
comentou o fato de que o outro detetive iria tirar férias de três meses e já acumuladas,
ele também iria tirar as suas. Afirmou com certa amargura na fala: “queria mais é que a
delegacia fechasse”.
No final de 95, um outro escrivão começou a trabalhar no local.
Observou-se em pelo menos um atendimento, que esse profissional não era diferente
dos anteriores. Também a ele faltavam sensibilidade diante das queixas das mulheres e
um mínimo de ética e respeito ao(à) cidadão(ã). Chamou a atenção certo dia quando
esse escrivão atendeu uma mulher, cujo amásio a havia ameaçado de morte e também
ao seu filho. Ela não queria e não tinha como sair de casa e gostaria de tomar as devidas
providências. Essa mulher
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chegou à delegacia acompanhada de um homem. O escrivão perguntou a ele no
momento em que iam embora: “é irmão dela?” E ele respondeu: “não, sou amigo”.
Após terem saído, o escrivão comentou, ironicamente: “ah! É o Ricardão!” Os dois
sequer demonstraram possuir algum vínculo afetivo.
No que tange aos procedimentos, a delegada explicava que há uma série
de atritos verbais entre os casais, mas não constituem crime, sendo, por isso,
arquivados. Nos casos mais graves, aí sim, intima-se o casal para uma conversa. Em
algumas situações, há a necessidade de se ouvirem também testemunhas. Ela ressaltava
ser comum conversar com um casal num dia e eles voltarem no outro com o mesmo
problema, o que leva a pesquisadora a questionar a eficácia dessas conversas. Afirmava,
ainda, que nem sempre as mulheres desejavam registrar queixa, mas apenas que a
delegada tivesse uma conversa com o agressor e lhe passasse “um sermão”.
Em vários momentos, a Delegacia de Mulheres de Uberlândia atua muito
mais enquanto órgão de apaziguamento e harmonização provisória e paliativa – de
forma quase “terapêutica” – dos conflitos existentes entre homens e mulheres, do que
como um órgão que intimida e reprime a violência, ou promova um repensar mais
profundo sobre essas relações, vislumbrando transformações.
A partir de 1996, intensificaram-se as discussões por parte dos
movimentos femininos locais, setores da universidade federal e lideranças políticas
sensíveis à questão, no sentido de se constituírem órgãos de atendimento integral e
interprofissional de apoio, orientação e reflexão junto à mulher, aos casais e à família, a
exemplo dos S.O.Ss. Mulher, e também casas-abrigo onde as mulheres pudessem se
recuperar juntamente com seus filhos e ficar, provisoriamente, resguardadas de
possíveis violências.
Por outro lado, apesar das permanências, percebem-se algumas mudanças
nas posturas dos(as) profissionais, em especial, da delegada. Em 1991, a narrativa dessa
profissional possuía, de acordo com este estudo, percepções da comunidade e de
pessoas ligadas aos movimentos femininos locais, um teor sexista/machista, falas cheias
de preconceitos, ao afirmar, sem uma análise mais aprofundada, por exemplo, que “a
mulher é neurótica; chora muito e luta pouco; ela realmente não está preparada para
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assumir suas conquistas; ela quer ser protegida, cuidada; sustentada; se sente vítima
no processo.” 37
Essa delegada salientava, ainda, que os problemas apresentados existiam
e permeavam o cotidiano do pobre e não só da mulher, não vendo muito sentido nos
movimentos femininos. Assim, enfatizava que não estava ali “para apoiar a mulher,
mas para punir o agressor da mulher,”38 ignorando o recorte de gênero e privilegiando
o de classe.
Nesse momento, não achava necessário contar com assistência social e
psicológica, ou com um corpo de detetives maior, pois, para ela, o trabalho da delegacia
era como o das outras: “o de investigar o crime para que a verdade [percebida como
única, universal e não passível de interpretações] venha à tona. Independentemente de
ser Delegacia da Mulher ou não, reafirmava, esse é o trabalho de todo policial.” 39
Quanto às outras reivindicações e conquistas femininas, entendia, por
exemplo, que a licença-maternidade, considerada por muitos um avanço das mulheres
ao nível constitucional, era um privilégio para as mulheres, causando ônus às empresas.
Às vezes, em suas “sessões terapêuticas”, aconselhava seus “clientes” a
procurarem uma igreja (as evangélicas cumprem papel importante) para que pudessem
assimilar tal doutrina, acreditando que “a religião é muito importante e pesa bastante
na vida das pessoas”. Assim, “os casais seriam mais firmes, menos violentos e mais
conformados.” 40
Nesse mesmo período, a comunidade e representantes de entidades
femininas se manifestavam, tecendo considerações sobre a delegacia e seus serviços.
Assim, por ser a delegada concursada e não haver nenhum processo de eleição, em que
pressuporia uma relação mais íntima entre delegada e mulheres, ou suas organizações,
podendo a primeira representar os anseios femininos, a feminista Gláucia esclarece:

37

ENTREVISTA realizada em 22/03/91, com a delegada da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a
Mulher.
38
Correio do Triângulo, 08/09/92, p.9.
39
Idem.
40
ENTREVISTA realizada no dia 22/03/91, com a delegada da Delegacia de Repressão a Crimes Contra
a Mulher.
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“(...)há, de certo modo, um intercâmbio entre Delegacia e os movimentos
de mulheres. Mas a delegacia tem um caráter assistencialista,
desenvolvendo trabalhos apenas ao nível individual com as mulheres.” 41
Para a feminista, então diretora do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Vestuário de Uberlândia, Maria de Fátima,
“Às vezes que nós do Sindicato procurou a Delegacia nós fomos mal
recebidas (...). Com a doutora eu não tive sucesso. Acho que ela é uma
pessoa meio conservadora, meio machista (...). Acho que a gente teria
que revê, fazê uma discussão com a sociedade, promovê um debate com
ela pra envolvê ela nos problemas específicos das mulheres, porque é
gritante, né? (...) Essa Delegacia aqui em Uberlândia não vem resolver
os problemas específicos e sociais nossos. Acho que ela não tá
cumprindo a função dela. A gente tem que (...) colocá uma pessoa que
represente a gente, porque tá muito a desejar. E nós sabemos que em
alguns Estados, em alguns lugares, a Delegacia das Mulheres tem
contribuído muito pra ajudá na questão das violências nossas (...). Aqui
em Uberlândia, a delegada num tem uma postura de defensora, deveria
ter e defender..., ela não tem uma proposta de organização das mulheres
para sair da depressão, da violência. (...) É uma mulher com cabeça de
homem. Porque podia tá um homem lá se tivesse um compromisso (...).”
42

Já, Soledad, a responsável pela Seção de Apoio e Defesa dos Direitos da
Mulher da Prefeitura, discordando de uma série de posturas assumidas pela delegacia,
acreditava que “não adianta ter a delegacia ou outros órgãos sem que haja infraestrutura para o seu funcionamento e projetos de conscientização”. 43
Em mesa-redonda sobre a temática, e após a exposição de várias pessoas,
inclusive da delegada que discorreu sobre o cotidiano e o serviço da delegacia, abriramse inscrições para o debate e houve questões para a delegada. Uma mulher teceu
considerações:
“eu fico muito preocupada, porque na fala da delegada, ela simplificou
demais a questão da violência contra a mulher em Uberlândia, como se
fosse um processo apenas psicológico dos dois lados, tanto da vítima

41

ENTREVISTA realizada em 01/06/91, com Gláucia, feminista; morou vários anos em Uberlândia,
militou no Sempreviva Organização Feminina (SOF) de São Paulo e, atualmente, na União de Mulheres
de São Paulo.
42
ENTREVISTA realizada no dia 20/10/92, com Maria de Fátima, feminista; ex-presidente e, nessa data,
a diretora do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Uberlândia.
43
ENTREVISTA realizada em 10/05/91, com Soledad, psicóloga; coordenadora da Seção de Apoio e
Defesa dos Direitos da Mulher/Secretaria de Trabalho e Ação Social/Prefeitura Municipal de Uberlândia.
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como do agressor e me parece que ela fugiu um pouco da
responsabilidade dela enquanto delegada. (...). Outra questão: (...)
apontou apenas (...) o acúmulo de funções que ela desempenha; ela não
falou da questão de onde a delegacia é localizada, que a gente sabe que
funciona junto com uma delegacia geral (...), que deveria ser específica.
Não tem plantão. Ela não fala que acumula a função [da Delegacia] de
Menores, parece-me que parte [da Delegacia de Porte] de Armas
também. (...) Gostaria de perguntar, depois de fazer essa avaliação: (...)
ela como delegada, enquanto mulher, o que poderia fazer pra colocar
essas questões até aos movimentos..., aqui à Câmara dos Vereadores, ao
poder público [para] uma mudança (...).” 44

Sobre o horário de funcionamento da delegacia, ou seja, horário
comercial, é interessante observar que, como mostram as Tabelas e Gráficos 1 e 2(itens
1.11 e 2.11): dos casos em que se constava o período do crime, nos processos criminais,
a maior parte ocorria à noite, horário em que a delegacia não funciona. Em Belo
Horizonte, por exemplo, há plantão.
Outra mulher, presente nesse evento, representante de um grupo de
mulheres negras, compartilhou com a delegada suas preocupações:
“há doze anos atrás [as discussões para implantação da delegacia
começaram no início dos anos 80] , a gente tinha uma esperança muito
grande com a Delegacia da Mulher em Uberlândia. (...) Acreditava que
a implantação (...) viria resolver, pelo menos em parte, o nosso
problema. Mas a história atual é a seguinte: eu estou aqui representando
um grupo de mulher trabalhadora, mulher bem simples e o que as
mulher tem colocado pra gente é assim... um pouco constrangedor. É que
muitas têm procurado a Delegacia da Mulher, têm colocado que prefere
ser atendida por um homem. (...) Eu deixo a observação (...).” 45
Este estudo parte do pressuposto de que é possível construir um clima
para sensibilização e mudanças, em que as práticas e as representações estejam em
constante modificação. Isso parece ocorrer na medida em que há um contato maior da
delegacia e da delegada com órgãos de estudos e de promoção feminina, como, por
exemplo, com o Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa Sobre a Mulher, dentre
outros, na promoção de eventos conjuntos, resultando cursos, palestras, debates, mesasredondas em instituições ou

44

GRAVAÇÃO de mesa-redonda em 23/03/95, na Câmara Municipal de Uberlândia, com a participação
da delegada da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Mulher.
45
Idem.
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junto à comunidade carente nos bairros da cidade, propiciando acesso a leituras e
contato com experiências de outros locais e pelo amadurecimento próprio daqueles(as)
que estão inseridos(as) em um processo de interação com outras linguagens, vivências e
pontos de vista. Pode-se dizer, inclusive, que esse processo de amadurecimento é
recíproco, ocorre tanto com o(a) outro(a), observado(a), analisado(a), quanto com a
observadora/pesquisadora participante.
Recentemente, verificaram-se alterações nas práticas e falas da delegada
que, em palestra para um grupo de mulheres trabalhadoras (e mesmo em outras
atividades), enfatizou aspectos culturais determinantes nas relações violentas, como o
sexismo/machismo. Em sua fala, atribuiu extrema importância à organização dos
movimentos de mulheres, visando reivindicar melhorias, propondo que se criassem
grupos de auto-ajuda. Colocou-se à disposição para ministrar palestras, cursos e
estabelecer um diálogo informal com as mulheres, quando elas, ou as organizações
femininas solicitassem, desejando desenvolver trabalhos preventivos e educativos em
conjunto com a universidade federal, por meio do Neguem. Apresentou, nesse
momento, um discurso mais elaborado e crítico que estabelecia certa cumplicidade com
as mulheres agredidas: “eu sou cúmplice mesmo das mulheres, o que eu não posso, é
defender os agressores”, ressaltou, sugerindo uma percepção sobre as especificidades e
desigualdades de gênero.
Quanto à infra-estrutura da delegacia, relatou estar lutando para
conseguir mais uma sala, onde as mulheres pudessem ficar com decência, sem se
exporem a constrangimentos no corredor. Disse ter conseguido que a Prefeitura se
responsabilizasse não só pela arrumação do telhado da sala da delegacia, como por abrir
uma porta, construindo um banheiro para as mulheres. Afinal, “elas ficam menstruadas,
o que os homens não entendem.” Expôs as dificuldades enfrentadas por só possuir dois
detetives e, nesse momento, um escrivão.46 Com recursos próprios comprou um
computador para agilizar os trabalhos da delegacia e, também, elaborou um vídeo
explicativo sobre as relações de violência entre os gêneros e as providências a serem
tomadas pelos(as) que necessitam de ajuda, exibindo a fita na sala de espera.

46

ANOTAÇÕES acerca da exposição da delegada da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Mulher,
em palestra realizada em out./95, na reitoria central da Universidade Federal de Uberlândia.
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Atualmente, a delegacia assinou convênio com o Departamento de
Direito da Universidade Federal de Uberlândia (local onde a delegada passou a
ministrar aulas) e, por meio do trabalho de estagiárias, implementou o serviço interno e
o atendimento ao público.
Para se ter idéia desse movimento de rupturas, apesar de algumas
continuidades/permanências, sem pretender idealizar ou caricaturizar posturas, a
delegada finalizou uma exposição, em palestra na Câmara Municipal durante a semana
de comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, com discurso de teor, até certo
ponto, feminista. Assim:
“(...) A violência doméstica é uma questão de saúde pública, da qual a
mulher é a vítima preferencial. (...) Reconhecer, identificar, denunciar e
punir as agressões físicas, sexuais e simbólicas que atingem a dignidade
do corpo, dos sentimentos e da imagem da mulher, é tarefa de todos que
se propõem a combater a violência em nossa sociedade.” 47
Tecer uma análise ainda mais aprofundada sobre as Delegacias de
Mulheres, impõe também avaliar a resposta do Estado ao fenômeno da violência de
gênero, mediatizada pelas práticas e discursos dos(as) agentes institucionais que
atendem às mulheres, ao recorrerem às delegacias de polícia. Essa análise requer não
somente o exame do universo simbólico que envolve essas práticas, mas também um
estudo do próprio perfil do Estado brasileiro e de suas instituições repressivas, não
sendo pretensão deste trabalho.
As instituições repressivas e disciplinadoras, como é o caso da polícia,
nem sempre garantem os interesses da coletividade, preservando as garantias
individuais e os direitos sociais e políticos dos(as) cidadãos(ãs).
Aqui e acolá, são modernizadas determinadas práticas policiais, havendo
destaque à importância dos direitos humanos. Mas, de um modo geral, não se
proporcionam instrumentalização ao contingente, ao nível de preparo técnico, nem
salários dignos, o que não altera significativamente as práticas policiais. Tal
desqualificação, associada às representações que possuem sobre as ocorrências
femininas, leva o quadro de policiais e demais funcionários(as) a considerar que a
violência de gênero, especialmente

47

GRAVAÇÃO da palestra proferida em 06/03/97, pela delegada da Delegacia de Repressão a Crimes
Contra a Mulher de Uberlândia.
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os conflitos conjugais, não são de competência policial, mesmo estando previstos no
Código Penal, enquanto crimes.
A atuação profissional dos(as) policiais(as) mantém relação direta com os
valores e representações (re)construídos no seu processo de socialização, enquanto
pertencentes, em sua maioria, ao gênero masculino e como agentes da lei. Esse processo
se dá dentro e fora da institucionalidade legal. Prova disso são as práticas sórdidas,
classistas, racistas e sexistas efetivadas na instituição policial, inscritas em estereótipos
e modelos que suscitam discriminação, desrespeito e falta de ética, reforçando e
contribuindo com a manutenção das relações de gênero hierarquizadas e violentas.
A

criação

de

delegacias

especializadas

pode

representar

o

reconhecimento da gravidade da violência de gênero, mas também a concepção de que a
maior parte da população vem sendo (des)tratada de forma desigual pelo âmbito
institucional. A consulta feita à comunidade local, através de questionários aplicados em
597 mulheres sobre a violência, no período de 1994 a 1995, revelou que só 10% das
mulheres chegam a denunciar as agressões sofridas, a maioria faz suas queixas na
Delegacia de Mulheres, 43%, seguidas pelas denúncias em outras delegacias: 28%.
Talvez haja possibilidades, não garantias, de alteração desse quadro, na
medida em que mais mulheres ingressam na carreira policial (não basta ser mulher) e de
contingentes com nível de escolaridade mais elevado. A presença feminina no meio
policial pode diminuir constrangimentos e o receio de denúncia, dando visibilidade ao
problema e coibindo a violência.
Quanto aos atendimentos pelas delegacias especializadas, vale lembrar
que a questão das relações de gênero violentas é complexa e a delegacia especial, como
uma estratégia no atendimento institucional, não parece constituir a solução para o
problema. É preciso aliar essa a outras estratégias, desenvolvendo também a reflexão
junto aos participantes das cenas conjugais sobre determinantes mais profundos da
situação, criando condições concretas e instrumentalizando-os para fazerem suas opções
e poderem vivenciar outros tipos de relações.
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2.4. Uma Proposta: o S.O.S. Mulher/Família

Era uma reivindicação histórica do movimento feminino local a
instalação de um serviço do tipo S.O.S. Mulher, em Uberlândia, mas, até 1996, não
havia condições concretas para implementá-lo.
No final de 1996, um grupo plural e heterogêneo (que foi se ampliando),
de pessoas ligadas ao Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher da
Universidade Federal, à Prefeitura, à Câmara Municipal, a grupos femininos, a
movimentos sociais populares e com a participação de algumas lideranças políticas de
várias tendências, uniu-se em torno de um objetivo comum: constituir uma entidade que
atendesse vítimas de violência doméstica. As reuniões se intensificaram e o espaço
físico necessário para implementar o serviço e iniciar os atendimentos foi cedido pela
presidenta do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, sensibilizada com a
questão, entendendo que, além da criança, era preciso haver um trabalho junto à mulher
que vivencia relações violentas, o que resulta, também, em problemas para as crianças.
A presidenta do Conselho ficou provisoriamente responsável pelo S.O.S.
Ação Mulher, até que a diretoria fosse eleita. A partir desse momento, o S.O.S. dividiria
espaço físico com esse Conselho, em uma casa relativamente grande e em boas
condições, mantida pela Prefeitura, uma das parceiras da entidade, através da Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social. Logo, a diretoria atual foi eleita, por
unanimidade, através da indicação de nomes e da disponibilidade de cada pessoa, tendo
sido composta por duas historiadoras do Neguem/UFU, uma representante da Câmara
Municipal, uma funcionária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente,
uma professora aposentada e uma dirigente de Associação de Bairros.
Tendo como referência inicial o Estatuto do S.O.S. Mulher/Família de
Campinas, entidade em funcionamento há 17 anos e, portanto, com bastante experiência
e levando-se em conta as especificidades locais, elaborou-se o Estatuto do S.O.S.
Mulher/Família de Uberlândia.
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Com o apoio da Câmara Municipal, um grupo de pessoas foi até
Campinas conhecer o trabalho daquele S.O.S., trocar idéias e tirar dúvidas com relação
a atendimentos, equipe de trabalho, infra-estrutura e possíveis dificuldades, visando
iniciar o serviço com um mínimo de conhecimento sobre a prática. Algumas pessoas
que impulsionaram a criação do S.O.S. de Uberlândia, possuíam um conhecimento
teórico prévio sobre a temática, tendo desenvolvido estudos e/ou pesquisas nessa área.
Suas contribuições foram importantes para que as diretrizes e objetivos da entidade
fossem traçados.
Assim, conforme relatam os membros da atual diretoria, e pelas
informações contidas no material de divulgação sobre os serviços da entidade, com o
intuito de que o silêncio e a impunidade deixassem de ser cúmplices da violência e de
que as vítimas pudessem obter um atendimento integral, de qualidade, num ambiente
onde pudessem sentir-se mais à vontade, constituiu-se o S.O.S. Ação Mulher de
Uberlândia, em março de 1997(semana de comemorações e de atividades pelo Dia
Internacional da Mulher). Uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos,
autônoma, independente e pioneira na região, cujo trabalho voluntário, por meio de
convênios e parcerias com instituições públicas e/ou privadas (principalmente com a
Universidade Federal de Uberlândia, Centro Universitário do Triângulo, Prefeitura e
Câmara Municipal, assim como com entidades de promoção à mulher, a Delegacia de
Mulheres, Polícia Militar e Juizado Especial), que visa atender gratuitamente a demanda
local/regional, por um grupo interprofissional e ser partícipe na desconstrução das
relações marcadamente violentas entre os sexos.
Os membros da entidade demonstram preocupação com os assassinatos,
em grande parte passionais, tão freqüentes, e em destaque na cidade, concebendo-os
como um modo extremado de violência que, em muitos casos, são o resultado do
acúmulo de “pequenas” violências vivenciadas cotidianamente no âmbito familiar, que
poderiam ser trabalhadas antes de atingir esse ponto.
De modo simplificado, os(as) representantes da entidade entendem por
violência uma relação de poder hierárquica, estabelecida por meio de qualquer ato ou
conduta declarada ou sutil, baseada no gênero, que cause constrangimentos ou
sofrimentos físico, sexual, moral e/ou psicológico, dano ou morte, tanto na esfera
pública como na
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privada. No entanto, a prioridade da entidade está em apoiar, encaminhar e orientar,
principalmente, vítimas de violência conjugal/doméstica, por meio de atendimentos
especializados(social, psicológico – individual, casal e grupo de mulheres – e jurídico),
que abrangem os(as) filhos(as), ou outros membros da família, quando o problema
decorre dessa violência.
Há uma visão predominante, pelo menos por parte da diretoria, de que é
preciso tratar a violência doméstica/conjugal, enquanto um problema sócio-cultural,
histórico e de saúde pública, envolvendo a mulher, a família, as instituições sociais e a
comunidade. Prova disso, é a alteração do nome inicial da entidade – S.O.S. Ação
Mulher – para S.O.S. Ação Mulher/Família, entendendo ser necessário ampliar o
atendimento aos casais e à família, conforme o problema apresentado. No trabalho do
dia a dia e nas discussões teóricas, o grupo pretende relacionar essa violência à questão
dos Direitos Humanos e da Cidadania, sob a ótica das relações de gênero, cujos papéis
masculinos e femininos são construídos cultural e historicamente.
Além disso, integram os objetivos da entidade: reunir e organizar acervo
documental sobre atividades, atendimentos e intercâmbios sobre o tema para subsidiar o
ensino, a pesquisa e a extensão; congregar pessoas que incentivem, subsidiem e
contribuam de qualquer forma com a entidade; apurar, denunciar e divulgar os casos de
relações violentas, tornando-os visíveis por meios disponíveis, mantendo em sigilo os
dados de identificação das(os) envolvidas(os); formar grupos de reflexão sobre as
relações de gênero, dando-se ênfase às relações violentas; promover estudos e pesquisas
locais sobre as relações violentas entre os sexos, utilizando-se da documentação
produzida e divulgar seus resultados; desenvolver, periodicamente, cursos de formação
interna aos(às) associados(as) e programas educativos e preventivos junto à comunidade
sobre as relações de gênero, visando à formação de agentes sociais multiplicadores;
manter contato e intercâmbio com entidades congêneres locais, nacionais e
internacionais, visando também a obtenção de verba por meio de órgãos financiadores
de projetos; promover cursos, estudos, pesquisas, espaço para estágios, debates,
conferências, simpósios, exposições, oficinas, publicações e congêneres e patrocinar,
estimular ou participar de órgãos, projetos, campanhas, políticas públicas ou atividades
em consonância com seus objetivos.
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Após ter sido formada uma equipe mínima de atendimento, foi
promovido um curso para sua sensibilização e formação, com reflexões teóricas e sobre
as práticas de atendimento, contando com a participação de associados(as) e
parceiros(as), da diretoria eleita e da equipe interprofissional de atendimento
(compareceram aproximadamente 30 pessoas).
Em maio de 97, após uma ampla divulgação do serviço por meio da
“mídia”, os atendimentos tornaram-se mais regulares. Tudo era muito novo e o
aprendizado cotidiano. Com o intuito de compartilhar essas experiências, avaliar e
revisar a prática, as reuniões da equipe de atendimento e dos(as) associados(as) eram
constantes nessa fase.
Com a mudança de horário de trabalho da Prefeitura, ou seja, para seis
horas diárias, das 12:00 às 18:00, o S.O.S., que divide espaço com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, funciona no período da manhã, das
8:00 às 12:00, de segunda a sexta.
Além dos atendimentos, o S.O.S. Mulher/Família tem realizado trabalhos
educativos e preventivos junto à comunidade, nos bairros da cidade com o apoio dos(as)
associados(as) e de especialistas em várias áreas. A cada dois meses, visita-se um bairro
diferente, com atividades quinzenais, abordando temas sobre as relações de gênero:
sexualidade, saúde e violência, dentre outros.
Quinzenalmente, a equipe de atendimento e a diretoria da entidade possui
espaço de uma hora em rádio AM, de alcance regional e de maior audiência local, para
divulgar os objetivos e trabalhos desenvolvidos pela ONG, assim como para tirar
dúvidas sobre questões levantadas pelos(as) ouvintes, via telefone, ao vivo.
Levando-se em conta o enorme índice de desemprego, o alto custo de
vida e as dificuldades financeiras da maior parte das mulheres atendidas, a entidade
estabeleceu convênio com a EMATER-MG para que uma profissional deste órgão
fornecesse, gratuitamente, cursos de qualificação da mão-de-obra feminina.
Além dos atendimentos individuais, de casais e/ou familiares, o S.O.S.
Mulher/Família criou também o Grupo de Mulheres, coordenado por uma psicóloga,
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onde aquelas que vivenciaram ou vivenciam relações violentas podem compartilhar
suas vivências, sofrimentos e socializar formas criadas para alterar as suas relações
conjugais. A diretoria tem em mente constituir, no futuro, um grupo formado pelos
agressores e também um Grupo de Mútua Ajuda para Dependentes Químicos que
vivenciam violência familiar.
Recentemente, o S.O.S. desencadeou uma campanha de luta contra a
violência doméstica, contando com o apoio efetivo, inclusive financeiro, de várias
entidades. Foram divulgados dados estatísticos locais e os meios de comunicação
utilizados para discussões sobre a temática. Faixas e cartazes com frases de advertência
foram colocadas em locais estratégicos na cidade, panfletos distribuídos em lugares de
grande concentração de pessoas e mesas-redondas promovidas para discussões e
debates, junto à comunidade.
Como em qualquer organização, os conflitos e desafios a serem
enfrentados estão presentes: alguns(mas) poucos(as) oportunistas políticos(as) de
plantão; disputas marcadas por relações sutis de poder; pessoas mais comprometidas e
responsáveis com o trabalho que outras; participantes mais ou menos sensibilizados e
com maior ou nenhum conhecimento sobre a temática e discussões divergentes acerca
da atuação. No entanto, as reuniões têm-se pautado pela democracia e descentralização
das decisões, em que todos têm tarefas importantes a cumprir, opiniões e sugestões para
compartilhar. Os encaminhamentos são feitos, após as discussões e aprovações pela
maioria. De qualquer forma, o S.O.S. Ação Mulher/Família se constitui em um rico
espaço em que a violência é percebida, experimentada e representada pelas mulheres e
por alguns homens atendidos. A cada dia, dá indícios de que a questão é extremamente
complicada, não só para quem vivencia o problema, mas também para quem atende e
participa da Organização.
Além desses problemas, a entidade enfrenta dificuldades à medida em
que o o trabalho vai se tornando mais conhecido, o número de voluntários(as) e a
demanda aumentam e o espaço físico vai ficando insuficiente. Até mesmo no quintal da
casa, improvisou-se uma sala para atendimento.
Outra preocupação da equipe de atendimento e da diretoria da
Organização diz respeito às ameaças feitas aos seus membros, por companheiros
daquelas que buscam auxílio no S.O.S., que nem sempre entendem a proposta da
instituição, ou buscam responsáveis externos pelo insucesso da relação e passam a
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ameaçar pessoalmente, ou via telefone, os(as) profissionais. Entendendo estar
cumprindo uma relevante função social, aliviando, inclusive, serviços públicos
municipais e estaduais em sua demanda, a diretoria da entidade buscou, por várias
vezes, estabelecer convênios com a polícia militar e civil, visando obter um(a)
profissional que garantisse a segurança no local, requisitando auxílio das entidades
femininas e de políticos(as) locais, estaduais e federais para se fazer uma pressão maior
e sensibilizar esse setor para tal. No entanto, não foi satisfatoriamente atendida em suas
solicitações, uma vez que as respostas e argumentações de negação ao pedido,
baseavam-se na escassez de recursos humanos para tal fim.
Entre novas procuras e retornos, atualmente o S.O.S. Mulher/Família de
Uberlândia atende, em média, de 70 a 90 casos (mulher, casal, família) mensais.
Não é o momento para se fazer uma avaliação mais aprofundada sobre a
entidade, nem sobre os atendimentos e resultados obtidos com a sua prática, uma vez
que ela é recém-fundada e o processo está em desdobramento. Ainda, assim, já é
possível verificar, acompanhando e observando os atendimentos, que não há
explicações totalizantes para o fenômeno da violência conjugal, o que a torna ainda
mais complexa.
Nesse sentido, observa-se que,

além das

agressões

físicas e

espancamentos pelos companheiros (situações mais comuns), as mulheres se queixam
de outras formas de violência, às vezes sentidas como piores que a física, como a falta
de diálogo; as “quebradeiras” em casa, sentimentos de raiva, de humilhação, de
decepção pela existência real ou imaginária de amantes na vida do outro; descoberta ou
desconfiança também humilhante e assustadora de que o outro possui relacionamentos
homossexuais; desequilíbrio e descompensação emocional/stresse como resultado da
tensão conjugal; uso da violência durante os períodos de gravidez e pós-parto; bebida ou
outras drogas como potencializadoras das agressões; ciúmes exacerbados e sentimentos
de posse sobre o corpo do outro, dentre tantas outras. Às vezes, ser espancada é
percebido como um mal menor, na medida em que o espancamento pressupõe a
existência de um homem dentro de casa, um valor importante para muitas delas.
É possível igualmente verificar que as agressões sofridas não possuem o
mesmo significado para todas as mulheres e a agressão praticada também é relatada de
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diferentes maneiras pelos homens. Tudo isso tem relação com as concepções de
masculino e feminino de cada um dos(as) envolvidos(as).
A demanda envolve mulheres que procuram ajuda e querem se separar,
não suportando mais as agressões; outras, também, mas no processo, arrependem-se;
certas mulheres desejam apenas “consertar” a relação, coibindo os excessos da violência
sem questionar sua estrutura; outras desejam se vingar; algumas querem saber dos
direitos que possuem e outras pretendem apenas ser ouvidas. Há tantas variáveis
quantos são os atendimentos. Grande parte delas chega procurando serviço jurídico,
acreditando que este seja a solução para todos os problemas. Nesse caso,
estòategicamentu, entendendo que há questões sérias envolvendo a auto-estima e o
autoconhecimento, dentre outòas, a serem enfrentadas e traba|hadas, a médio ou longo
prazo pelas mulheres, a0entidade criou uma seqüência no atendimento, em que antes de
chegar ao setor jurídico, a pessoa percorre uma triagem com o servéço social e pássa
pelo atendimento psic lógico. Caso seja necessári , para diminuir a ansiedade de
algumas, os(as) profissionais da área jurídica fornecem esclarecimentos básicos
desejados, antes dessas consultas.
Não é`objetivo da entidade doutrinar ninguém, induzir separáções ou
uniões, mas proporcionar meios, fornecer instrumentos para que as mulheres façam suas
escolhas conscientes. Vislumbra-se ,também, a necessidade de se criaràc ndições para
que elás0não corram riscos, inclusive de vida,àe possam recriar e/ou desenvolver
relações mais saudáveis e prazerosas, ao serem auxiliadas, com muito cuidado, a
perceber até mesmo quando são cúmplices e alimentam a perpetuação e ritualização da
relação violentq, para que possam dela se libertar, se assim desejarem.
S.O.S. Mulher/Família de Uberlândia: uma proposta, um serviço que com
o tempo poderá ser melhor avaliado e ser uma rica fonte para outras påsquisas.
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CAPÍTULO III – PRÁTICAS JURÍDICAS E RELAÇÕES
CONJUGAIS – OS “DESFECHOS”

“O homicídio não pode ser encarado como meio normal e
legítimo de reação contra o adultério, pois nesse tipo de
crimes o que se defende não é a honra, mas a autovalia, a
vaidade, o orgulho do senhor que vê a mulher como
propriedade sua”.
Decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Brasília,Mar./91

3.1. Expondo e Analisando Alguns Dados Processuais e dos
Questionários

Ao expor os dados processuais, extraídos do Arquivo Geral do Fórum
Abelardo Penna de Uberlândia, leva-se em conta que a maior parte dos crimes de
gênero praticados, sequer é denunciada. Somente uma pequena parcela dos Boletins de
Ocorrência (queixas) transforma-se em inquéritos policiais e, desses, um número
reduzido em processos crimes.
Considera-se igualmente importante o fato de que, ao serem traçados os
perfis de vítimas – termo jurídico – e de agressores(as), não se pretende reduzir a
análise, ou eliminar outras contingências e possibilidades de cruzamentos, tampouco
considerar as relações estereotipadas, modelares e típicas. Isso certamente despolitizaria
a temática, o que não se deseja. Esta é uma amostra limitada e parcial dos casos que se
transformaram em processos. Destes, apenas uma pequena fatia da violência de gênero
cotidiana está ali expressa, o que não impede de tornar a cidade um exemplo brasileiro
da problemática.
Conforme aponta o relatório da Americas Watch, o governo está
deixando de levar a julgamento a violência doméstica, especialmente assassinatos,
espancamentos,

103

estupros, uma vez que a impunidade e o tratamento discriminatório ainda imperam no
sistema judiciário.1 A pesquisa demonstra que Uberlândia, também nesse aspecto,
retrata a realidade brasileira.
Dos 5.000 processos crimes consultados para este estudo, de 1980 a
1994, constituindo, em sua maior parte, furtos e roubos, 687 foram selecionados na
perspectiva de gênero, totalizando 13,74%. Desses, 644 constituíam-se de crimes
praticados por homens contra mulheres, somando 12,88% e, os outros 43, praticados
por mulheres contra homens, perfazendo 0,86%.2
Dentre os processos criminais de crimes praticados por homens
contra mulheres, a maior parte representa lesões corporais: 41,1%, seguida, nessa
seqüência, por estupro e tentativa: 16,3%, sedução e corrupção de menores: 14,9%,
ameaça: 9,1%, homicídio: 6,7%, outros crimes (com poucos processos): 4,9%, atentado
violento ao pudor e atentado ao pudor mediante fraude: 2,6%, tentativa de homicídio:
2,5% e ato obsceno: 1,7%. O maior número de processos está registrado nos anos de
1989, com 23%, seguido pelo de 1988, com 14%, justamente o período em que a
Delegacia de Mulheres inicia, de fato, seu funcionamento. Isso pode demonstrar que, ao
serem constituídos órgãos de atendimento específicos, a denúncia aumenta,
principalmente em se tratando das lesões corporais. O ano de menor incidência é o de
1980, crescendo nos anos seguintes conforme algumas variáveis. (Tabela e Gráfico 1.1).
Quanto à ocupação de agressores e vítimas, em se tratando dos homens,
a maior parte deles situa-se no agrupamento 4 – 48% (conforme classificação no
ANEXO 2), ou seja, profissionais de pouca qualificação e baixa remuneração, como
contínuo, recepcionista, motorista, garçom, mecânico, porteiro, vendedor, serviços
gerais e chapa, dentre outros. Em segundo lugar, estão os que se integram no
agrupamento 5 – 34%, quer dizer, menos qualificados ainda. Desempenham atividades
de operário, servente, pedreiro, garçom de botequim, lavrador, operário não-qualificado,
empregado doméstico, aposentado nessas áreas, dentre outras. No que diz respeito às
mulheres vítimas, os termos doméstica e do lar se confundem nos processos e elas
ocupam predominantemente

1

AMERICAS WATCH. Relatório: Injustiça criminal x a violência contra a mulher no Brasil, 1992.
Pode-se visualizar melhor essa exposição dos dados a seguir, classificados nas Tabelas e Gráficos 1
(itens 1.1 a 1.16) e 2 (itens 2.1 a 2.16).
2
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profissões do agrupamento 5 – 59%. Suas atividades são principalmente de empregada
doméstica, do lar e de operária não-qualificada. (Tabela e Gráficos 1.2).
Esses dados por si só apontam para as classes menos favorecidas como as
mais envolvidas nos casos de violência. No entanto, um cuidado deve ser tomado,
evitando conclusões apressadas: são muitos os casos de violência em que os(as)
envolvidos(as) são das classes média e alta, porém não denunciam, receando escândalos
por terem um “status” a preservar, dentre vários outros motivos. Os estudos desse
período têm demonstrado que este é um drama que acontece, também, nas “melhores
famílias”.
Quanto à faixa etária de ambos, constata-se que os homens enquadramse dentro da faixa dos 21 aos 40 anos: 69%, sendo de 21 aos 30 anos: 44% e de 31 aos
40: 25%. As mulheres na faixa dos 0 aos 40 anos: 86%, sendo 26% dos 0 aos 13, 25%
dos 21 aos 30, 19% dos 31 aos 40 e 16% dos 14 aos 20 anos. (Tabela e Gráficos 1.3).
A diferença de idade das mulheres em comparação a dos homens se
explica pela quantidade significativa de crimes, principalmente os considerados Contra
os Costumes, praticados contra crianças e adolescentes. E, no caso das adultas, a faixa
compreende o período da fase reprodutiva feminina, em que a mulher atua
profissionalmente e, de acordo com padrões culturais brasileiros, o corpo é belo e “tudo
está em cima”. O que poderia despertar nos homens inseguranças e práticas autoritárias
violentas.
Sobre a relação existente entre agressor e vítima, na sua grande
maioria, são maridos: 35%, ex-amásios: 32% e namorados: 5%, confirmando dados
nacionais sobre a grande incidência de violência no lar, perpetrada por companheiros,
“cidadãos acima de qualquer suspeita” e socialmente aceitos. (Tabela e Gráfico 1.4).
Apesar de nem sempre o item “cor” ser preenchido adequadamente nos
processos (não se utiliza a categoria raça) e de haver um número significativo sem
registro, de um modo geral os agressores são brancos: 41%, pardos: 27% e pretos: 11%.
As vítimas, também brancas: 52%, pardas: 27% e pretas: 7%, desmistificando, até certo
ponto, colocações preconceituosas e de cunho racista, bem próprias a esta sociedade, ao
associarem, prioritariamente, os negros a atos de criminalidade. (Tabela e Gráficos 1.5).
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A respeito da naturalidade, a maior parte dos agressores e vítimas
provém de outras cidades, 71,7% de agressores e 63,9% de vítimas, apontando para o
grande contingente de pessoas que vêm em busca de realização, numa cidade
considerada progressista, marcada pelo intenso crescimento urbano e voltada para o
setor industrial, sendo por vezes destacada, em nível nacional, como Cidade Jardim,
Portal do Cerrado, o Coração do Triângulo, ou o Eldorado de Minas. (Tabela 1.6).
Acerca da escolaridade de ambos, há números significativos de
processos que não registram esse dado. Em muitos estão envolvidos crianças e débeis
mentais, ou simplesmente não constam. Dos dados apurados, a maior parte dos homens
é alfabetizada: 68% possuem instrução e 6% são analfabetos, assim como as mulheres
alfabetizadas compõem 77% e 5% são analfabetas. Considerou-se, nessa coleta, como
analfabeto(a), aquele(a) que não lê, somente assina o nome, ou não escreve, nem lê e
alfabetizado(a), aquele(a) que possui o primário completo, incompleto, ou na ficha
venha escrito “lê e escreve”. (Tabela e Gráficos 1.7).
Quanto ao estado civil, 48% dos indiciados são solteiros e 39% casados.
A maior parte das lesões corporais são praticadas por casados. As vítimas são em 48%
solteiras e 34% casadas. Observa-se que há casos em que legalmente o estado civil
dele(a) consta como solteiro(a), mas, na prática, são amasiados. Manteve-se, nesta
classificação, a forma original do documento. (Tabela e Gráficos 1.8).
No que diz respeito ao motivo do último delito, explícito nos processos,
conforme o relato da vítima, aparecem como principais: abandono com 22%, vários
casos sem registro, compondo 21%, bebidas e outras drogas 15% e ciúme e adultério
13% das motivações. Pode-se constatar que o abandono e o não ceder às solicitações de
reconciliação do outro, aparecem como circunstâncias motivadoras para as cenas
conjugais e os crimes. Esses fatores se vinculam às relações de poder que se
estabelecem baseadas na força, no autoritarismo e na restrição da autonomia da outra
pessoa. Alguns relatos das vítimas não puderam ser apurados, obviamente pelo seu
falecimento em casos de homicídio. Novamente o álcool aparece como motivador de
situações violentas. No entanto, no conteúdo dos processos, a bebida parece se
apresentar, como já colocado em outras partes do trabalho, como facilitador de situações
previamente determinadas e complexas. De acordo com o relato do agressor,
diferentemente do da vítima, 27% não se
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lembram do ocorrido ou negam a situação, 20% alegam provocação da vítima e 17%
ciúme e adultério. (Tabelas e Gráficos 1.9 e 1.10).
Esta concepção sobre a provocação da vítima é bastante criticada pelos
grupos e estudos feministas, avaliando a culpabilidade atribuída às vítimas em situações
de conflito e o ciúme, assim como a traição, ou a possibilidade imaginária dela, como
desencadeadores nesses processos. Ainda hoje, alguns réus chegam, inclusive, a ser
absolvidos, ou ter suas penas reduzidas, sob a alegação de “legitima defesa da honra”
(uma aberração jurídica, visto que honra é algo pessoal e intransferível), ou terem
“agido sob forte emoção”, tendendo à impunidade. Assim, em vários casos, não é a
coação física, o atentado a um direito básico do(a) cidadão(ã) que se julga, mas a
adequação da mulher a uma moral sexual e a uma concepção de bons costumes, baseada
em padrões estereotipados de comportamento.
Quanto ao período de ocorrência dos crimes, excetuando-se o grande
número com período incerto ou sem registro, a maior parte ocorre à noite: 35%, horário
em que os órgãos de atendimento não funcionam regularmente. (Tabela e Gráfico 1.11).
A armas ou instrumentos mais utilizados nos crimes são as brancas:
41%, mais acessíveis, principalmente às classes baixas, sendo instrumentos de utilidade
doméstica, seguidas pelas armas de fogo: 37% e outros meios, como enforcamento,
socos, chutes, pontapés, utilização de martelo, ferro, pau e veneno. (Tabela e Gráfico
1.12).
Nos conflitos conjugais, excetuando-se os falecimentos, suicídios ou
processos que não possuíam esse registro, 17% das vítimas abandonaram o agressor,
14% permaneceram com ele e 7% abandonaram e depois voltaram o convívio. Esses
dados revelam as ambigüidades das relações e a dificuldade enfrentada por muitas
mulheres para saírem definitivamente da relação violenta, atuando, de certo modo e
mesmo que inconscientemente, como cúmplices e mantenedoras da mesma (Tabela e
Gráfico 1.13).
No que tange à sentença emitida, a maior parte é prescrita com
punibilidade extinta: 56%, seguida pela absolvição dos réus, ou desconsideração da
denúncia: 20%, sendo absolvidos em 76% e somente 16% condenados com a denúncia
considerada procedente. Até mesmo em alguns crimes de homicídios, há prescrição; nos
casos de
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lesões corporais, as prescrições prevalecem. Esses dados revelam o que igualmente os
relatos feministas têm demonstrado: a impunidade como cúmplice da violência de
gênero. E na medida em que ela se faz presente, a reincidência aumenta e os crimes se
reproduzem. (Tabela e Gráfico 1.14).
Confirma esses dados, o índice das penas que são transformadas em
multas, ou em que se prevalecem a prescrição e a improcedência, ou, ainda, em que não
há registros, somando 76% delas, seguidas pelas penas de até dois anos com “sursis”
(liberdade com restrições), compreendendo 8% do total. (Tabela e Gráfico 1.15).
A coleta e a análise também foram feitas a partir dos crimes, em que as
mulheres são agressoras e indiciadas. Apesar do número ser extremamente reduzido,
compondo apenas 0,86% do total, eles existem e podem ser comparados aos praticados
contra as mulheres, com o intuito de serem percebidas as semelhanças e particularidades
dos casos.3
Os crimes destacados e mais freqüentes são: lesões corporais: 58,15%,
homicídios: 13,95%, tentativas de homicídio: 4,65%, incêndios: 4,65%, maus tratos:
4,65%, ameaças: 4,65% e perigo de vida também com 4,65%, que se diluem nos anos
de 1980 a 1994 (Tabela e Gráfico 2.1).
As ocupações das agressoras são as do agrupamento 5 em 74%,
englobando atividades de empregada doméstica, do lar e operária não-qualificada e, em
seguida, presentes no agrupamento 3, com 12%, cujas atividades são de bancária,
professoras primária e secundária, auxiliar administrativa e de escritório, técnica em
enfermagem e atividades com exigência do 2o- grau, dentre outras e, igualmente no
agrupamento 2, com 12%, em que se enquadram profissionais liberais de nível
universitário. As vítimas (homens) estão predominantemente no agrupamento 5, com
42%, seguido pelo agrupamento 3 com 21%, em que as atividades predominantes são as
mesmas femininas. Conforme esses dados, as mulheres possuem maior qualificação
profissional, fator que pode contribuir para os conflitos.

3

Os dados a seguir podem ser melhor visualizados nas Tabelas e Gráficos 2 (itens 2.1 a 2.16).
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As indiciadas concentram-se na faixa etária dos 21 aos 40 anos, sendo
de 31 a 40 anos: 31% e de 21 a 30 anos: 28% e os homens vítimas, na faixa dos 21 aos
30 anos, perfazendo 44%. (Tabela e Gráficos 2.3). Quanto à relação, elas são amásias e
ex dos homens, compondo 36%, seguida pelas de esposas e ex com 16%. (Tabela e
Gráfico 2.4). São predominantemente da cor branca em 49% e eles brancos, também,
em 60% dos casos. (Tabela e Gráficos 2.5).
As agressoras são, em sua maioria, naturais de outras cidades, 47% dos
casos, 32,5% são de Uberlândia e as vítimas são 72,1% de outras cidades e 23,25% de
Uberlândia. (Tabela 2.6).
No que tange à escolaridade das agressoras e das vítimas, compõem
igualmente 72% de alfabetizados(as). (Tabela e gráficos 2.7). O estado civil registrado
oficialmente as considera solteiras em 51% dos casos e 30% casadas. Eles estão em
48% solteiros e 24% casados. (Tabela e Gráficos 2.8).
Excetuando-se casos de homicídios não registrados, o motivo do último
delito, de acordo com a vítima (homem), em 44% foi devido a ciúme e adultério,
seguido por bebida ou outras drogas em 17%. Dado que torna as agressoras semelhantes
aos agressores. E esse motivo relatado pela agressora é em 40% dos casos por ciúme e
adultério e em 28% por bebida e outras drogas. Coincidem os relatos de ambos quanto à
seqüência de exposições de motivos, o que não ocorre nos crimes de homens praticados
contra mulheres (Tabelas e Gráficos 2.9 e 2.10).
Os crimes ocorrem no período da noite em 39% das situações(Tabela e
Gráfico 2.11). A arma prioritariamente utilizada é a de fogo, em 50% dos casos, sendo
25% armas brancas e 25% de lutas corporais e veneno. (Tabela e Gráfico 2.12). Talvez
pela própria diferença em termos de força física entre alguns casais e maior segurança
em realizar o crime, as mulheres optem pelas armas de fogo.
Nos conflitos conjugais, excluindo-se a maior parte dos casos sem
registro, muitos deles permaneceram com a agressora, somando 22%, e 11% as
abandonaram após o ocorrido. (Tabela e Gráfico 2.13).
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Quanto à sentença, 46% das indiciadas tiveram suas sentenças prescritas
com a extinção da punibilidade e 35% foram absolvidas, ou a denúncia considerada
improcedente em 35%. (Tabela e Gráfico 2.14). As penas foram transformadas em
multas ou prescritas em 95% dos casos, sendo a maior parte das agressoras absolvidas,
assim como no caso de crimes de homens contra as mulheres. (Tabela e Gráfico 2.15).
Os questionários aplicados a 597 mulheres da comunidade(mais de
0,1% da população local), em locais de concentração de pessoas, também fornecem
pistas de como algumas mulheres se vêm diante da possibilidade ou vivência real de
agressões.4
As mulheres que responderam ao questionário rápido tinham idade de 21
a 30 anos em 41%, de 14 a 20 anos em 24% e de 31 a 40 anos em 17%. (Tabela e
Gráfico 3.1). A maioria era de cor branca, 64% e parda, 21%. (Tabela e Gráfico 3.4).
Estavam solteiras, 50% e casadas, 35%. (Tabela e Gráfico 3.5). A maior parte delas
tinha elevado grau de escolaridade, com curso superior incompleto,

22% (vários

questionários foram aplicados em escolas de 3o- grau), 15% possuíam o 2o- grau
completo e 14% o superior completo. (Tabela e Gráfico 3.6). A maioria era estudante e
não possuía renda, ou não quis relatar e, retirando essas, 23% possuíam uma renda
pessoal de dois a quatro salários mínimos (calculados na época de 70 a 100,00 dólares o
salário). (Tabela e Gráfico 3.7). Vieram de outras cidades de Minas em 38,36% e
38,20% eram de Uberlândia, com 21,44% de outros estados. (Tabela e Gráfico 3.8).
Pertencem ao agrupamento 5 em 36% das ocupações, sendo 29% estudantes e/ou
desempregadas e 25% pertencentes ao agrupamento 3. (Tabela e Gráfico 3.10).
Assim, constatou-se que 60% já sofreram algum tipo de violência.
Dessas, 57% alegaram ter vivenciado violência psicológica, 33% agressão física e 10%
sexual. (Tabela e Gráfico 3.1). Verifica-se que o predomínio da violência psicológica
nas falas das mulheres não se reflete em denúncias significativas na Delegacia de
Mulheres, visto que por julgarem essas agressões como menores e sem tanta
importância, silenciam-se. Também há o fato de nem sempre possuírem materialidade
suficiente para que a queixa seja registrada. Em vários casos de crimes sexuais, a
mulher não reconhece que está sendo vítima de um crime. Por isso, a ação perde, de
fato, a força de crime. E ainda há situações
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Os dados a seguir podem ser melhor visualizados nas Tabelas e Gráficos 3 (itens 3.1 a 3.10).
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em que muitas consideram as “cantadas” como abuso psicológico que constrange, mas
não a ponto de denunciar.
Conjugando e analisando os dados desses questionários, constata-se que
as mulheres mais esclarecidas e de classe média denunciam menos as agressões que as
de classe menos favorecida, como revelaram também o registro dos processos criminais.
Isso não significa que a violência seja reduzida nesse meio, uma vez que essas mesmas
mulheres declararam, em sua grande maioria, terem sofrido algum tipo de violência ao
responderem os questionários.
Além dessas informações, as mulheres alegam, devido principalmente às
“cantadas” e constrangimentos, que 31% dos agressores são desconhecidos. Mas chama
a atenção o fato de que 21% são maridos ou ex, 9% pessoas conhecidas, em 8% dos
caos os agressores possuem algum parentesco com elas, 7% são namorados e ex e 6%
pais. Portanto, somando-se todos esses, há mais relações agressivas entre
conhecidos(as) e companheiros(as): 69%, do que entre estranhos: 31%. (Tabelas e
Gráficos 3.2 e 3.3).

3.2. Desvendando os Processos Crimes e seus(suas) Atores(Atrizes)

O processo crime é considerado, em nossa sociedade, uma das formas
legítimas de busca da verdade. Essa batalha ocorre num campo em que há distinção
entre leigos e doutores e uma definição clara dos papéis daqueles(as) que participam do
processo. Assim, há os(as) que acusam, os(as) que depõem, os(as) que interrogam,
os(as) que testemunham, os(as) que apresentam as teses, os(as) que julgam, os(as) que
são julgados, os(as) que registram, os(as) que dão pareceres técnicos e os(as) que
divulgam.
A pesquisa revela que se está diante de um mecanismo sofisticado e
complexo, cujo funcionamento parece ter uma dinâmica própria. Conforme
FOUCAULT,
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“habia llegado el momento pues, de considerar estos hechos del discurso
ya no simplésmente por su aspecto linguístico sino, en cierto modo – (...)
– como juegos(games), juegos estratégicos de ación y reación, de
pergunta y respuesta, de dominación y retración, y también de lucha. El
discurso es eso conjunto regular de hechos linguísticos en determinado
nível, y políticos y estratégicos en outro”.5
Em nossa época, o Direito produz e oficializa verdades a partir do jogo
de produção de saberes específicos, entrelaçados às lutas e táticas presentes no campo
jurídico, no qual as relações de poder se atualizam na busca de manipulação; um
verdadeiro jogo de poder e saber. Essas práticas fabricam e/ou favorecem determinadas
formas de relacionamento e de técnicas de produção da verdade em meio à rede
complexa de relações sociais. O crime faz com que a palavra se exteriorize. Os
discursos e as verdades são produzidos por meio dele. Verificam-se narrativas
ambíguas, contraditórias e diferentes, a partir de uma mesma fonte e dos mesmos fatos.
As interpretações são sempre parciais. A esse respeito destacam-se a obra de
FOUCAULT e suas análises, sobre o caso Pierre Rivière que degolou a mãe, a irmã e o
irmão no século XIX.6
Várias análises femininas e feministas têm sido feitas baseadas nas visões
do judiciário sobre os comportamentos sexuais, afetivos, que vão desde definições
universalistas do presente, homogeneizando o tempo, como se a estrutura de dominação
se mantivesse ao longo da história, sofrendo alterações irrelevantes, presas aos
conceitos dominantes de patriarcalismo e machismo, até aquelas que optam por uma
postura mais heterodoxa, relativizando o jogo de forças estruturador do sistema de
desigualdades sociais. Essas últimas parecem ser tentativas de escapar criticamente das
polarizações e de historicizar o objeto.
A antropóloga CORRÊA, por exemplo, de trajetória feminista, analisa as
falas dos processos crimes da cidade de Campinas-SP, dos anos 50 e 60, resultantes de
homicídios entre casais. Seu trabalho pretende ser uma contribuição ao levantamento
dos atributos sociais exigidos de homens e mulheres para que sejam aceitos
socialmente, inclusive, quando são elas que matam e são vitimadas. Destaca o papel do
judiciário na manutenção das desigualdades sociais e construções binárias do sexo.
Discorre, ainda,
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FOUCAULT, M. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 1984, p.15.
FOUCAULT, M. (coord.). Eu, Pièrre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. 5 ed.,
Rio de Janeiro: Graal, 1991.
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sobre os mecanismos táticos, processuais e extraprocessuais que cercam as práticas
jurídicas e utiliza o termo fábula para expressar o caráter inventivo da verdade legal(não
que exista um real mais real que outros), em que as falas são muitas, mas a verdade é
fabricada a partir da formalidade e de uma ordenação, com um plano e um ritual
previamente marcados, apesar da mudança permanente dos atores. Essa ordenação
proporciona sensação de que os processos são similares, no entanto únicos. Em suma,
“no momento em que os atos se transformam em autos, os fatos em
versões, o concreto perde quase toda a sua importância e o debate se dá
entre os atores jurídicos, cada um deles usando a parte do ‘real’ que
melhor reforce o seu ponto de vista.” Passa-se a julgar os
comportamentos dos(as) envolvidos(as), sua biografia e não o crime.7
Ao estudar as mulheres pobres e a violência urbana no Brasil no final do
século XIX e início do século XX, SOIHET, usando os processos criminais como fonte,
também questiona os estereótipos e papéis tradicionais construídos acerca do feminino
da época, explicita conformismo, resistência e transgressões frente aos padrões culturais
vigentes e normas estabelecidas e as ambigüidades presentes nos atos e valores,
principalmente das mulheres pobres, ao definirem muitos de seus poderes, inclusive
reapropriando-se de instrumentos da dominação masculina para tal.8
Os processos criminais são uma fonte rica da qual se extraem, neste
trabalho, apenas algumas possibilidades de análise de um tema fascinante, intrigante
e, ao mesmo tempo, assustador, em que os crimes passionais/conjugais são tão comuns.
Assim, alguns processos são apenas citados, para que se possa ter noção dos casos, e
outros são mais detidamente analisados.

7

CORRÊA, M. Morte em família. Op. cit., p.40.
SOIHET, R. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: História das mulheres no Brasil. (Org.)
Mary Del Priore. São Paulo: Contexto, 1997, p.362-400.
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3.2.1. A mulher no papel jurídico de vítima

Podem-se observar, nas entrelinhas dos processos crimes, através do dito
e do não-dito, quão fortes são as concepções dos seus(suas) atores(atrizes) sobre o
masculino e o feminino, pré-determinando papéis sociais e culturais como naturais e
condicionando ou reforçando situações violentas. Por meio de alguns casos, aqui
fragmentados e com frases destacadas pela pesquisadora, é possível tecer comentários
sobre as relações de gênero e as práticas jurídicas.
Assim, o pedreiro Paulo vivia maritalmente com Carmelina, do lar, e
dessa união nasceu Luziamara. O casal discutiu porque a esposa manifestou desejo de ir
a uma festa. Ele não concordou e ela ameaçou ir embora. No dia seguinte, de
madrugada, a vizinha e irmã de Carmelina acordou com gritos de socorro e foi ver o que
havia, mas Paulo gritou para que a cunhada fosse embora. Mais tarde, ao voltar à casa
da irmã, se deparou com os cadáveres de Carmelina e da filha, envoltos em sangue
sobre a cama do casal. Para o crime ele se utilizou de uma faca e após o acontecido,
tentou se suicidar. A filha do réu foi morta com 19 perfuros em vários sentidos. A
amásia já não pode mais contar sua história e, portanto, prevalece o depoimento do réu
que, em seu relato, diz que a esposa era separada do antigo marido, tinha um filho e, na
época, estava grávida de outro (da filha assassinada), mas como gostava dela, aceitou
tal situação. Disse que sustentava a vítima, seus filhos e ainda seus parentes que, com
freqüência iam à sua casa para se alimentarem. Confirmou que a amásia queria ir a um
baile, pedindo a ele que ficasse com as crianças. Ele não consentiu, dizendo ser ela uma
mulher casada. Por isso, brigaram muito e, nesse dia, ela não fez almoço e nem
arrumou a casa. No dia do crime, ela se levantou para fazer mamadeira para sua filha
e, quando voltou para a cama, ficaram conversando. Ele perguntou a ela o que havia
feito para ser tratado daquela maneira, pediu perdão por tudo e Carmelina disse que não
o perdoaria. Então, desesperado, pegou uma faca e começou a esfaqueá-la, tendo sido a
filha atingida por estar no meio deles. Em alguns trechos dos depoimentos, reclama que
depois que a criança nasceu a esposa passou
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a tratá-lo com desprezo. O réu foi julgado e considerado culpado pelos dois crimes de
homicídios e condenado a 20 anos de reclusão.9
Neste caso, estão explícitos os papéis de provedor em contraposição aos
de mãe e esposa não incorporados, nem aceitos pela outra parte como deveria(dentro
dessa lógica). A companheira pagou com a própria vida a transgressão, ou a não
incorporação, mesmo que provisória, do seu papel. Ela decidiu, reagiu e não foi passiva
diante dos fatos. Talvez, por isso mesmo, só eliminando-a, ele a silenciaria, tornando-a
obediente.
O caso do pedreiro, José e da, do lar, Luíza, diz respeito ao delito de
lesões corporais, em que o esposo agrediu a vítima, o que resultou em confusão e lesões
leves. Luiza contou que ela e as filhas eram espancadas freqüentemente pelo marido que
bebia muito e estava em tratamento. Testemunhas relataram que ambos faziam uso de
bebida alcoólica e que sempre que ele chegava bêbado em casa, havia discussões e
nesse dia os dois estavam nervosos. A defesa solicitou absolvição, que lhe foi
concedida, sob alegação de que o caso era mais um daqueles que sempre acontece em
lares, onde se fazia uso da bebida alcoólica.10
A banalização da violência doméstica aparece aqui hierarquizada como
menos importante, diante de outras formas de violência. A mulher também bebe,
portanto, difícil, nesta situação, estabelecer a dicotomia rígida, em que ele apenas faz
uso da bebida e, por isso, agride. Essas flexibilizações denotam o movimento e
possibilitam a saída das dualidades. Aqui a defesa enfatiza que nos lares onde se faz uso
da bebida, a violência está freqüentemente presente. No entanto, as entrevistas e vários
outros processos contêm relatos de violência, em que os casais não faziam uso de
bebida alcoólica, ou quando faziam, no momento da agressão não estavam alcoolizados.
O caso José Márcio e Luci revela a violência conjugal na alta sociedade,
contrariando os mitos de que ela só se apresenta entre os pobres. Estes certamente
denunciam mais. Luci, do lar, uma elegante colunável, conforme a imprensa da época
relata, pretendia abandonar o esposo empresário e, em 86, ele a assassinou com dois
tiros na cabeça, na hora em que ela dormia, na bela residência do casal, cenário de
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grandes festas. Um crime tipicamente passional, em que ele abusava do alcoól, o que
causava freqüentes discussões entre o casal. Os grupos femininos locais manifestaramse com cartazes, faixas e panfletos diante desse fato que teve grande repercussão e
chocou a opinião pública. Quando ele se apresentou às autoridades, manifestou-se
arrependido. Disse ter sido apaixonado por ela e vivido maritalmente por um período de
aproximadamente oito anos. Teve com ela três filhos. Em seu depoimento, contou que
conheceu Luci em uma casa de prostituição e passou a viver com ela na referida casa,
levando-a para morar com ele após um ano. O motivo alegado foi que ela lhe dissera
que já tinha outra pessoa em sua vida e não queria mais nada com ele. Ele passou a
desconfiar que a mulher o traía. O indiciado foi julgado e condenado a regime semiaberto, mas, aproximadamente, seis meses após a prisão, faleceu em função da saúde
debilitada.11
Neste caso, o passado de Luci, conforme padrões morais e
comportamentais pré-estabelecidos, já a condena. De vítima passa a ré e o assassinato
pode se justificar, mesmo sem provas da traição. A simples suspeita já é indício para
que seja punida. Por outro lado, o fato de um empresário da alta sociedade escolher
manter um relacionamento estável com uma prostituta como ela, e constituir família
(três filhos), é uma atitude diferente da convencional, que rompe com essas mesmas
normas de conduta. Um jogo, em que há, simultaneamente, e de forma ambígua,
transgressões e aceitações diante dos códigos sociais e morais vigentes, num movimento
que apresenta várias possibilidades. Múltiplos questionamentos da comunidade se
apresentam: como uma ex-prostituta pode fazer ou pensar em fazer isso com ele? Um
pensamento latente em muitas cabeças, pois ela deveria agradecê-lo pela vida digna
que ele lhe proporcionou. Simbolicamente, e muitas vezes na prática, nenhuma mulher
tem mais autonomia sobre o próprio corpo que a prostituta. Através dessa figura
estabelece-se o contraponto para a “mulher honesta”, criando-se uma dupla moral
sexual.
Outro caso envolvendo pessoa da classe média alta é o do próspero
fazendeiro Rui que assassinou cruelmente a primeira esposa e, anos depois, a então
amásia, ficando conhecido na região como o “matador de esposas”. Ele assassinou a
primeira
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esposa em 1986, de quem havia se separado e, também, o amante dela. Foi condenado a
dois anos, com direito a “sursis”, cumprindo pena em liberdade, sob alegação de “legítima
defesa da honra” e de ter “agido sob forte emoção”. O Ministério Público recorreu
solicitando novo julgamento, entendendo que a pena fora muito branda. Em 1994, o
Tribunal de Justiça acatou o requerimento e marcou novo julgamento. Nesse ínterim, ainda
em 1993, ele matou a segunda companheira e, desde então, encontra-se foragido. As
circunstâncias do primeiro crime contra a esposa Leila e seu amásio revelam que o então
ex-marido havia ido à casa dela, de quem havia se separado há poucos dias, para acertar a
custódia dos filhos e discutiram. Na ocasião, Leila namorava Dirceu, com quem pretendia
viver, em companhia dos filhos. Dirceu estava na casa no momento da discussão e
interferiu na conversa. A briga começou e Rui deu três tiros no rival e depois dois na
mulher e fugiu. Algum tempo depois, Rui conheceu a nova mulher, Marta, com quem
passou a viver maritalmente. Comerciante e independente, ela tinha uma vida estável com
o amásio, até começarem as discussões rotineiras. Segundo uma vizinha, horas antes de ser
assassinada, Marta relatou que o relacionamento do casal estava no fim, após três anos de
convivência, e que ela poria um ponto final no seu caso com o fazendeiro. Marta saiu em
seu carro para se encontrar com Rui, que havia, pouco tempo antes, passado em sua casa.
O corpo da mulher foi encontrado no dia seguinte, com quatro tiros, às margens da
rodovia. O assassino fugiu.12
Este parece ser um caso típico, em que a impunidade significou
reincidência. Segundo algumas juristas ligadas aos movimentos femininos, tais como Ester
Kosowski, Silvia Pimentel e Luiza Eluf, nos crimes passionais, ainda hoje, muitos
criminosos são absolvidos sob a alegação da “legitima defesa da honra”, ao lado da
atenuante “violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima”, o que reflete o
tratamento histórico penal que reconhece e legitima uma moralidade social diferenciada
para homens em relação às mulheres, quando envolvidos em crimes, principalmente,
conjugais. Além disso, concebendo-se a honra como algo pessoal e intransferível, a tese da
“legítima defesa da honra” seria uma aberração jurídica. Essas juristas, juntamente com
representantes do movimento de mulheres, em nível nacional, elaboraram, no início dessa
década, propostas de alteração do Código Penal, que é dos anos 40, visando adequá-lo à
12
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realidade e eliminar suas discrepâncias e conteúdo discriminatório. Essas sugestões
foram enviadas ao Congresso Nacional para apreciação, tendo a Proposta de Lei
Especial contra a Violência Familiar se transformado em Projeto de Lei.13
Ao acompanhar alguns julgamentos, percebe-se, com mais clareza, um
jogo permeado por manipulações e produção de verdades, saberes, cujas relações são de
poder, a partir de pontos de vista e falas diferentes sobre o mesmo crime.
Em 1995, foi julgado o réu Ronaldo. Ele era padeiro e assassinou a
esposa Maria Marta, doméstica, com 14 facadas em sua casa, na presença da irmã dela,
por motivos passionais e, em seguida, tentou o suicídio. Resumidamente, pois esses
julgamentos duram aproximadamente dez horas, o promotor pediu condenação por
crime premeditado, tendo o autor agido de surpresa, agredindo a vítima por trás,
utilizando-se de meio cruel, sendo o homicídio qualificado. A defesa argumentou que o
meio não foi cruel, discorreu sobre os bons antecedentes do réu e requereu homicídio
privilegiado. A testemunha do fato, a irmã da vítima, disse que estava no local e,
juntamente com os quatro filhos do casal presenciou tudo. Relatou que ele já estava com
a faca na cintura, nunca tendo andado com uma antes. Segundo ela, a vítima era fiel ao
réu e trabalhava com ele na padaria das 7:00 às 20:00. O réu alegou ter praticado o
crime motivado por ciúmes, visto que a vítima era bonita e andava bem vestida. A
irmã da vítima relatou que no dia do assassinato Ronaldo estava irreconhecível. Insistia
que se ela não contasse, não sei o quê, ele a mandaria para o inferno. Como Maria Marta
disse não ter nada para contar, ele ficou revoltado e iniciou os golpes. Foram casados
por sete anos, tinham quatro filhos, sendo um adotivo. Alegou a defesa de Ronaldo que
ele não bebia, nem fazia uso de drogas, sendo católico, trabalhador e fiel à esposa
durante todo o casamento. Argumentou que ele a tratava bem e em seu lar nada
faltava. Em contraposição, acusou Maria Marta de ser infiel ao mesmo. O réu, em seu
depoimento, disse ter visto à distância de aproximadamente um quarteirão e meio, na
rua, a vítima abraçando e beijando outro homem. Quando ela
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chegou, eles discutiram e ela lhe disse, que não lhe devia satisfações e que o rapaz com
quem ela estava a satisfazia. Então cometeu o crime. Afirmou que ela era bonita e
andava bem-arrumada, sendo boa dona-de-casa e que cuidava bem dos filhos. Mas,
no ano anterior, teve um caso com um colega seu (do marido), ficando separados por
três meses e os filhos junto com ela. Depois da separação, ela o procurou para voltarem
a viver juntos, alegando que o passado era apenas ilusão. No julgamento, ele foi
condenado por homicídio privilegiado, tendo sido negada a qualificadora, como
agravante o fato de ser esposa a vítima e, atenuantes, por ser confesso, primário,
trabalhador, bom pai e com bons antecedentes, além de ter se arrependido do que fez.
Nas alegações finais, foi considerado que o crime teria sido gerado pela infidelidade da
vítima e ciúmes do réu. A pena atribuída foi de nove anos, reduzida para seis anos(pelos
atenuantes), de reclusão em regime semi-aberto.14
Neste caso, mais importante do que saber qual versão se aproxima mais
da realidade bruta (duvida-se que a mesma exista sem interpretação), é considerar os
recursos lançados na argumentação que visa ao convencimento. Ao mesmo tempo em
que o réu estabelece a dualidade entre ele e a vítima, ele fiel, ela traidora, esse
movimento não chega a ser polarizado, havendo um meio termo, em que ela, apesar de
tudo, aparece como boa mãe que cuidava bem dos filhos, conforme deveria ser o papel
dela, de acordo com os padrões dele. O julgamento, através dos(as) seus(suas)
outros(as) atores(atrizes), fabrica intensamente, com artimanhas e sutilezas, essas
dualidades mais que o próprio réu. Assim, ele aparece a partir do discurso da defesa
como trabalhador, que não bebe, nem usa drogas, católico e fiel. E foram essas
argumentações sobre o réu, sobre o seu comportamento, mais que sobre o crime, que
definiram o resultado final. O julgamento produz, para todos(as) que ali estão, verdades
sobre comportamentos socialmente aceitos e aqueles que devem ser excluídos e
punidos.
Em virtude da grande quantidade de crimes passionais, a imprensa nos
últimos anos, tem feito documentários e programas, enfocando a temática. Desse modo,
no final de 1996, o caso de suicídio de Luiz, o noivo da então famosa modelo Ana Paula
Arósio, por suposta traição e ciúme extremado, motivou manchete na Revista Veja, com
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o título O Monstro interior – ciúme.15 Da mesma maneira, o Globo Repórter discutiu o
ciúme, a traição e os crimes passionais em um de seus programas deste ano.16 A
“mídia” chama a atenção e coloca para a reflexão pública uma questão do cotidiano que
permeia as relações afetivas do privado, se é que se podem delimitar com precisão esses
espaços.
Historicamente datado, o ciúme, desde o século passado, parece ter sido
associado à idéia do sentimento de posse, conceito posteriormente utilizado pelos
pensamentos socialista e anarquista e retomado na revolução sexual dos anos 60,
contrapondo-se às práticas autoritárias e de desejo de propriedade sobre o(a) outro(a),
em que o amor livre, o direito ao próprio corpo e formas alternativas de relacionamento
são discutidas, juntamente com a possibilidade de autodeterminação nas relações
afetivas. A literatura e as artes, de um modo geral, têm-se alimentado do tema ciúme
para produzir grandes obras. Os crimes conjugais dos quais se trata têm como pano de
fundo esse sentimento, em que egoísmo, amor próprio ferido, impulso sexual frustrado,
sentimento de inferioridade e de humilhação, rejeição e posse se misturam ou se
sobrepõem, potencializando situações de extrema violência. Algumas pessoas parecem
elaborar e lidar de forma mais tranqüila com esses sentimentos, outras chegam aos
extremos. Se, para a Psicologia, cada um tem seu limite de sofrimento e alguns
ultrapassam-no,

chegando

às

raias

da

loucura,

para

a

historiadora,

esses

comportamentos mantêm relação íntima com os papéis atribuídos, cobrados,
legitimados e socializados histórica e culturalmente, acerca do masculino e do feminino,
em cada caso específico. O ciúme aparece como a dor da alma, que pode matar e
mutilar em escala patológica, porque há ressonância e respaldo social para tanto. Se não
houvesse não seria tão recorrente.
O caso passional do comerciante José Ricardo, de 22 anos e da
professora, de 18 anos, sua ex-namorada, Roberta Milena, ilustra o que os sentimentos
de rejeição e de abandono podem provocar, aliados a conceitos construídos a partir das
relações sociais. Acompanhou-se o desenrolar dos fatos pela imprensa, pois após o
julgamento, houve solicitação de recurso, o que impediu que se tivesse acesso ao
processo crime. O comerciante foi buscar a professora na escola em que ela lecionava e,
na tentativa de uma reconciliação, levou-a para uma estrada. Discutiram e ele deu três
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Veja, 13/11/96, p.122-9.
Ciúme, traição e crimes passionais. Globo Repórter. Rede Globo, 15/08/97.
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tiros à queima-roupa em Roberta, atingindo-a no tórax, no pescoço e na cabeça. Em
seguida, jogou-a num matagal. Eles namoraram por aproximadamente seis meses e há
dois ela se separou dele por não suportar seu ciúme doentio. Ele procurou se reconciliar,
mas ela não quis. Com isso, José Ricardo passou a ameaçá-la, alegando que provocaria
uma tragédia. Ele cumpriu a ameaça e a matou. Horas depois de ter cometido o crime,
ligou para a casa de Roberta, avisando aos familiares o lugar onde se encontrava o corpo
e saiu da cidade para fugir do flagrante. Dias depois apresentou-se à polícia. Em todos
os seus depoimentos disse ter sido por amor que praticou o crime, mas que, na
verdade, desejaria casar-se com ela.
Várias manifestações foram feitas na cidade, com camisetas, em que o
rosto da garota estava estampado, faixas e cartazes, contando com o apoio de
amigos(as), parentes, alunos(as) da vítima e, inclusive, com representantes de
organizações femininas locais e nacionais. Nesse período, houve alguns encontros na
cidade, para se discutir a violência conjugal/doméstica. Exigia-se a punição do assassino
e sua prisão preventiva.
Decretou-se a prisão preventiva de José Ricardo. Por outro lado, ele se
dizia arrependido do que fez, ressaltando que o casal não havia rompido o
relacionamento, mas apenas brigado. Em seu depoimento, no Fórum, o réu, acrescentou
que, no dia em que cometeu o crime, havia tomado tranqüilizantes com bebida alcoólica
e negou ter avisado a família sobre o local do corpo. No mesmo ano do crime foi a
julgamento, num júri popular de grande repercussão local. Foi condenado por um
Conselho de sete homens a 18 anos de prisão, sendo considerado réu primário e
confesso, o que lhe conferiu atenuantes. 17
A agilidade no julgamento pode ter sido resultado das pressões relativas
exercidas pelas manifestações. O depoimento do réu traz à tona o fato de que quem ama
mata, e tem matado muito e cotidianamente. Aparece o ciúme desmedido, além da não
conformação com a separação e a perda, como facilitadores do crime bárbaro. Se não
suporta vê-la com autonomia, opta por eliminá-la literalmente.
Um outro crime hediondo, entre namorados, esse com maior repercussão
ainda, e anterior ao citado, envolvendo também um José e uma Roberta foi o do
estudante de veterinária José Malveira, de 23 anos, que assassinou a namorada Roberta
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Ver as páginas policiais de alguns exemplares do Correio, de mar. a set./96.
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Duarte, também estudante do mesmo curso, de 22 anos, em outubro de 1993, com pelo
menos 16 golpes de facão pelo corpo e cinco marteladas na cabeça. Também matou a
jovem porque não se conformava com a separação, por ciúmes e por suposição de
traição. Eles namoraram por mais de um ano e, no dia do crime, ela havia decidido
abandoná-lo. O casal se encontrou num rodeio, ao qual ele gostaria que ela não tivesse
ido. Malveira a viu conversando com um ex-namorado, aproximou-se e jogou um copo
de cerveja no rosto dele. Saiu do rodeio discutindo com Roberta e foram, após deixarem
um casal de namorados em casa para a residência dele. O rapaz começou a espancá-la
no carro e depois a arrastou até a sala de sua casa. Ligou o aparelho de som, colocando
uma ópera, em alto volume, para que os vizinhos não escutassem os gritos dela, e tirou
o telefone da tomada. Mesmo assim, um vizinho chamou a polícia ao ouvir gritos de
socorro e devido ao som alto e Roberta ainda foi socorrida com vida, falecendo pouco
tempo depois de ser submetida à cirurgia. Ele foi preso em flagrante limpando os
instrumentos do crime na camisa. Sua irmã foi a principal testemunha, pois estava na
residência no momento.
As manchetes de jornais nacionais, como a Folha de S. Paulo noticiaram
o crime e os parentes da vítima juntaram-se à campanha e ao movimento encabeçados
por Glória Perez, mãe da atriz Daniela Perez, visando mudanças nas leis penais do País,
para evitar que crimes como os que vitimaram as duas moças ficassem impunes.
Passeatas em Uberlândia foram realizadas, artigos sobre o tema publicados, houve
manifestações diante do Fórum quando dos depoimentos e do julgamento, com a
participação de organizações femininas locais e nacionais. O crime provocou várias
manifestações públicas de juristas, grupos femininos, comunidade, estudantes e
jornalistas, dentre outras.
Em depoimento no Fórum, após ser orientado por um advogado,
Malveira disse não se lembrar de quase nada da madrugada do crime. O processo foi
suspenso e a justiça encaminhou o assassino para se submeter a um exame psiquiátrico,
solicitado pela defesa, em Barbacena, único hospital em Minas que realiza este tipo de
teste. Mas não tinha vagas naquele momento, o que prejudicou o andamento do caso. Se
fosse comprovada sua insanidade mental ele seria internado, ou até, poderia ser
libertado. O “habeas corpus” solicitado por seu advogado foi negado pelo Tribunal de
Justiça. Ele insistiu na soltura de seu cliente, alegando ter ele “agido sob violenta
emoção”, mas ainda assim não conseguiu parecer favorável. Os exames psiquiátricos
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consideraram Malveira “são” e não um “psicopata”. Marcou-se o julgamento para
setembro de 1994, menos de um ano após o crime.
Antes do julgamento, em depoimento para a imprensa, Malveira disse ter
errado, destruído as duas famílias e estar arrependido, querendo pagar pelo que fez.
Ressaltou ter bebido muito na noite do crime e criticou a imprensa por fazer dele um
monstro, sem tê-lo conhecido antes do episódio.
Foi possível acompanhar de perto e assistir ao julgamento mais
concorrido e longo da história da Comarca de Uberlândia. O júri foi composto por seis
homens e uma mulher. A defesa desejava pena inferior a 18 anos e, para isso,
argumentou, com ênfase, possíveis distúrbios mentais e emocionais do réu, dificuldades
enfrentadas na infância, tendência ao alcoolismo, raízes neuróticas do crime e que ele
era confesso e arrependido. Ainda insistiu que houve antes uma briga, não tendo sido a
vítima agredida de surpresa. Para tanto, recorreu a laudos, exames, à Bíblia e a
pensadores humanistas, dentre outros, visando convencer, legitimar e dar credibilidade à
sua oratória e à sua defesa.
A promotoria requereu pena máxima e se apoiou nas concepções e
práticas machistas do réu, que, geralmente, impulsionam crimes passionais. O promotor
assume, nesse caso, um discurso por vezes feminista. Alegou que o réu não fugiu do
local porque se diz macho e citou situações em que ele anteriormente já demonstrara
agressividade. Afirmou estar o mesmo em suas perfeitas faculdades mentais e enfatizou
o meio cruel utilizado no crime, o que tornou impossível a defesa da vítima. Retomou
outros casos de crimes passionais, a título de comparação e supervalorização deste.
Disse que Malveira matou por ser mau, assassino e calculista. Ressaltou o QI elevado
do réu e a impunidade presente na justiça, constatando que se o mesmo recebesse pena
reduzida só cumpriria, de fato, parte dela.
As testemunhas de acusação sustentaram que Malveira era uma pessoa
nervosa, que apesar de não se encontrar embriagado no momento do crime, já havia se
envolvido em outras brigas, inclusive espancado a própria irmã.
O júri reconheceu unanimamente a culpa do acusado, bem como a
materialidade do fato. A qualificação do homicídio também foi reconhecida pelo
Conselho
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que, em virtude dos agravantes (maus antecedentes, utilização de meio cruel, estar
consciente, possuir QI alto, agir por ciúmes injustificados e pelo fato da vítima não
poder se defender) condenou o réu a 24 anos de reclusão. Não houve apelação por
recurso, pois Malveira não queria estar novamente no banco dos réus. Logo foi
transferido para a penitenciária do Acre, onde residem seus familiares.
A família da vítima se manifestou dizendo estar sofrendo com a perda,
mas que, enquanto cidadãos(ãs), encontravam-se mais aliviados, após o resultado. A
opinião pública constatou que, embora as conseqüências do ato sejam irreparáveis, a
justiça foi feita neste caso. Para o pai de Roberta, não houve vencedores, apenas
perdedores. As publicações em cadernos e boletins de organizações femininas locais e
nacionais ressaltaram como pontos positivos do julgamento o fato de que a defesa não
tentou difamar a vítima para atenuar a gravidade do crime, a agilidade no processo e a
pena significativa, raramente atribuída nesses casos. Isso confirmou que, quando as
mulheres se mobilizam a sociedade é informada corretamente, os(as) advogados(as),
juízes(as) e promotores(as) tornam-se mais cautelosos(as) em suas argumentações.18
Não foi possível consultar o processo crime deste caso que desapareceu
do Fórum e não conseguem localizá-lo, talvez por ser bastante utilizado em estudos e
pesquisas. De qualquer forma, este foi um caso que provocou manifestações de
segmentos diferentes desta e de outras cidades. Se se comparar esse crime ao citado
anteriormente, do comerciante José Ricardo, que assassinou a ex-namorada, vê-se que
são similares quanto à sua crueldade e motivações. No entanto, José Malveira foi
condenado a 24 anos, enquanto José Ricardo a 18. Daí observa-se que os processos e os
julgamentos são espaços privilegiados para manipulações, intervenções subjetivas (não
neutras) e que seus(suas) atores(atrizes) e expectadores(as) estão sujeitos(as) a
interferências externas, apesar da ação jurídica se primar pela objetividade, formalidade
e suposta neutralidade nos trâmites processuais. Faz diferença, e influencia nos
resultados também, quem assina os laudos, o sobrenome dos(as) advogados(as), o
gênero a que pertencem os(as) componentes do júri e, neste jogo, saber e poder
aparecem conjugados.
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Ver, nessa seqüência, as páginas policiais de alguns exemplares dos jornais: Correio do Triângulo/
Correio e o Triângulo, de nov/93 a jun./96; JULGAMENTO de homicídio, do réu Malveira no Fórum
Abelardo Penna de Uberlândia-MG, no dia 19/09/94. (Relatório manuscrito pela pesquisadora); UNIÃO
DE MULHERES DE SÃO PAULO. A violência contra a mulher e a impunidade: uma questão política.
São Paulo: 1995; Folha de S. Paulo, 19/11/93, p.3 (Cotidiano).
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Para finalizar esta parte, retoma-se o caso de tentativa de homicídio do
pedreiro Maurício contra a doméstica Elita, ocorrido em 1991, já citado no capítulo das
cenas, por meio de entrevista, para verificar o desfecho de um caso em que a vítima se
encontra viva para depor.
O promotor alega que, depois de uma discussão com a ex-amásia pelo
fato dela não querer se reconciliar, o réu desferiu-lhe golpes de faca, causando-lhe
lesões corporais graves. No julgamento, pediu-se a sua condenação por tentativa de
homicídio. Por ela estar de costas no momento do crime, tinha-se um agravante.
A vítima acrescentou que o amásio a ameaçava constantemente, depois
que se separaram, chegando a querer comprar uma arma com o único objetivo de matála. Viveram juntos por quatro anos e têm dois filhos. Ela já possuía outros quatro com
outros ex-companheiros. O laudo médico confirmou as quatro facadas. Elita disse,
ainda, que ele a ameaçou de morte, caso desse queixa. No dia dos fatos, Maurício
convidou a declarante para ir até um motel, oferecendo-lhe dinheiro para isso, mas ela
não aceitou e disse-lhe que com ele não iria nem até a esquina. Diante disso, ele se
sentiu humilhado por ela. Para ele uma mulher não poderia fazer isso com um
homem. Faz-se um parênteses, aqui, para esta colocação que retrata bem o que pode e o
que não pode fazer uma mulher dentro de determinados padrões morais e
comportamentais. Nessa hora, o acusado disse que não iria matá-la com o “38” e a
depoente virou-lhe as costas, foi quando recebeu o primeiro golpe. Segundo Elita, ele
disse que aquilo não era nem a metade do que pretendia lhe fazer e a seu amante, mas
posteriormente terminaria o serviço, matando-a. Explica que a humilhação a que ele se
referiu era a recusa dela em continuar saindo com ele. Ressaltou já ter sido agredida
antes por ele, uma das vezes, inclusive, o réu chutou sua vagina. Por isso, Elita não quis
mais viver com ele e, após um mês, separou-se de Maurício. As ameaças começaram
depois de tê-lo encontrado em uma festa e lhe dito, com o objetivo de afastá-lo,
definitivamente, que já tinha um novo amante. Atualmente (1996) ele não a ameaça. Na
entrevista ela disse, ainda, que, quando registrou queixa contra o amásio na Delegacia
de Mulheres, foi mal atendida, tendo sido melhor tratada na Delegacia Geral.
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O indiciado disse que ela o abandonou, deixando-o tomando conta dos
dois filhos, enquanto foi ficar na companhia de um outro elemento em uma casa de
encontro. Segundo ele, no dia dos fatos, sob efeito de álcool e armado com uma faca, foi
à tal casa, onde a viu conversando com o amante no quarto. Ficou descontrolado e a
agrediu. Afirmou ainda que, durante as agressões, o amante dela saiu rapidamente do
local. Como a ex-amásia está atualmente morando com um outro homem, que assumiu
os filhos dela, não o amante da época, ele parou de dar ajuda financeira. Disse que,
depois que ela saiu do hospital, conversaram sobre os filhos, mas que não a ameaçou
como ela afirmou. Em juízo, ele disse que os fatos não são verdadeiros, que não tinha
intenção de matar a vítima. Estava apenas brigado com Elita e ela disse que ia embora.
No momento da agressão, conforme Maurício, ela teria se agarrado a ele, por isto ela
estava de frente quando ele lhe deu uma facada nas costas. Após esses fatos separou-se
dela, mas que no dia do ocorrido eles não estavam separados e ela estava há quatro dias
fora de casa. Reconhece que não estava certo ao dar as facadas e negou ter ameaçado a
vítima após esse dia.
Várias testemunhas foram chamadas. Um rapaz na delegacia disse ter
acudido Elita diante dos pedidos de socorro da amiga dela, presente no local, antes que
Maurício lhe desferisse mais facadas. Disse não ter notado indício do réu estar bêbado.
Acrescentou que ele é ignorante e violento e, caso não tivesse chegado a tempo de
chutar a faca de sua mão, ele a teria assassinado. A mesma testemunha, no julgamento
disse não ter ouvido ele dizer nada na hora do ataque, mas sim, a amiga que pediu ajuda
alegando que Maurício estava matando Elita; porém afirmou que Maurício é pessoa
calma, que sempre viu Elita nas rodas de samba e já viu a vítima com um
namorado e que não tinha conhecimento se ela cuidava bem dos filhos e não sabia
dizer o que as pessoas dali do bairro diziam a respeito da vítima. Neste caso,
percebe-se com clareza a prevalência do julgamento sobre a conduta e comportamentos
da vítima e não dos fatos; frases como estas raramente seriam utilizadas ao se dizer de
comportamentos masculinos. Este depoimento, de caráter maniqueísta, passa a
impressão de que se ela não fosse uma mãe exemplar, dentro desse referencial, poderia
ser assassinada. Na seqüência, outra testemunha disse que ambos eram boas pessoas e
que ele não andava armado e nunca o viu embriagado. Também não tinha conhecimento
se as crianças estavam com o acusado e não sabia informar se Elita era ou não boa mãe,
pois Maurício nunca falou nada com a depoente a respeito da conduta de Elita. Ainda
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outra testemunha ouviu o acusado pedir para ela voltar para casa, pois as crianças
estavam na residência da mãe do réu, mas Elita não aceitou e saiu, indo ele atrás dela.
Acrescentou que ele não costumava andar armado. Mais uma testemunha disse que
nunca o viu se envolvendo em brigas, ou agredindo Elita, que ele trabalhava e estava
com os dois filhos do casal. A última testemunha ratificou que o indiciado era pessoa
trabalhadora e que nunca se envolveu em brigas, gostava demais de Elita e nunca o viu
espancá-la. Ressaltou que ela saía para a rua e não cuidava dos filhos que, no momento,
estavam sendo bem tratados pelo acusado.
A defesa alegou ser o réu de nível cultural atrasado, tendo a separação da
amásia, deixando os filhos em casa e indo residir em casa de encontro, provocado-lhe
violenta emoção. Na sua argumentação, o amor e o ciúme foram as causas das lesões
corporais e não houve tentativa de homicídio. Considerou o indiciado trabalhador,
cuidadoso com os filhos, não sendo homem violento, tampouco dado a brigas e que
nunca o viram bater na amásia, respaldando-se nas testemunhas. Em suas alegações
finais, focalizou o lado irresponsável de Elita, que o traía, concluindo que ele não
cometeu o crime qualificado pela traição/pelas costas, não agredindo a vítima de
surpresa. Segundo a defesa, esta noção deveria ser dada antes pela quebra da fidelidade,
da confiança que era nela depositada e que a traição significou perfídia e deslealdade.
Foi o ocultamento moral que dificultando a reação e a defesa, aumentou o perigo para a
vítima e causou maior alarma social, ressaltou. Afirmou ter o réu agido sob ímpeto e
choque emocional, reagindo de acordo com a sua educação e com o meio em que vive.
Ao lançar mão dessa justificativa, a defesa parece desconsiderar os crimes conjugais
presentes nas classes média e alta, cujos praticantes são pessoas tidas como esclarecidas.
Continuou argumentando que o réu esfaqueou a vítima movido pela violenta emoção,
não com o intuito de matá-la. E acrescentou que só pode censurar alguém por não ter
tido conduta que evitaria o resultado danoso. Assim, de vítima Elita tornou-se ré.
Antes do julgamento, a juíza o considerou praticante do crime de
tentativa de homicídio e remeteu o caso para ser julgado. O réu pôde aguardar em
liberdade. Porém, no julgamento, em 1996, o crime de tentativa de homicídio foi
desqualificado para o de lesão corporal e ele recebeu dois anos de reclusão em regime
aberto, sendo a pena substituída por prestação de serviço à comunidade, sujeito a
algumas restrições.
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Em entrevista com Elita, após o julgamento, ela disse ter ficado chocada
com o resultado, com as manipulações durante o processo, com a presença de falsas
testemunhas, comparando a trama processual a uma peça teatral, uma farsa, em que a
julgada foi ela e não ele. Disse ter se sentido desprotegida, pois não teve condições de
contratar advogado(a) particular como ele e não conhecia seus direitos, tampouco, foi
orientada adequadamente. E o pior foi ter sido acusada sem provas. No julgamento do
réu, ela foi considerada como uma prostituta,19 fato que se fosse real certamente não
deveria justificar qualquer tentativa de assassinato.
Em 1992, após Maurício não ser severamente punido pelo crime que
cometeu contra Elita e estando aguardando em liberdade o julgamento(que só ocorreria
em 1996), ele agrediu uma moça do bairro em que residia, tendo sido julgado por
atentado violento ao pudor, pegando três anos de pena em regime aberto.20 O que se
percebe interessante é que este fato não mereceu destaque no processo. Bem diferente
da ênfase que se deu, durante o caso, à conduta de Elita.
Evitando as repetições, este caso aparece como fonte de múltiplas
intervenções e movimentos contraditórios, ambíguos, relacionados à moral e aos bons
costumes, mas também à sua transgressão, em que, em várias situações, a vítima tornase, de acordo com os argumentos utilizados e encaminhamentos, a ré. As cenas foram
expressas, as queixas relatadas e os desfechos aí estão.

3.2.2. E quando ela está no banco dos(as) réus(rés)

Nos casos em que a mulher figura como a acusada e o homem como a
vítima, percebe-se, com freqüência, também o julgamento do comportamento dos
envolvidos sendo mais relevante que o crime. Outro aspecto está em considerar as
mulheres

envolvidas

como

“coitadinhas”,

vitimação

que

se

aproxima

de

descredenciamento, reforçando papéis tradicionalmente construídos acerca do
masculino e do feminino, dicotomizando os(as) atores(atrizes) em ativos e passivos. São
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PROCESSO Crime de Tentativa de Homicídio, n. 8386, de 1991, Uberlândia-MG.
ENTREVISTA com Elita, já citada.
20
PROCESSO Crime de Atentado Violento ao Pudor, n. 1534, de 1992, Uberlândia-MG.
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comuns as histórias de maus tratos anteriores ao crime, cujas virtudes opõem-se
mecanicamente à ausência delas. Assim, as penas são mais leves, devido à suposta
fragilidade da mulher, construída como natural, as rés são mais absolvidas e a tese da
“legítima defesa” bastante utilizada. Não se questiona, aqui, a procedência dos casos,
mas os recursos utilizados durante os trâmites processuais para lidar com eles.
Assim, a comerciante Akemi matou o ex-marido, também comerciante,
Eurípedes, que inconformado com a separação jurou que a mataria e à filha. Ele tentou
cumprir o juramento, perseguindo a mulher que dirigia seu automóvel na rodovia e
quando ela estacionou, ele descarregou seu revólver contra o veículo. Quando se
aproximou para ver se havia assassinado a ex-esposa, aconteceu o inesperado e, de
dentro do carro, Akemi armada com uma bereta disparou nove tiros contra o ex-marido.
Em julgamento ela foi absolvida por unanimidade, alegando legítima defesa.21
Edna, do lar, esfaqueou o esposo Marcos, servente, causando-lhe lesões
corporais, por ele chegar, constantemente, bêbado em casa e espancá-la. Portanto ela
teria agido em defesa própria. O esposo sequer compareceu para prestar esclarecimentos
e a denúncia foi considerada improcedente, por ela ter agido em legítima defesa. A
defesa alegou ainda que ela não tinha como revidar os socos, devido a sua frágil
compleição física.22
Já a doméstica Rita jogou soda, uma substância ácida, no marido, Ovídio,
por ciúmes. Ela viu o esposo em seu estabelecimento comercial em companhia de duas
mulheres, ingerindo bebida alcoólica. Segundo ela, depois que ele passou a andar com
uma determinada mulher, começou a espancá-la, a rasgar suas roupas, a quebrar móveis
e utensílios da casa e a insultá-la, ameaçando-a de morte. Disse ainda que quem colocou
soda no copo fora o marido, forçando-a a beber. No entanto, para se defender, bateu a
mão

21

O Triângulo, 05/04/88, p.1;
PROCESSO Crime de Homicídio, n. 6810, de 1988, Uberlândia-MG.
22
PROCESSO Crime de Lesões Corporais Graves, n. 6886, 1988, Uberlândia-MG.
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no copo, por isso derramou a substância no marido. O esposo alegou, em sua defesa, já
ter encontrado a companheira com outro homem em casa e que ela é muito ciumenta. 23
Outro caso é a da comerciária Diolinda que assassinou com tiros o
esposo e militar João, alegando que ele sempre a agredia fisicamente. No dia do crime,
ele chegou em casa de madrugada e mesmo com a chave no bolso, quebrou os vidros da
porta da sala e depois saiu novamente, levando a outra chave, deixando todos trancados
em casa. Quando ele retornou, iniciaram uma discussão e a esposa percebeu que ele
encheu a arma de balas. Ela aproveitou enquanto ele tirava a roupa e pegou a arma,
correndo para o quintal. Ele correu atrás, ela avisou-lhe para não se aproximar e então
desferiu-lhe um tiro, sem atingi-lo. No momento em que ele ia lhe dar um chute no
rosto, deu-lhe o segundo tiro que o atingiu e apertou o gatilho mais vezes. O tribunal do
júri a absolveu, alegando legítima defesa. Consta nos autos, que ela fazia uso de bebida
alcoólica com freqüência.24
Pode-se perceber que essas histórias são perpassadas por regras morais,
estratégias de relacionamento afetivo e constituição de identidades, a partir, muitas
vezes, da distinção binária e genital, em que as uniões e separações são ritualizadas,
havendo pactos informais entre as mesmas, dispositivos de vítimas e acusados, como
em qualquer trâmite processual, para se utilizarem, da melhor forma do aparato jurídico
em seu benefício. Podem-se extrair semelhanças e singularidades do interior dessas
narrativas permeadas pelo poder, não unilateral, mas que se sustenta nas relações. O
estudo pode indicar ainda que as imagens estereotipadas, préconcebidas e construídas
acerca do feminino, também são colocadas para o masculino, na medida em que ambos
são constituídos um em relação ao outro. A desconstrução das dualidades permite
pensar em outras formas de manifestação do gênero que não as tradicionalmente
construídas.
O estudo dos processos criminais, com a observação das práticas
jurídicas, permite percebê-las para além da sua face repressora, mas que positivamente
também reforça, produz e dissemina valores sobre os gêneros. Observa-se igualmente
que, no decorrer do processo, as relações concretas tornam-se relação entre artigos
legais com suas hierarquias. Um jogo nada natural, mas histórico e passível de múltiplas
interpretações.
23
24

PROCESSO Crime de Lesões Corporais Graves, n. 3642, de 1981, Uberlândia-MG.
PROCESSO Crime de Homicídio, n. 5825, de 1986, Uberlândia-MG.
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“Estou acostumada com o fato de que as
pessoas
sentem
mais
medo
do
desconhecido, do novo – e então, da
liberdade – do que de qualquer forma de
sofrimento familiar. Por isso, diante da
possibilidade do novo, freqüentemente se
escolhe a repetição do velho, do conhecido.
O novo exige que a gente admita que sabe
muito pouco. Quase nada. Exige a
humildade do aprendizado e da reflexão. O
problema é que o tempo não pára pra gente
aprender. Tem-se que aprender fazendo”.
Maria Rita kehl

Não há como fechar este trabalho, visto que ele suscita muito mais
questionamentos e possibilidades em vários níveis, do que fornece conclusões acabadas.
Isso ocorre principalmente pela atualidade do tema e em função de seus
desdobramentos. Mas algumas considerações podem ser feitas e determinados
pensamentos compartilhados com o(a) leitor(a), com aqueles(as) que vivenciam
relações violentas e com as pessoas que buscam, de alguma forma, contribuir para a
transformação deste quadro deprimente e triste, que indigna.
Talvez, pensar e praticar “o novo” seja um desafio posto aos movimentos
femininos, feministas e às pessoas sensibilizadas diante da problemática da violência de
gênero, ao empreenderem esforços para a implementação de políticas públicas e de
ações afirmativas na busca de maior eqüidade entre os sexos (respeitando-se as
diferenças). A constituição de órgãos institucionais e/ou não-governamentais de
atendimento e apoio à vítimas é estratégica; são tentativas de acerto nesta direção. Não
há garantias, mas um sentimento de boa-vontade, de solidariedade e de indignação,
ingredientes necessários às mudanças almejadas. No entanto, parece certo que se
aprende (re)fazendo e (re)criando. Os
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objetivos são nobres, a demanda, infelizmente, é significativa e o descaso das
autoridades, um fato. O resultado depende da correlação de forças do momento.
Após ter transitado pelas fontes, acompanhando as cenas, as queixas, os
desfechos de algumas relações conjugais violentas, assim como as práticas de entidades
governamentais e não-governamentais por onde parte desses casais transitaram, é
possível constatar: pensar em relações cujos parâmetros sejam o da não-violência,
implica repensar valores arraigados, cheios de equívocos e preconceitos que corroboram
com a perpetuação de convívios marcadamente violentos. Essa postura relaciona-se
diretamente com a percepção de cada um(a) dos(as) envolvidos(as) na relação sobre o
masculino, o feminino e suas configurações e desdobramentos.
Mudanças nesse contexto requerem, ao mesmo tempo, intervenções
externas que créem motivações internas em cada mulher para que possa romper`com o
código marcqdo pela dor e conhecer e experimentar outras formas de convivênciq, em
que predominem o respeito, a tolerância e o prazer. Com isso ter, então, condições
concretas para modificar as relações explícitas e ocultas de poder que operam no
relacionamento vivid , ou na família, alôerando os papéis convencionais, exorcizando
qualquer conteúäo de subserviênciq,àexploração e repressão. A família tem
historicamente funcionado como a fonte do autoritarismo na quql a mulher atua,
simultaneamentu,àcomo vítima e agente. O primordéal não é substituir os sintomas,
inverter os papéis, confrontá-los ou dicotomizá-los entre os sexïs, mas encará-los como
construções sociais, culturais e históricas passíveis de transformação, possibilitanäo a
diluição das relações de poder, alteranäo a0estrutura e os condicionamentos delas.
A necessidade de exclusividade na parceria, de propriedade, de
apropriação dás påssoas não é natural, mas historicamente construída e tem causado
tragédéas em vários relacionamentos. Muitos vínculos autoritários se estabelecem
quando um abdéca (consciente ou inconscientemente) da autogestão e autoadministração da própria vida e transfere sua autonomia, entranäo no jogo do poder, a
partir da submissão e da passividade. Na realidade, foi possível observar que nesta
trama não há passivos, mas parceiros.
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Como bem afirma FREIRE, a0esse respeito:
“o máxémo de segurança é a0escravidã . Sendo escravos, somos
propréedade de alguém, não corremos nenhum risco desde que
obedeçamos às leis da escravidão, que não abrem mão do fundamental:
não ser livru, não ter opção”. E prossegue, constatando que “o
autoritarismo pode estar escondido atrás de belas máscaras, sobretudo
nas relações entre o homem e a mulher. As relações afetivas(...) [podem
ser] perigosas.(...) um poderoso veículo para o autoritarésmo:
quanto0maior o ‘amor’, maiores as possibilidades de dominaçã ,
principalmente quando ele lubrifica as relações de dominação”.1
Observa-se que, nas relações amorosas, acabam-se exercendo chantagens
afetivas que subordinam um em função do autoritarismo do outro. No caso da mulher,
muitas respondem a isso se fazendo de vítima ou reforçando esse papel, o que é outra
chantagem também autoritária e poderosa. Existem manipulações trágicas, que
aprisionam, imobilizam e, práticas inconscientes, sem intenção e sem controle,
desencadeando, dentre tantas formas de violência, sombrios assassinatos passionais
cotidianos, como se pode observar neste estudo. O que se verifica, na prática, é a
negação das diferenças e da auto-regulação um(a) do(a) outro(a), utilizando-se da força,
da chantagem, do medo, enfim da violência como uma das formas de comunicação
entre o casal e, por isso, de manutenção da relação violenta.
Uma dificuldade a ser enfrentada nos relacionamentos parece residir em
distinguir o ciúme, enquanto sentimento autoritário de posse, do ciúme(zelo) integrante
do afeto, fruto do sentimento de totalidade que se pode atingir em relações amorosas
exclusivas. Porém, para mantê-las(ou não), muitos se utilizam da violência, recurso do
autoritarismo. Uma mudança qualitativa seria utilizar-se da sedução para a conquista
amorosa, correndo-se o risco da negativa, da rejeição e da perda, mas descartando a
lógica perversa da violência.

1

FREIRE, R. & BRITO, F. Utopia e paixão – a política do cotidiano. 11a- ed., Rio de Janeiro:
Guanabara/Koogan, 1991, p.79 e 82.
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Os relacionamentos parecem ser cortados e entremeados por encontros,
desencontros e reencontros. Essa dinâmica pode conter sofrimento, mas não precisa ser
marcadamente violenta. Certamente inúmeras batalhas ainda terão que ser travadas para
que se entenda que cada um tem direito à sua integridade, autonomia e ao próprio corpo.
A psicóloga MATARAZZO fala com precisão sobre a expectativa de que dias melhores
virão:
“Todas as pessoas têm uma capacidade individual, inata ou adquirida,
de lutar. Lutar é preciso, até mesmo para descobrir as próprias forças e
os próprios limites. Ninguém escapa de lutar bravamente contra alguma
dificuldade. Então, a diferença não está em quem batalhou e quem não
batalhou. Está na forma de cada um se sentir, se perceber – como vítima
ou como sobrevivente. Quem são as vítimas? Vítimas são as pessoas que
ficaram paralisadas, sentem-se impotentes diante da realidade, sem
poder para mudar o que precisa ser mudado. Enquanto os sobreviventes
são todos os que continuam lutando e, apesar das circunstâncias
adversas, aprendem que lutar custa muito, mas não lutar custa mais
ainda. Sabemos que não temos controle sobre tudo o que acontece à
nossa volta, mas de certa forma somos co-autores do nosso destino.
Apesar dos pesares, existe uma fome de dar um rumo, um sentido à
própria vida. Existe uma fome de felicidade”. 2
E para vivenciar a felicidade almejada (não-romântica, mas em que
conflitos, ambigüidades estão presentes em outros moldes) é preciso perceber que essas
questões dizem respeito não só às mulheres ou às suas organizações, mas a toda uma
sociedade – de homens e de mulheres cidadãos – que constrói, codifica, alimenta e
compartilha, por todos os cantos, valores e crenças que, socializados, pouco têm
contribuído para a desconstrução dessas relações, no caso, conjugais, predominantemente
violentas e perigosas.

2

MATARAZZO, M. H. Encontros, desencontros e reencontros. São Paulo: Gente, 1996, p.145.
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TABELAS E GRÁFICOS

TABELAS E GRÁFICOS

1 TABELAS E GRÁFICOS DOS PROCESSOS CRIMES DE HOMENS X MULHERES
1.1

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - UBERLÂNDIA - 1980-1994
TIPOS DE CRIMES

Lesões Corporais
Estupro e Tent. de Estupro
Sedução e Corrupção de Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol. Pudor e Med. Fraude
Tentativa de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

%

41,15
16,3
14,9
9,16
6,7
4,96
2,63
2,5
1,7

ANOS
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

03
06
07
05
01
01
01
24

12
05
15
03
04
03
42

11
09
07
01
07
02
37

13
15
22
03
05
01
59

17
06
08
03
01
35

19
07
06
05
03
03
01
01
45

09
13
06
01
02
01
02
34

16
08
05
04
01
03
01
04
42

37
09
07
15
02
06
01
02
01
80

58
12
10
08
01
09
02
02
04
106

33
05
01
07
01
06
02
02
57

20
07
03
01
02
01
02
36

09
05
02
04
04
01
01
26

06
05
02
02
01
01
17

02
01
01
04

1990
12%

1991
8%

1992 1993
3% 2%

TOTAL
265
105
96
59
43
32
17
16
11
644

1994
1%

1980
1%
1981
5%
1982
4%
1983
5%

1989
23%

1984
6%

1988
14%

1987
6%

1986
3%

1985
7%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.2
CRIMES
Lesões Corporais
Estupro e Tent.
Sedução e Corrup. de
Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol. Pudor e
Mediante Fraude
Tent. de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES – UBERLÂNDIA - 1980-1994
OCUPAÇÃO*
Agrupamento 1
Agrupamento 2
Agrupamento 3
Agrupamento 4
Agrupamento 5
Outros**
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
07
06
20
20
135
47
90
176
13
16
01
10
02
46
06
39
50
10
46
01
14
01
65
11
12
52
04
32

TOTAL
Homem
Mulher
265
265
105
105
96
96

-

-

04
03
-

04
01
02
-

18
04
04
04

11
01
04
-

20
13
09
03

02
02
04
-

15
22
16
10

34
28
17
03

02
01
03
-

08
11
05
14

59
43
32
17

59
43
32
17

-

-

15

14

74

02
05
46

08
04
303

01
73

08
07
219

13
04
377

33

02
134

16
11
644

16
11
644

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
Obs.: Nos processos crimes os termos doméstica e do lar se confundem.
*Ver Tabela de Classificação em anexo .
**Estudantes, desempregados(as), desocupados(as), sem profissão, aposentados(as) e sem registro.
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OCUPAÇÃO* DOS HOMENS

Outros**
5% Agrup. 2
2%
Agrup. 3
11%

Agrup. 5
34%

Agrup. 4
48%

OCUPAÇÃO* DAS MULHERES
Outros**
21%

Agrup. 2
2%
Agrup. 3
7%

Agrup. 4
11%
Agrup. 5
59%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.3

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - UBERLÂNDIA - 1980-1994 FAIXA ETÁRIA
IDADE
0 A 13
14 A 20
21 A 30
31 A 40
41 A 50
51 A 60
> DE 60

CRIMES

Lesões Corporais
Ameaça
Tent. de Homicídio
Homicídio
Estupro e Tent. de Estupro
Sedução e Corrup. Menores
Ato Obsceno
Atent. Viol. ao Pudor e Atent.
Ao Pudor Mediante Fraude
Outros
TOTAL

Homem

Mulher

-

05
01
02
47
95
02
14

-

02
168

Home
m

Mulhe
r

Homem

Mulher

39
08
02
04
36
06
01

113
20
04
21
45
55
08
07

91
22
05
13
16
01
02

65

06
102

11
284

12
162

06
01
02
20
32
04

Home
m

Mulher

82
19
09
10
20
05
01
04

79
16
05
09
04
02
-

09
159

09
124

Home
m

Mulher

41
13
01
04
11
01
-

32
07
02
08
01
-

09
80

02
52

Home
m

Mulher

14
05
01
03
05
01

11
01
03
01
-

29

01
17

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

Home
m

Mulher

03
01
01
02
01

06
01
01
01
-

01
09

09

SEM REG.

Home
m

Mulher

06
01
02
02
01
-

02
03
01
03
01
-

02
18

10

TOTAL

Home
m

Mulher

265
59
16
43
105
96
11
17

265
59
16
43
105
96
11
17

32
644

32
644

FAIXA ETÁRIA DOS HOMENS
152

51 a 60
5%

41 a 50
12%
31 a 40
25%

> de 60
1%
Sem Reg.
3%
14 a 20
10%

21 a 30
44%

FAIXA ETÁRIA DAS MULHERES

31 a 40
19%

41 a 50
8%

51 a 60
3%

> de 60
1%
Sem Reg.
2%

0 a 13
26%
21 a 30
25%
14 a 20
16%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES – UBERLÂNDIA - 1980-1994
RELAÇÃO ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA
NamoPai
PadrasViziPatrão e Genro e CunhaIrmão
Tio
Filho
Amigo e Conhe- Descorado e
to e ex.
nho e
ex.
ex.
do e ex.
ex.
cido ** nhecido
ex.
ex.
12
03
07
19
01
05
03
09
03
01
02
14
15
24
09
10
08
03
06
15
27

CRIMES

Marido
e ex.*

Amásio
e ex.

Les.Corp.
Est. e
Tent.
Sed. e C.
Menor
Ameaça
Homic.
Outros
A. V. P. e
M. F.
T. .Hom.
Ato
Obsc.

89
-

82
03

-

01

82

01

-

01

05

-

-

-

-

-

01

04

22
12
09
-

19
16
05
01

04
01
03
01

03
03
01

01
01

05
01
02
01

-

-

02
-

01
02

-

01
-

02
-

06
-

08
-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

138

135

127

20

19

38

09

05

05

12

09

02

TOTAL

Outros
Parentes***
-

TOTAL

-

01

96

05
02
01

02
05
05
09

02
01
-

59
43
32
17

-

-

02
10

-

16
11

05

41

75

04

644

*Separado de fato, desquitado, divorciado.
**Amante da filha da vítima, colega, conhecido de vista, inquilino, amásio da amiga da vítima, concunhado.
***Avô, bisavô, primo.

265
105

Marido e ex.*
Amásio e ex.

7%
1% 3%

0%

4%

1% 1%

Namorado e ex.
5%

Pai

6%

Padrasto e ex.
5%
Vizinho e ex.
Patrão e ex.
35%
32%

Irmão
Tio
Amigo e ex.
Conhecido **
Desconhecido

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

154

1.5
CRIMES

Lesões Corporais
Estupro e Tent.
Sed. e Cor. Men.
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol. Pudor e
Mediante Fraude
Tent. de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

Clara/
Branca
109
45
48
30
18
17
09

Negra/
Escura/
Preta
30
11
10
02
04
04
-

08
03
287

03
64

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES – UBERLÂNDIA 1980-1994 - COR
HOMEM
MULHER
COR
Mulata/
Amarela
Vermelha
Sem
TOClara/
Negra/
Mulata/
Amar.
Morena/
Reg.
TAL
Branca
Escura/
Morena/
Parda
Preta
Parda
71
55
265
143
18
75
30
19
105
58
9
28
27
11
96
50
8
33
15
12
59
35
13
12
09
43
12
04
05
06
05
32
19
02
07
02
06
17
07
02
04
03
04
170

-

-

02
04
123

16
11
644

12
06
342

01
44

02
04
171

-

Verme.

Sem
Reg.

TOTAL

-

29
10
5
11
22
04
04

265
105
96
59
43
32
17

-

01
01
87

16
11
644

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
Obs: Nem sempre o item cor é preenchido adequadamente nos processos. Quando se colocam cores clara, escura ou morena não se sabe bem o que se quis dizer.

COR DOS HOMENS
155

Sem Reg.
21%
Parda
27%

Branca
41%

Preta
11%

COR DAS MULHERES

Sem Reg.
14%

Branca
52%

Parda
27%
Preta
7%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.6
CRIMES
Lesões Corporais
Estupro e Tent.
Sedução e Corrup.
de Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol.. Pudor e
Med. Fraude
Tentativa de Hom.
Ato Obsceno
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - UBERLÂNDIA 1980-1994
Homem
Uberlândia - %
Outras - %
Sem Registro - %
Uberlândia - %
63
192
10
74
26
75
04
37
31
61
04
47

-

NATURALIDADE
Mulher
Outras - %
Sem Registro - %
185
06
65
03
49
-

TOTAL ( H E M)
265
105
96

10
08
11
-

48
35
18
16

01
03
01

17
09
11
08

39
25
21
07

03
09
02

59
43
32
17

04
04
157 – 24,37%

11
06
462 – 71,73%

01
01
25 – 3,9%

04
01
208 – 32,3%

12
09
412 – 63,98%

01
24 – 3,72%

16
11
644

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.7

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - UBERLÂNDIA 1980-1994
Homem
Gin.
Gin.
Seg.
Seg.
Sup.
Sup.
Sem
TOAAlCom
Inc.
Grau Grau
Com
Inc.
Reg* TAL
nalfabeCom
Inc.
**
fabetizapleto
pleto
ta*
da**
pleto
06
07
02
03
07
42
265
14
202
05
10
03
16
105
06
83
07
06
01
02
01
01
14
96
02
72

-

ESCOLARIDADE
Mulher
Gin.
Gin.
Seg.
Seg.
Com
Inc.
Grau Grau
Com
Inc.
pleto
pleto
03
03
01
01
01
03
03
-

CRIMES

Analfabeto*

Alfabetizado**

Lesões Corporais
Estupro e Tent.
Sedução e Corrup. De
Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol.
Pudor e Med. Fraude
Tentativa de Hom.
Ato Obsceno
TOTAL

15
08
01

183
63
63

01
05
02

42
25
24
08

01
01

02
01
-

02
01
-

01
01
-

02
-

01
01
-

08
09
07
06

59
45
32
17

02
01
03
01

47
11
26
11

-

-

01
-

01
01
34

11
04
423

01
01
22

02
28

09

01
08

10

03

02
03
107

16
11
644

01
30

13
10
475

07

06

02

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
Obs: Quando não se especifica o término do grau de escolaridade, coloca-se como completo.
*Analfabeto(a): não lê, somente assina o nome, ou não escreve, nem lê.
**Alfabetizado(a): primário completo, incompleto, ou na ficha vem escrito “lê e escreve”.
***Sem Reg.: crianças até 6 (seis) anos, débeis mentais e outros

Sup.
Com
pleto

Sup.
Inc.

Sem
Reg*
**

TOTAL

04
-

-

37
15
16

265
105
96

01
01
-

01
-

01
01
-

08
29
01
05

59
43
32
17

03

05

02

02
01
114

16
11
644

ESCOLARIDADE DOS HOMENS

158

1% 1%
3%
2%

16%

3%

Analfabeto*
Alfabetizado**

6%

Gin. Comp.
Gin. Inc.
Seg. Grau Comp.
Seg. Grau Inc.
Sup. Comp.
Sem Reg***

68%

ESCOLARIDADE DAS MULHERES
0%
1% 2%
1%

14%

5%

Analfabeta*
Alfabetizada**
Gin. Comp.
Gin. Inc.
Seg. Grau Inc.
Sup. Comp.
Sem Reg***

77%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
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1.8
CRIMES

Solteiro

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - UBERLÂNDIA 1980-1994 - ESTADO CIVIL
Homem
Mulher
Casa- Separ
DiViúvo União
Sem
OuTOSolCasa- Separ
DiViúva União
do
Judic.
vorCons.
Reg.
tros*
TAL
teira
da
Judic.
vorCons.
e
ciado
(amae
ciada
(amaDesq.
siado)
Desq.
siada)
134
09
03
02
10
02
03
265
94
114
11
11
09
22
33
05
02
01
04
59
18
27
08
02
02
02
09
01
16
03
08
01
01
01
02
11
03
01
09
03
43
19
11
01
01
04
06
33
03
10
105
94
07
01
01
02
10
02
01
01
96
95
01
-

Lesão Corporal
Ameaça
Tentativa de Homicídio
Homicídio
Estupro e Tentativa
Sedução e Corrupcão de
Menores
Ato Obsceno

102
14
06
16
59
82
05

03

-

-

-

02

-

01

11

10

01

Atentado Violento ao
Pudor e Med. Fraude
Outros
TOTAL

09

04

01

-

-

03

-

-

17

14

03

-

11
304

14
251

02
26

01
08

12

03
36

01
03

04

32
644

15
362

11
185

01
23

Sem
Reg.

Outros*

TOTAL

01
01
-

03
-

265
59
16
43
105
96

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

17

15

03
20

01
35

01
03

03

32
644

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
Obs: Em relação aos poucos casos, constando mais de um indiciado ou vítima, são colocados apenas os dados do que aparece primeiro.
*Outros: separados de fato ou ex-amásios.

ESTADO CIVIL DOS HOMENS
160

4% 1%

Solteiro

2%
6%

Casado
Separ. Judic. e
Desq.

39%

Divorciado
Viúvo
União Cons.
(amasiado)
48%

ESTADO CIVIL DAS MULHERES

Separ. Judic./Desq.
3%

Viúva
Amasiada
9%
3%
Sem Reg.
3%

Casada
34%

Solteira
48%

1.9

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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MOTIVO
Ciúme e Adultério
Dinheiro/Bens
Provocação da Vítima
Bebida e Drogas*
Inadmissão de Trabalho
Esfera Sexual
Filhos
Tarefas Domésticas
Imotivado
Abandono e Outros**
Sem Reg.
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 – MOTIVO DO ÚLTIMO DELITO ( RELATO DA VÍTIMA - MULHER)
CRIMES
Lesões Corporais
Ameaça
Homicídio***
Tentativa de Homicídio
39
08
02
21
01
01
52
04
03
01
13
04
31
03
01
02
01
27
02
03
53
25
05
22
10
04
265
59
43
16
Obs.: Esses são os crimes que constam motivação explícita nas fichas-resumo dos processos crimes.
* Em geral, o álcool aparece como catalisador/facilitador de uma situação previamente determinada.
** São vários os casos em que ele comete delitos, por ela tê-lo abandonado, não querer encontrá-lo, ou não querer reconciliação.
*** Os casos de homicídio (43 casos) não são registrados, obviamente pelo falecimento da vítima.

TOTAL
49
22
01
56
04
19
35
03
32
83
79
383

Sem Reg.
21%
Ciúme e Adult.
13%

Aband. e Outros**
22%

Dinheiro/Bens
6%
Imot.
9%

1.10

Filhos
9%

Esfera Sexual
5%

Beb. e Drog.*
15%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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MOTIVO
Ciúme e Adultério
Dinheiro/Bens
Provoc. da Vítima
Bebida e Drogas*
Esfera Sexual
Filhos
Tarefas Domésticas
Imotivado
Aband. e Outros**
Não Lembra ou Nega
Sem Reg.
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 – MOTIVO DO ÚLTIMO DELITO ( RELATO DO AGRESSOR - HOMEM)
CRIMES
Lesões Corporais
Ameaça
Homicídio
Tentativa de Homicídio
32
06
21
03
05
61
03
07
04
31
01
01
05
01
11
02
04
04
01
18
02
06
01
57
37
05
03
37
08
01
05
265
59
43
16
Obs: Esses são os crimes que constam motivação explícita nas fichas-resumo dos processos crimes.
*Em geral, o álcool é apenas um catalisador/facilitador de uma situação previamente determinada.
** São vários os casos em que ele comete o delito, por ela tê-lo abandonado, não querer se encontrar com ele ou não querer reconciliação.

Não Lemb./Nega
27%

TOTAL
62
05
75
33
06
13
04
05
27
102
51
383

Sem Reg.
14%
Ciúme e Adult.
17%

Aband. e Out.**
7%
Filhos
4%

Esf. Sex. Beb. e Drog.*
2%
9%

Prov. da Vítima
20%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.11
CRIMES

Manhã (06:00-11:29)

Lesões Corporais
Estupro e Tentativa
Sedução e Corrupção
de Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atentado Viol. ao
Pudor e Med. Fraude
Tent. de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

18
05
03

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - PERÍODO DO DIA
Hora do Almoço
Tarde (14:00-17:59)
Noite (18:00-23:59)
Madrugada (00:00(11:30-13:59)
05:59)
16
29
93
16
01
13
23
10
03
10
-

Incerto e Sem Reg.

TOTAL

93
53
80

265
105
96

02
02
03
01

01
-

04
04
05
03

16
19
04
03

06
03
05
01

31
15
14
09

59
43
32
17

02
02
38

01
19

06
67

07
01
176

41

06
02
303

16
11
644

Incerto e Sem Reg.
35%

Manhã
7%
Hora do Almoço
6%

Madrugada
6%

Tarde
11%
Noite
35%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.12

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - HOMICÍDIO E TENTATIVA - ARMA/INSTRUMENTO/MEIO UTILIZADO
ARMAS/INSTRUMENTOS/MEIO UTILIZADO
Homicídio
Tentativa de Homicídio
Branca*
17
07
Fogo**
14
08
Outros***
12
01
TOTAL
43
16
Obs: Quando se utiliza mais de uma arma, coloca-se a que determinou a morte ou resultou maiores seqüelas.
*Faca peixeira, de cozinha e punhal (nesta ordem de importância).
**Revólver, espingarda (nesta ordem de importância).
***Mãos (enforcamento, socos), pés (chutes, pontapés), martelo, ferro, veneno, pau.

TOTAL
24
22
13
59

Outros***
22%

Fogo**
37%

Branca*
41%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.13
CRIMES
Lesões Corporais
Tentativa de Homicídio
Ameaça
Sedução e Cor. Menores
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - NOS CONFLITOS CONJUGAIS*,
SE A VÍTIMA (MULHER) VOLTOU A CONVIVER COM O AGRESSOR APÓS A AGRESSÃO
Permaneceram
Abandonaram e Depois
Abandonaram
Outros (Conjugais)**
Não-Conjugais
(Conjugais)
Voltaram (Conjugais)
(Conjugais)
31
18
23
113
80
01
03
10
02
06
04
26
08
15
09
02
69
16
46
23
54
200
133

TOTAL

Obs: Muitas mulheres solicitam a interrupção do processo e/ou se arrependem de ter denunciado.
*Consideram-se casais: namorados, amásios, cônjuges e ex...
**Sem Registro, falecimento e suicídio.

Outros**
62%

265
16
59
96
436

Permaneceram
14%

Abandonaram e Depois Voltaram
7%

Abandonaram
17%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.14
CRIMES

Condenado ou
Procedente a Denúncia

Lesões Corporais
Estupro e Tentativa
Sedução e Cor. Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atentado Viol. Pudor e
Mediante Fraude
Tentativa de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

43
33
13
08
34
09
03
05
02
150

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - SENTENÇA
Condenado em Parte ou
Absolvido ou
Prescrita/Extinta a
Procedente em Parte a
Improcedente a
Punibilidade
Denúncia*
Denúncia
17
53
148
14
21
30
12
16
50
21
29
02
02
04
01
15
07
02
06
06
03
51

02
07
143

05
02
281

Obs: - Quando a sentença procede e em seguida é prescrita/extinta, prevalece a prescrição.
- Quando há recurso, prevalece o resultado final.
- Algumas vezes é extinta a punibilidade por falecimento do réu ou por outros fatores.
*Alguns crimes são descaracterizados e classificados em outro artigo do Código.
**Processos sem registros, paralisados ou anulados.

Sem Registro**

TOTAL

04
07
05
01
01
-

265
105
96
59
43
32
17

01
19

16
11
644

Sem Reg.**
2%
Presc./Ext. a Punib.
56%

Conden. ou Proc. a
Den.
16%

Conden. em Parte
ou Proc. em Parte a
Den.*
6%
Absolv. ou Improc.
a Den.
20%

1.15

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - PENA
167

CRIMES

1 mês a 1
ano

Les. Corp.
Est. e Tent.
Sed. e Cor.
Menor.
Ameaça
Homicídio
Outros
At. Viol.
Pud. e Med.
Fraude
Tent. Hom.
Ato Obsc.

TOTAL

Até 2 anos
com
“sursis”*
19
05
16

2 anos e 1
mês a 5
anos
02
23
-

5 anos e
1mês a 8
anos
09
-

8 anos e 1
mês a 12
anos
-

12 anos e
1 mês a 15
anos
01
-

15 anos e
1 mês a 18
anos
01
-

18 anos e
1 mês a 20
anos
-

20 anos e
1 mês a 25
anos
01
-

25 anos e
1 mês a 30
anos
-

Outros**

TOTAL

09
01
-

1 ano e 1
mês a 2
anos
04
05
08

231
59
72

265
105
96

01
-

01
01

03
01
03
01

05
01
01

07
01

06
-

04
-

03
-

02
-

01
-

-

55
14
27
13

59
43
32
17

11

01
20

02
50

02
34

01
18

06

05

04

02

02

-

10
11
492

16
11
644

Obs: Quando há pena, mas a punibilidade é prescrita, prevalece a prescrição.
* “Sursis” é quando a pessoa cumpre a pena em liberdade, com algumas restrições.
**Sem registro, pena transformada em multa, denúncia improcedente, sem pena, prescrita.

2%
3%

1 mês a 1 ano
1 ano e 1 mês a 2 anos
8%

Até 2 anos com "sursis"*
2 anos e 1 mês a 5 anos

76%
5%
3%
1%
1%
1%

5 anos e 1mês a 8 anos
8 anos e 1 mês a 12 anos
12 anos e 1 mês a 15 anos
15 anos e 1 mês a 18 anos
Outros**

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
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1.16
CRIMES
Lesões Corporais
Estupro e Tentativa
Sedução e Corrupção de
Menores
Ameaça
Homicídio
Outros
Atent. Viol. Pudor e
Mediante Fraude
Tentativa de Homicídio
Ato Obsceno
TOTAL

Aberto
21
12
15

PROCESSOS CRIMES: HOMENS X MULHERES - 1980-1994 - REGIME
Semi-aberto
Fechado
Sem Registro*
14
03
01
31
06
03
12

Absolvido**
227
55
66

TOTAL
265
105
96

03
05
03
01

03
01

21
01
02

09
01
-

56
05
27
13

59
43
32
17

04
64

05

02
74

04
35

06
11
466

16
11
644

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
Obs: - Alguns réus designados para regime fechado são avaliados com possibilidade do “sursis” após a prisão.
- Alguns poucos réus designados para regime aberto são encaminhados para tratamento médico.
*Não-concluído, em andamento, réu revel/foragido.
**Absolvido: com multa, crime prescrito, crime improcedente, com prestação de serviço à comunidade, processo arquivado.

2 – TABELAS E GRÁFICOS DOS PROCESSOS CRIMES DE MULHERES X HOMENS
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2.1
TIPOS DE CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tent. de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros*
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - UBERLÂNDIA – 1980-1994 - ANOS
ANOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

%
58,15%
13,95%
4,65%
4,65%
4,65%
4,65%
4,65%
4,65%

-

01
01
02
04

02
02
04

1992
10%

03
01
01
05

01
01

03
03

* Desacato e injúria

1981
10%

1991
13%

01
01

01
01

03
01
04

03
01
01
01
01
07

03
03

1991

1992

1993

1994

04
01
05

03
01
04

01
01

-

TOTAL
25
06
02
02
02
02
02
02
43

1982
10%

1990
8%

1983
13%
1989
18%

1988
10%

1985
8%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

2.2

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – UBERLÂNDIA - 1980-1994

OCUPAÇÃO*
170

CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tent. Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de vida
Outros
TOTAL

Agrup.1
Homem
Mulher
-

Agrup.2
Agrup.3
Agrup.4
Agrup.5
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher
02
07
02
01
01
14
20
02
02
02
02
04
01
02
01
02
01
02
02
02
02
01
01
01
02
05
05
09
05
04
01
18
32
Obs.: Nos processos crimes os termos doméstica e do lar se confundem.
*Ver Tabela de Classificação em anexo.
**Estudantes, desempregados, desocupados, sem profissão, aposentados e sem registro.

Outros**
Homem
Mulher
03
01
01
01
01
07
-

TOTAL
Homem
Mulher
25
25
06
06
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
43
43

OCUPAÇÃO* DOS HOMENS
Outros**
16%
Agrup. 2
12%

Agrup. 5
42%

Agrup. 4
9%

Agrup. 3
21%

OCUPAÇÃO* DAS MULHERES

Agrup. 5
74%

Agrup. 2
12%
Agrup. 3
12%
Agrup. 4
2%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.

2.3
CRIMES

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – UBERLÂNDIA - 1980-1994
IDADE

FAIXA ETÁRIA
171

0 A 13

Lesões Corporais
Homicídio
Tent. de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de vida
Outros
TOTAL

Home
m

-

Mulher

03
01
01
05

14 A 20

Home
m

Mulher

03
02
05

03
03

21 A 30

Home
m

Mulher

13
01
01
02
01
01
19

07
02
02
01
12

31 A 40

Home
m

Mulher

04
03
01
01
09

09
02
01
01
13

41 A 50

Home
m

05
01
01
02
09

Mulher

02
01
01
04

51 A 60

Home
m

-

Mulher

01
01
02
04

> DE 60

Home
m

01
1

Mulher

01
01

SEM REG.

Home
m

-

Mulher

01
01

TOTAL

Home
m

25
06
02
02
02
02
02
02
43

Mulher

25
06
02
02
02
02
02
02
43

FAIXA ETÁRIA DOS HOMENS
41 a 50
21%

> de 60
2%

31 a 40
21%

14 a 20
12%

21 a 30
44%

FAIXA ETÁRIA DAS MULHERES

41 a 50
9%

51 a 60
9%

> de 60
2%

Sem Reg.
2%
0 a 13
12%

31 a 40
31%

14 a 20
7%
21 a 30
28%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

2.4

172

CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tent. de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

PROCESSOS CRIMES MULHERES X HOMENS – UBERLÂNDIA- 1980-1994
RELAÇÃO ENTRE AGRESSORA E VÍTIMA
RELAÇÃO
Esposa e ex.* Amásia e ex. Namorada e
Mãe
Vizinha e ex.
Tia
Filha
Conhecida ** Desconheex.
cida
04
07
01
02
04
01
04
02
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
15
02
02
04
01
01
07
04
*Separada de fato, desquitada e divorciada
**Colega, conhecida de vista, inquilina e concunhada.

Filha
2%

Conhecida **
16%

TOTAL
25
06
02
02
02
02
02
02
43

Desconhecida
9%

Tia
2%

Esposa e ex.*
16%

Vizinha e ex.
9%
Mãe
5%
Namorada e ex.
5%

Amásia e ex.
36%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
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2.5
CRIMES

Lesões Corporais
Homicídio
Tentativa de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

Clara/
Branca
15
01
02
01
02
01
02
24

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - UBERLÂNDIA - 1980-1994 - COR
Homem
COR
Negra/
Mulata/
Amarela
Verm.
Sem
TOClara/
Negra/
Escura/
Morena/
Reg.
TAL
Branca
Escura/
Preta
Parda
Preta
05
05
25
12
06
03
02
01
01
01
02
01
01
02
01
02
02
01
02
02
02
01
01
08
05
43
21
02

Mulher
Mulata/
Morena/
Parda
06
02
01
01
10

Amarela

Verm.

Sem
Reg.

TOTAL

-

-

07
01
01
01
10

25
06
02
02
02
02
02
02
43

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
Obs: Nem sempre o item cor é preenchido adequadamente nos processos. Quando se colocam cores clara, escura ou morena não se sabe bem o que se quis dizer.

COR DOS HOMENS
174

Sem Reg.
20%
Parda
20%

Preta
0%
Branca
60%

COR DAS MULHERES
Sem Reg.
23%
Parda
23%

Preta
5%

Branca
49%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.
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2.6
CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tent. de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - UBERLÂNDIA 1980-1994 - NATURALIDADE
Homem
Mulher
Uberlândia - %
Outras - %
Sem Registro - %
Uberlândia - %
Outras - %
Sem Registro - %
05
19
01
08
16
01
01
04
01
01
04
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
02
02
02
10 – 23,25%
31 – 72,1%
02 – 4,65%
14 – 32,55%
26 – 60,47%
03 – 6,98%
FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

TOTAL ( H E M)
25
06
02
02
02
02
02
02
43

176

2.7
CRIMES

Lesões Corporais
Homicídio
Tent. de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

Analfabeto*

Alfabetizado**

01
01
01
01
04

18
04
02
01
02
01
02
30

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – UBERLÂNDIA 1980-1994 - ESCOLARIDADE
Homem
Mulher
Gin.
Gin.
Seg.
Seg.
Sup.
Sup.
Sem
T
AAlGin.
Gin.
Seg.
Seg.
ComInc.
Grau
Grau
ComInc.
Reg
nalFabeComInc.
Grau
Grau
pleto
ComInc.
pleto
fatizapleto
ComInc.
pleto
beta
da**
pleto
*
01
05
25
22
01
06
02
01
02
01
02
02
02
02
02
01
01
02
01
02
01
01
01
07
43
01
31
FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.
Obs: Quando não se especifica o término do grau de escolaridade, coloca-se como completo.
*Analfabeto(a): não lê, somente assina o nome, ou não escreve, nem lê.
**Alfabetizado(a): primário completo, incompleto, ou na ficha vem escrito lê e escreve.

Sup.
Completo

Sup.
Inc.

Sem
Reg

T

01
01
01
03

-

03
04
01
08

25
06
02
02
02
02
02
02
43

ESCOLARIDADE DOS HOMENS

177

Sem Reg.
20%

Sup. Com.
0%

Sup. Inc.
4%

Analfabeto*
4%

Alfabetizado**
72%

ESCOLARIDADE DAS MULHERES

Sem Reg.
19%

Sup. Comp.
7%

Analfabeta*
2%

Alfabetizada**
72%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
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2.8
CRIMES

Lesões Corporais
Homicídio
Tentativa de Homicídio
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

Solteiro
12
02
01
02
17

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – UBERLÂNDIA 1980 – 1994 –
Homem
Casa- Separ
DiViúvo União
Sem
TOTAL
SolCasado
Judic.
vorCons.
Reg.
teira
da
e
ciado
(amaDesq.
siado)
06
01
02
02
02
25
14
08
04
06
01
03
01
02
02
01
01
02
01
02
02
01
01
02
01
01
01
01
02
01
02
02
01
15
03
03
03
02
43
22
13

ESTADO CIVIL
Mulher
Separ
DiViúva
Judic.
vore
ciada
Desq.
01
01
01
01
02
01
02

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG.

União
Cons.
(amasiada)
01
01
02

Sem
Reg.

TOTAL

01
01

25
06
02
02
02
02
02
02
43

ESTADO CIVIL DOS HOMENS

179

Separ. Judic.
e Desq.
4%

Viúvo
8%

Amasiado
8%

Sem Reg.
8%

Casado
24%
Solteiro
48%

ESTADO CIVIL DAS MULHERES

Separ.
Divorc. Viúva
Judic./Desq.
2%
5%
5%

Amasiada
Sem Reg.
5%
2%

Casada
30%

Solteira
51%

2.9

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - UBERLÂNDIA 1980-1994
MOTIVO
Lesões
Homicídio
Tentativa de
Incêndio
Corporais
Homicídio
Ciúme e Adultério
09
01
02
Dinheiro/Bens
Bebidas* e Drogas
09
Inadmis. de Trabalho
01
Filhos
03
-

-

MOTIVO DO ÚLTIMO DELITO - RELATO DA VÍTIMA (HOMEM)
CRIMES
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
01

01
-

01
01
-

01
-

TOTAL
14
02
09
01
04
180

Tarefas Domésticas
Ocorrências Externas
Imotivado
Sem Registro
TOTAL

02
02
25

06
06

02

02

01
02

01
02

Obs: Os casos de homicídio (6 casos) não são registrados, obviamente pelo falecimento da vítima.
*Em geral, o álcool aparece como catalisador/facilitador de uma situação previamente determinada.

Ocor. Ext.
2%
Filhos
8%

Imotiv.
8%

02

01
02

01
04
08
43

Sem Reg.
15%

Inad. de Trab.
2%

Beb.* e Drog.
17%

Ciúme e Adult.
44%
Dinheiro/Bens
4%

2.10

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - UBERLÂNDIA 1980-1994
MOTIVO
Lesões
Homicídio
Tentativa de
Incêndio
Corporais
Homicídio
Ciúme e Adultério
11
02
01
01
Dinheiro/Bens
01
Bebidas* e Drogas
09
01
01
Filhos
05
01
-

-

MOTIVO DO ÚLTIMO DELITO - RELATO DA AGRESSORA (MULHER)
CRIMES
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL
01
-

01
-

01
01
-

01
-

17
03
12
06
181

Outros
Nega
Sem Registro
TOTAL

25

02
06

02

02

01
02

01
02

*Em geral, o álcool aparece como catalisador/facilitador de uma situação previamente determinada.

Filhos
14%

Outros Nega
7%
2%

02

01
02

03
01
01
43

Incerto e Sem Reg.

TOTAL

05
02
01

25
06
02

Sem Reg.
2%

Beb.* e Drog.
28%

Ciúme e Adul.
40%
Dinheiro/Bens
7%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG

2.11
CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tentativa de Hom.

Manhã (06:00-11:29)
01
-

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - 1980-1994 - PERÍODO DO DIA
Hora do Almoço
Tarde (14:00-17:59)
Noite (18:00-23:59)
Madrugada (00:00(11:30-13:59)
05:59)
02
05
11
02
02
01
01
-

182

Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

01

02

01
06

Incerto e Sem Reg.
33%

01
01
01
17

03

Manhã
2%

02
02
01
01
14

02
02
02
02
02
43

Almoço
5%

Madrugada
7%

Tarde
14%

Noite
39%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.

2.12

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - 1980-1994 - HOMICÍDIO E TENTATIVA – ARMA/INSTRUMENTO/MEIO UTILIZADO
183

ARMAS/INSTRUMENTOS/MEIO UTILIZADO
Branca*
Fogo**
Outros***
TOTAL

Homicídio
01
04
01
06

*Faca peixeira, de cozinha e punhal (nesta ordem de importância).
**Revólver, espingarda (nesta ordem de importância)
***Lutas corporais e veneno.

Tentativa de Homicídio
01
01
02

TOTAL
02
04
02
08

Outros***
25%

Branca*
25%
Fogo**
50%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.

2.13
CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - 1980-1994 - NOS CONFLITOS CONJUGAIS*,
SE A VÍTIMA (HOMEM) VOLTOU A CONVIVER COM A AGRESSORA, APÓS A AGRESSÃO
Permaneceram
Abandonaram e Depois
Abandonaram
Outros (Conjugais)**
Não Conjugais
(Conjugais)
Voltaram (Conjugais)
(Conjugais)
04
01
07
13
-

TOTAL
25
184

Tentativa de Hom.
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

04

01
02
01
01
01
02
12
*Consideram-se casais: namorados, amásios, cônjuges e ex...
**Sem Registro, falecimento e suicídio.

01
01
01
01
02
19

02
02
02
02
02
02
37

Sem Registro**

TOTAL

-

25
06

Permaneceram
22%

Outros**
67%

Abandonaram
11%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG.

2.14

CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio

Condenada ou
Procedente a Denúncia
04
-

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS - 1980-1994 - SENTENÇA
Condenada em Parte ou
Absolvida ou
Prescrita/Extinta a
Procedente em Parte a
Improcedente a
Punibilidade
Denúncia*
Denúncia
09
12
05
01

185

Tentativa de Hom.
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

01
05

01
01

01
15

01
02
01
02
01
20

Obs: -Quando a sentença procede e em seguida é prescrita/extinta, prevalece a prescrição.
- Quando há recurso, prevalece o resultado final.
- Algumas vezes é extinta a punibilidade por falecimento da ré ou por outros fatores.
*Alguns crimes são descaracterizados e classificados em outro artigo do Código.
**Processos sem registros, paralisados ou anulados.

01
01
02

02
02
02
02
02
02
43

Sem Reg.**
5%

Presc./Ext. a Pun.
46%

Cond. ou Proc. a Den.
12%
Conden. em Parte ou Proc. em Parte
a Den.*
2%

Absolv. ou Improc. a Den.
35%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia – MG

2.15

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – 1980-1994
CRIMES
Até 2 anos com
Outros**
“sursis”*
Lesões Corporais
01
24
Homicídio
06
Tent Hom.
01
01

- PENA
TOTAL
25
06
02
186

Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

02

02
02
02
02
02
41

02
02
02
02
02
43

Obs: Quando há pena, mas a punibilidade é prescrita, prevalece a prescrição.
* “Sursis” é quando a pessoa cumpre a pena em liberdade, com algumas restrições.
**Sem registro, pena transformada em multa, denúncia improcedente, sem pena, prescrita.

Até 2 anos com
"sursis"*
5%

Outros**
95%

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
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2.16

PROCESSOS CRIMES: MULHERES X HOMENS – 1980-1994 - REGIME
Sem Registro*
Absolvida**
25
01
05
01
01
02
02
02
02
01
01
03
40

CRIMES
Lesões Corporais
Homicídio
Tentativa de Hom.
Incêndio
Maus Tratos
Ameaça
Perigo de Vida
Outros
TOTAL

FONTE: Arquivo Geral do Fórum Abelardo Penna - Uberlândia - MG
Obs: - Algumas rés designadas para regime fechado são avaliadas com possibilidade do “sursis” após a prisão.
- Algumas poucas rés designadas para regime aberto são encaminhadas para tratamento médico.
*Não-concluído, em andamento.
**Absolvida: com multa, crime prescrito, crime improcedente, com prestação de serviço à comunidade, processo arquivado.

TOTAL
25
06
02
02
02
02
02
02
43

3 – TABELAS E GRÁFICOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM MULHERES
3.1

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA – UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95.
QUANTIDADE
TIPO DE VIOLÊNCIA
FAIXA ETÁRIA
Sim
Não
TOTAL
Psicológ.*
Física**
Sexual*** TOTAL 0 a 13 14 a 20 21 a 30
31 a 40 41 a 50 51 a 60 > de 60
360

237

597

206

119

35

360

06

146

246

*Ameaças, humilhações, discriminações.
**Agressões, espancamentos.

104

57

25

03

Sem
Reg.
10

TOTAL
597

188

***”Assédios, cantadas, estupros, atos libidinosos, atentados ao pudor, atos obscenos.
Não
40%

Sim
60%

Sexual***
10%

Física**
33%

31 a 40
17%

41 a 50
10%

51 a 60
4%

> de 60
1%

Sem Reg.
2%

Psicológica*
57%

0 a 13
1%

14 a 20
24%
21 a 30
41%

3.2
189

Marido e Amásio e
ex.*
ex.
77

09

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA – DEZ.94/DEZ.95.
RELAÇÃO ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA
NamoPai
Padrasto Vizinho Patrão e
CunhaIrmão
Tio
Filho Amigo ConheOutro
rado e
e ex.
e ex.
ex.
do e ex.
e ex.
cido**
parentesco
ex.
***
26
22
02
10
18
01
09
02
03
04
32
30

Desconhecido

TOTAL

115

360

*Separado de fato, desquitado, divorciado.
**Colega, conhecido de vista, inquilino, concunhado.
***Avô, bisavô, primo e sem registro.

31%
Marido e ex.*

Amásio e ex.

Namorado e ex.

Pai

Padrasto e ex.

Vizinho e ex.

Patrão e ex.

Irmão

Tio

Filho

Amigo e ex.

Conhecido**

Outro parentesco***

Desconhecido

21%

8%

9%
3%
1%

1% 1%

3%

5%

7%
3%

1%

6%

3.3
190

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95. GRAU DE RELAÇÃO COM O AGRESSOR
Conhecido
Estranho
TOTAL
247
113
360
Obs.: O total de 360 equivale à quantidade das mulheres que responderam “Sim” à pergunta: “já sofreu algum tipo de violência física, sexual e/ou psicológica?”

Estranho
31%

Conhecido
69%

3.4
Clara/Branca

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA – DEZ.94/DEZ.95 - COR
Negra/Escura/Preta
Mulata/Parda/Morena
Amarela
Vermelha
Sem Registro

TOTAL
191

380

84

123

02

-

Parda
21%

08

597

Sem Reg.
1%

Preta
14%

Branca
64%

3.5
Solteira

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95 - ESTADO CIVIL
Casada
Sep. Judic./Desquit.
Divorciada
Viúva
União Cons(Amásia)
Sem Registro

TOTAL
192

302

211

22

05

12

41

04

597

Divorc.
1%
Sep. Judic./Desq.
4%

Viúva
2%

Amásiada
7%

Sem Reg.
1%

Casada
35%

Solteira
50%

3.6
Analfabeta*

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95 - ESCOLARIDADE
Alfabetizada.**
Prim. Grau
Prim. Grau
Seg. Grau
Seg. Grau
Superior
Superior
Sem Registro
Completo
Incompleto
Completo
Incompleto
Completo
Incompleto

TOTAL
193

05

85

62

65
88
67
85
129
Obs: Quando não se especifica o término do grau de escolaridade, coloca-se como completo.
*Analfabeta: não lê, somente assina o nome, ou não escreve, nem lê.
**Alfabetizada: primário completo, incompleto.

Sup. Inc.
22%

Sem Reg.
2%

Sup. Comp.
14%

89

Analfabeta*
1%

Prim. Grau Comp.
10%
Seg. Grau Comp.
15%

Até 1 Salário
Mínimo

597

Alfabetizada.**
14%

Seg. Grau Incomp.
11%

3.7

11

Prim. Grau Inc.
11%

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA – UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95 - RENDA PESSOAL
2 a 4 Salários
5 a 7 Salários
8 10 Salários
11 a 13 Salários 14 a 16 Salários 17 a 19 Salários
Acima de 20
Outros*
Mínimos
Mínimos
Mínimos
Mínimos
Mínimos
Mínimos
Salários
Mínimos
136
40
11
10
02
03
306

TOTAL
597
194

Obs.: - Salários mínimos deste período correspondiam aproximadamente a 70 e, posteriormente, a 100 dólares.
- Quando a renda era em salário e parte de um salário, reduziu-se, no quadro, o número para baixo.
*Sem registro, sem renda, renda não relatada.

Até 1 Sal. Mín.
50%
2 a 4 Sal. Mín.
15%
5 a 7 Sal. Mín.
8 10 Sal. Mín.
11 a 13 Sal. Mín.
Acima de 20 Sal. Mín.

1% 2% 2%

3.8

23%

Outros*

7%

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA – UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95 - NATURALIDADE
Uberlândia
Outras Cidades de Minas
Outros Estados
Sem Registro
Fora do País
TOTAL
Gerais
228 – 38,2%
229 – 38,36%
128 – 21,44%
11 – 1,84%
01 – 0,16%
597

3.9

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA - DEZ.94/DEZ.95 - SE DENUNCIOU E ONDE
DENUNCIOU?
ONDE?
Sim
Não
Delegacia de Mulheres
Outra Delegacia
Em Casa
Outros*
Sem Registro
TOTAL
36
324
16
10
02
02
06
36
195

Obs.: A soma das que denunciaram e das que não denunciaram coincide com o número de mulheres que sofreram violência. Somente 10% das que sofreram violência, denunciaram.
*Denunciaram para amigos(as) e conhecidos(as).

Sim
10%

Não
90%

Em Casa
6%

Outra Deleg.
28%

3.10
Agrupamento 1
-

Outros*
6%

Sem Reg.
17%

Deleg. de Mulheres
43%

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO A 597 MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA - UBERLÂNDIA – DEZ.94/DEZ.95 - OCUPAÇÃO*
Agrupamento 2
Agrupamento 3
Agrupamento 4
Agrupamento 5
Outros**
15
152
35
223
172

TOTAL
597
196

* Ver Tabela de Classificação em anexo.
** Estudante, sem registro, desempregada, sem profissão, aposentada e sem referência escolar.

Outros**
29%

Agrupamento 2
3%
Agrupamento 3
25%

Agrupamento 4
6%
Agrupamento 5
37%
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61

ANEXOS
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ANEXOS
ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS CRIMES DO CÓDIGO PENAL
DESCRIÇÃO DOS CRIMES RETRATADOS NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA E
PROCESSOS CRIMES, CONSIDERADOS MAIS FREQÜENTES ENTRE AS RELAÇÕES DE
GÊNERO VIOLENTAS. CONSTAM OS CRIMES COM SEUS ARTIGOS, DEFINIÇÕES,
PENAS, ATENUANTES, AGRAVANTES E AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O
PERÍODO ESTUDADO.(*)
• CRIMES CONTRA A PESSOA
- CRIMES CONTRA A VIDA
♦ HOMICÍDIO SIMPLES
Art. 121 – Matar alguém.
Pena: Reclusão 6 a 20 anos.
Diminuição da Pena: Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a
pena de um sexto a um terço.
♦ HOMICÍDIO QUALIFICADO – Se é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro
motivo torpe; por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de emboscada, ou mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; para assegurar a
execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
Pena: reclusão 12 a 30 anos
Parágrafo 4.º (...) Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 anos
• TENTATIVA DE HOMICÍDIO (possível)
Art. 14 – Diz-se o crime: tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Parágrafo Único: (...) pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um
a dois terços.
♦ INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO A SUICÍDIO
Art. 122 – Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça.
Pena: Reclusão 2 a 6 anos, se o suicídio se consumar; ou reclusão 1 a 3 anos, se a tentativa de suicídio
resulta lesão corporal de natureza grave.
Aumento de Pena: A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico; se a vítima é menor ou
tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.
♦ ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO
Art. 125 – Provocar aborto, sem o consentimento da gestante.
Pena: Reclusão 3 a 10 anos.

______
(*) O Código Penal Brasileiro é de 1940. No entanto, nos utilizamos da seguinte obra: DELMANTO, Celso.
Código Penal Comentado. 3a- ed. atualizada e ampliada por Roberto Delmanto. Rio Janeiro: Renovar,
1991. “De acordo com a Constituição Federal de 1988 e com as modificações introduzidas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), pela Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) (...). Acompanhado
de comentários, jurisprudência, súmulas em matéria penal e legislação complementar.”
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♦ FORMA QUALIFICADA
Art. 127 – As penas cominadas no artigo anterior são comutadas de 1/3 se, em conseqüência do aborto ou
dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas,
se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevem a morte.
- LESÃO CORPORAL
Art. 129 – Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
Pena: Detenção 3 meses a 1 ano.
♦ LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Se resulta incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de 30 dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; aceleração
de parto – Pena: Reclusão 1 a 5 anos. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho;
enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; deformidade permanente;
aborto – Pena: Reclusão de 2 a 8 anos.
♦ LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE )- Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o
agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.– Pena: Reclusão 4 a 12 anos.
Diminuição de Pena: Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a
pena de 1/6 a 1/3.
Substituição de Pena: O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de
multa: se ocorre qualquer das hipóteses anteriores e se as lesões são recíprocas.
♦ LESÃO DOLOSA – Pode ser simples – detenção de 3 meses a 1 ano; qualificada grave – reclusão de 1 a
5 anos, gravíssimo – reclusão 2 a 8 anos, seguida de morte – reclusão de 4 a 12 anos.
- DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE
♦ PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE
Art. 131 – Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de
produzir o contágio.
Pena: Reclusão 1 a 4 anos e multa.
♦ PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
Art. 132 – Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e eminente.
Pena: Detenção 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave.
♦ MAUS TRATOS
Art. 136 – Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
Pena: Detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa.
♦ MAUS TRATOS GRAVE: Reclusão 1 a 4 anos.
♦ MAUS TRATOS SEGUIDO DE MORTE: Reclusão 4 a 12 anos.
Alteração: Aumento da pena em 1/3, se o crime é praticado contra menor de 14 anos, acrescentado pela Lei
n.8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
- DOS CRIMES CONTRA A HONRA
♦ CALÚNIA
Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
Pena: Detenção 6 meses a 2 anos, e multa.
♦ DIFAMAÇÃO
Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
Pena: Detenção 3 meses a 1 ano, e multa.
♦ INJÚRIA
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
Pena: Detenção 1 a 6 meses, ou multa.
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- DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL
♦ CONSTRANGIMENTO ILEGAL
Art. 146 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por
qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a Lei permite, ou a fazer o que ela não
manda.
Pena: Detenção 3 meses a 1 ano, ou multa.
Aumento da Pena: As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há
emprego de armas.
♦ AMEAÇA
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe
mal injusto e grave.
Pena: Detenção 1 a 6 meses, ou multa.
♦ SEQÜESTRO DE CÁRCERE PRIVADO
Art. 148 – Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado.
Pena: Reclusão 1 a 3 anos.
Aumento da Pena: de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente; se o crime é
praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; se a privação da liberdade dura
mais de 15 dias. E reclusão 2 a 8 anos se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da
detenção, grave sofrimento físico ou moral.
♦ VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de
quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena: Detenção 1 a 3 meses, ou multa.
• DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES
- CONTRA A LIBERDADE SEXUAL
♦ ESTUPRO
Art. 213 – Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça.
Pena: Reclusão 6 a 10 anos.
Parágrafo Único: se a ofendida é menor de 14 anos - Pena: 4 a 10 anos.
Alteração: A Lei n.8.072/90, em seu artigo primeiro, considera hediondo o crime de estupro, tanto na sua
forma simples, quanto nas formas qualificadas, cujas penas variam de 12 a 30 anos.
Aumento Especial da Pena: sendo a vítima menor de 14 anos, alienada ou débil mental, e o agente
conhecendo estas circunstâncias, as penas são acrescidas de metade, respeitando o limite superior de 30
anos de reclusão.
♦ ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
Art. 214 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se
pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Pena: Reclusão 6 a 10 anos.
Parágrafo Único: Menor de 14 anos – Reclusão 3 a 9 anos.
Alteração: A Lei n.8.072/90, em seu artigo primeiro, considera hediondo o crime de atentado violento ao
pudor, tanto na sua forma simples quanto qualificada, cujas penas variam de 12 a 30 anos..
Aumento Especial da Pena: Presume-se violência, se a vítima não é maior de catorze anos; é alienada ou
débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; não pode, por qualquer outra causa, oferecer
resistência, nesses casos a pena é acrescida de metade, respeitando o limite superior de 30 anos de reclusão.
♦ POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
Art. 215 – Ter conjunção carnal com mulher honesta (*), mediante fraude.
Pena: Reclusão 1 a 3 anos.
_______
(*) Conforme o CÓDIGO PENAL, op. cit., p.354 “Como mulher honesta, entende-se não só a de conduta
moral sexual irrepreensível, como ‘também aquela que ainda não rompeu com o minimum de decência
exigido pelos bons costumes’ (HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1959, VIII/150)”.
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Figura Qualificada (Parágrafo Único): Se o crime é praticado contra mulher virgem e honesta, menor de
18 anos e maior de 14 anos – reclusão 2 a 6 anos.
♦ ATENTADO AO PUDOR MEDIANTE FRAUDE
Art. 216 – Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal.
Pena: Reclusão 1 a 2 anos.
Parágrafo Único: Se a ofendida é menor de 18 e maior de 14 anos – reclusão 2 a 4 anos.
- DA SEDUÇÃO E DA CORRUPÇÃO DE MENORES
♦ SEDUÇÃO
Art. 217 – Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14 anos, e ter com ela conjunção carnal,
aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança.
Pena: Reclusão 2 a 4 anos.
♦ CORRUPÇÃO DE MENORES
Art. 218 – Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 e menor de 18 anos, com ela
praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo.
Pena: Reclusão 1 a 4 anos.
- DO RAPTO
♦ RAPTO VIOLENTO OU MEDIANTE FRAUDE
Art. 219 – Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso.
Pena: Reclusão 2 a 4 anos.
♦ RAPTO CONSENSUAL
Art. 220 – Se a raptada é maior de 14 anos e menor de 21, e o rapto se dá com seu consentimento.
Pena: Detenção 1 a 3 anos.
Diminuição da Pena: de 1/3, se o rapto é para fim de casamento, e de metade, se o agente, sem ter
praticado com a vítima qualquer ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à
disposição da família.
- DO LENOCÍDIO E DO TRÁFICO DE MULHERES
♦ FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO
Art. 228 – Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone.
Pena: Reclusão 2 a 5 anos.
♦ CASA DE PROSTITUIÇÃO
Art. 229 – Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar a encontros para fim
libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente.
Pena: Reclusão 2 a 5 anos, e multa.
♦ TRÁFICO DE MULHERES
Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer a
prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro.
Pena: Reclusão 3 a 8 anos.
- DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR
♦ ATO OBSCENO
Art. 233 – Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público.
Pena: Detenção 3 meses a 1 ano, ou multa.
- DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR
♦ ABANDONO MATERIAL
Art. 244 – Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou
inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário.
Pena: Detenção 1 a 4 anos, e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.
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Parágrafo Único: Nas mesmas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilude, de qualquer modo, inclusive
por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada.
DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA
- DOS CRIMES DE PERIGO COMUM
♦ INCÊNDIO
Art. 250 – Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
Pena: Reclusão 3 a 6 anos, e multa.
- DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS
SERVIÇOS PÚBLICOS
♦ ENVENENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU DE SUBSTÂNCIA ALIMENTÍCIA OU MEDICINAL
Art. 270 – Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal
destinada a consumo.
Pena: Reclusão 10 a 15 anos.
- DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
♦ DESACATO
Art. 331 – Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
Pena: Detenção 6 meses a 2 anos, ou multa.
- DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
♦ DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
Art. 339 – Dar causa a instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
Pena: Reclusão 2 a 8 anos, e multa.
♦ EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
Art. 346 – Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por
determinação judicial ou convenção.
Pena: Detenção 6 meses a 2 anos, e multa.
• LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – PARTE ESPECIAL
- DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À INCOLUMIDADE PÚBLICA
♦ DISPARO DE ARMA DE FOGO
Art. 28 – Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a
ela.
Pena: Prisão simples 1 a 6 meses, ou multa.
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ANEXO 2 – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA(*)
GRUPO DE OCUPAÇÃO X STATUS

AGRUPAMENTO 01
Banqueiro, deputado, senador, diplomata, capitalista, alto posto militar como general, alto cargo de
chefia ou gerência em grandes organizações, alto posto administrativo no serviço público, grande
industrial, grande proprietário rural com mais de 2.000 alqueires, outras ocupações com
características semelhantes.
AGRUPAMENTO 02
Profissional liberal de nível universitário, como médico, engenheiro, arquiteto, advogado, dentista,
etc, cargo técnico científico como pesquisador, químico-industrial, professor de universidade,
jornalista ou outra ocupação de nível superior, cargo de chefia ou gerência em empresa comercial
ou industrial de porte médio, posto militar de tenente, capitão, major, coronel, grande comerciante,
dono de propriedade rural de 200 a 2.000 alqueires, empresário e outras ocupações com
características semelhantes.
AGRUPAMENTO 03
Bancário, oficial de justiça, professor primário e secundário, despachante, representante comercial,
auxiliar administrativo, auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija curso de primeiro grau
(ginasial) completo. Inclui funcionário público com esse nível de instrução e exercendo atividades
semelhantes, posto militar de sargento, subtenente e equivalentes, pequeno industrial, comerciante
médio, proprietário rural de 20 a 200 alqueires, aviador, digitador, assessoria, conferente, detetive,
técnico em enfermagem, fiscal, outras ocupações com características semelhantes.
AGRUPAMENTO 04
Datilógrafo, telefonista, mecanógrafo, contínuo, recepcionista, motorista(empregado), cozinheiro e
garçom de restaurante, costureiro, operário qualificado(que tem um mínimo de aprendizado
profissional como mecânico, gráfico, metalúrgico, ferramenteiro), porteiro, chefe de turma, mestre
de produção fabril, serralheiro, marceneiro, comerciário como balconista(inclusive de farmácia),
empregado de loja de artigos finos ou estabelecimento comercial de grande porte(casa de roupa,
sapataria, joalheria, farmácia, drogaria, loja de aparelhos domésticos, mobiliários), funcionário
público no exercício de atividades semelhantes, posto militar de soldado, cabo e equivalentes,
pequeno comerciante, sitiante, pequeno proprietário rural(até 20 alqueires), encanador, ourives,
viajante, moldador, vendedor, tapeceiro, corretor, pintor, grafista, bloquista, técnico eletrônica,
vistoriador, frentista, carteiro, eletricista, fotógrafo, açougueiro, impressor, operador, técnico,
cabeleireiro, manicure, serviços gerais, padeiro, chapa e outras ocupações com características
semelhantes.

AGRUPAMENTO 05
Operário(não-qualificado), servente, carregador, empregada doméstica, como cozinheira,
passadeira, lavadeira, arrumadeira, lixeiro, biscateiro, faxineiro, garrafeiro, pedreiro, garçom de
botequim, lavrador ou agricultor(assalariado) meeiro, caixeiro de armazém ou de outro pequeno
estabelecimento comercial varejista(quitanda, mercearia, lanchonete, lojas de ferramentas), do lar,
vaqueiro, cobrador, almoxarifado, aposentado como um desses, salgadeira, jardineiro, auxiliar de
depósito, bóia-fria, e outras ocupações com características semelhantes.
_______
(*) Quadro adaptado ao usado para classificação sócio-econômica da Diase/UFU (Divisão de
Assistência ao Estudante, da Universidade Federal de Uberlândia), 1995.

