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Resumo: Este artigo compreende um recorte da dissertação de mestrado da autora (2012) a qual

faz uma análise discursiva de denúncias de mulheres de violência doméstica realizadas na 1ª

Delegacia da Mulher de Maceió/AL. Neste artigo, explanamos como as falas das vítimas significam em

duas sequências discursivas. Consideramos também a desistência das vítimas em seguir com o

processo, pois cerca de 80% delas desistem de realizar o inquérito. Teoricamente, filiamo-nos à

Análise de Discurso (AD) Francesa de Michel Pêcheux. Sob essa perspectiva, procuramos desvelar, no

próprio discurso, a contradição existente entre denúncia e desistência. Concluímos que os discursos

das vítimas pertencem a uma formação ideológica e discursiva capitalista-patriarcal - que foi/é

fomentada pelo histórico de coronelismo na região e pelo patriarcalismo que perpassa a sociedade, o

Estado e suas instituições.
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DISCOURSE OF THE COMPLAINT OF DOMESTIC VIOLENCE IN MACEIÓ: CONTRADICTIONS,

MEA CULPA AND DISCONTINUANCE

Abstract: This article contains an excerpt of the author&39;s dissertation (2012) which forms a

discursive analysis of women&39;s complaints of domestic violence made in 1st Police Station for

Women from Maceió / AL. In this paper, we explain how the testimonies of victims mean in two

discursive sequences. We also consider the discontinuance of the victims to follow the process,

because about 80% of them quit to implement the survey. Theoretically, filiamo us to Discourse

Analysis (AD) French from Michel Pecheux. From this perspective, we seek to unveil in the speech

itself, the contradiction between the complaint and discontinuance. We conclude that the discourses

of the victims belong to an ideological and discursive capitalist-patriarchal training - which was / is

fostered by historical colonels in the region and the patriarchy that pervades society, the state and its
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1. Introdução

A violência doméstica é um fenômeno mundial. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde,

cerca de 70% dos assassinatos cometidos contra mulheres no mundo foram realizados por homens

com os quais elas tiveram algum tipo de relacionamento amoroso (SARMENTO e CAVALCANTI,

2009.). No território brasileiro, 47% das mulheres afirmam já ter sofrido violência doméstica,

segundo pesquisa realizada em 2011 pelo Instituto Avon/Ipsos (2011).

A agenda feminista, no entanto, tem alcançado alguns avanços na luta contra a violência doméstica

no Brasil. Entre eles, o mais significativo foi a criação e sanção da Lei Maria da Penha (11.340), que

começou a viger em setembro de 2006. Mas apesar dessa importante conquista, a sua aplicação tem

se mostrado bastante deficitária. Assim, o presente artigo tem como objetivo não apenas identificar

as deficiências da aplicabilidade da Lei MP, mas, principalmente, a origem delas através dos discursos

das vítimas de violência doméstica. Entre os obstáculos da aplicação da lei, a mais significativa é a

desistência das vítimas em dar continuidade ao processo.

Para realizarmos nossa pesquisa durante as denúncias das vítimas, elegemos a 1ª Delegacia de

Defesa e Direitos da Mulher de Maceió (1ª DEDDM). Os depoimentos foram gravados e transcritos.

Selecionamos para o nosso corpus as sequências que exibiram conteúdo reincidente.

Adotamos para a nossa análise a perspectiva pecheutiana da Análise do Discurso. Sua epistemologia

encontra-se no centro do tripé de três regiões do conhecimento: Materialismo Histórico-Dialético,

Lingüística e Teoria do Discurso – todas atravessadas pela psicanálise de base lacaniana. Trata-se de

uma disciplina de entremeios que busca problematizar seus pressupostos de maneira contínua

(ORLANDI, 2007), pois a AD não se forma “entre disciplinas, mas nas suas contradições. E aí está a

sua particularidade.” (ibidem, p. 24). Assim sendo, nossa análise consistirá em compreender como as

falas das vítimas significam e como os sujeitos – que são perpassados pelo Materialismo, pela Língua

e pelo Inconsciente – produzem o discurso da denúncia e como esses atores são afetados pelo

simbólico na história.
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1. Condições de produção do discurso: a Lei Maria da Penha e a sua (não)

funcionalidade.

2.1Condições Amplas

As Condições Amplas do discurso referem-se ao contexto sócio-histórico do dizer (ORLANDI, 2003).

Portanto, podemos afirmar que, em relação ao nosso objeto de estudo, as suas condições amplas

referem-se a história da mulher no Brasil.

É notório que os últimos 40 anos foram marcados por lutas, conquistas, retrocessos e avanços entre

os movimentos feministas e os operadores jurídicos em relação ao problema da violência doméstica.

Os movimentos feministas foram ganhando expressão no cenário nacional na medida em que se

configurava a abertura política/democrática e que os movimentos sociais se consolidavam. Em 1995,

foi sancionada a lei 9.099 que regulamentou a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

(JECRIMs). Mas as penas aplicadas para tais casos não ultrapassavam um ano, logo, não trouxe

solução para o problema da violência doméstica. Então, depois de muitas lutas junto a organizações

internacionais, no ano de 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. Através de sua aplicação,

esperava-se que o problema da violência doméstica no Brasil fosse resolvido ou, ao menos,

amenizado. E ele não o foi, pelo menos, não em Alagoas. Defendemos que a principal razão de isso

acontecer é o fato de a Lei MP não conseguir resolver os problemas relativos ao histórico

androcentrismo sob o qual não apenas o inconsciente masculino foi/é recalcado, mas também o

feminino que o foi/é. O discurso que nos propusemos a analisar nos revela isso, conforme veremos

mais adiante.

2.2 Condições Estritas

Em referência às condições estritas de produção do discurso, isto é, as condições mais imediatas do

dizer (ORLANDI, 2003), é importante considerarmos três aspectos: i) as condições de vida das

denunciantes; iii) a história do coronelismo em Alagoas; iii) o funcionamento da Delegacia da Mulher

em Maceió.

Começamos pelas condições de vida da mulher alagoana. As denúncias de violência contra a mulher

no Brasil são realizadas majoritariamente por mulheres que (sobre)vivem com baixa renda[i], o que

também foi ratificado na nossa pesquisa na 1ª DEDDM, visto que das 20 mulheres que

entrevistamos, 18 declararam possuir rendar familiar de até R$ 700,00 por mês. Assim, faremos uma

exposição sobre os pontos principais que compõem as condições de vida das mulheres que

pertencem à classe social baixa que vivem em Alagoas.

Conforme o IBGE, o aumento da escolaridade feminina diminui a fecundidade e diminui a mortalidade

infantil. A grande questão é que em Alagoas existem 24,6% de analfabetos e 36,5% de analfabetos

funcionais (BRASIL, 2010), ou seja, apenas 38,9% da população alagoana é considerada
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alfabetizada. Assim, concluímos que há uma estreita ligação entre o número de mulheres

analfabetas/analfabetas funcionais e o tamanho da prole das famílias alagoanas. Esse é um dado

significativo para as condições de produção dos discursos que analisamos, pois entendemos que,

quanto maior a prole (principalmente no caso de as vítimas serem mães de crianças pequenas), mais

difícil se torna de as mulheres realizarem a denúncia contra os parceiros violentos ou de dar

seguimento ao processo, caso elas se encoragem a denunciá-los.

Em nossa pesquisa, verificamos que 13, das 20 mulheres que entrevistamos, apresentaram

escolaridade somente até a 6ª série primária, sendo que, entre essas, duas não eram alfabetizadas.

A média de número de filhos por mulher entrevistada que registramos foi de 2,5.

O segundo fator a ser considerado é a históra do coronelismo em Alagoas. Esse Estado é

comprovadamente um dos estados mais violentos do país. Segundo o Mapa da Violência de 2012,

publicado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (WAISELFISZ, 2012), o estado de

Alagoas ocupa o segundo lugar em homicídios de mulheres no país. E, conforme essa mesma fonte,

Maceió é a terceira capital brasileira no ranking da violência doméstica. Também devemos considerar

os dados gerais da violência dessa cidade que lhe outorga o primeiro lugar em homicídios no Brasil e

o terceiro, no mundo, segundo foi divulgado pela mídia jornalística em 2012.

Tornou-se significativo, em nossa pesquisa, também considerar como condições estritas da produção

do discurso a história do coronelismo em Alagoas, porque é ela a principal desencadeadora de muitos

dos pré-construídos sobre o patriarcalismo na região que foram naturalizados nos mais variados

discursos da localidade. Expliquemo-nos: o pré-construído, que é um termo proposto por Paul Henry

“remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é

‘construído’ pelo enunciado.” (PÊCHEUX, 2009, p. 89.). É o sempre já-aí das construções ideológicas.

(ibidem). Logo, o pré-construído sempre traz um efeito de evidência. Ninguém estranha o que se diz,

porque lhe parece óbvio.

Em relação ao nosso tema de pesquisa, defendemos que uma das razões históricas para a existência

dos pré-construídos sobre o patriarcalismo desenvolvido nessa região encontra-se no coronelismo

que tem suas raízes no Nordeste, no latifúndio. Percebemos que o uso do poder do coronel é

acompanhado de quase todas as formas de violência. A essa forma violenta de o homem exercer o

poder chamamos de hiperpatriarcalismo.Trata-se de um despotismo que não encontra espaço para a

insubmissão, sob pena de se colocar vidas em risco.

Assim, depois do que expusemos, chegamos ao ponto nodal da questão que levantamos: a questão

do hiperpatriarcado em Alagoas, que faz com que a violência contra a mulher seja maior do que na

maioria das outras localidades do país. Além disso, entendemos que a desistência das denunciantes

em efetivar o processo seja proveniente desse hiperpatriarcalismo existente na região. De fato, o

coronelismo foi e ainda é um dos fortes fatores que contribuíram/contribuem para que as estruturas
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de dominação e exploração da mulher na forma de um machismo hiperbolizado em Alagoas se

perenizassem até os nossos dias. Isso se dá, porque o coronelismo, que apresenta como estamento o

modelo patriarcal de governo, tem como característica marcante o autoritarismo familiar,

[...] as relações sociais no interior do Nordeste sustentou-se em forte teia de

laços que perpassavam as relações no seio da família, no trabalho, a

posse e uso da terra, bem como as estruturas de poder tradicionais,

associadas ao coronelismo. (VILAÇA e ALBUQUERQUE, 2006, p. 31, grifo

nosso).

O processo da continuidade do machismo acentuado em Alagoas está atrelado à história de

reprodução do autoritarismo familiar, que é fomentado pelo uso da violência. A perpetração dos

mandos absolutos e arbitrários que sempre permeou as relações de dominação entre coronéis e seus

subjugados foi absorvida pela cultura alagoana nas relações familiares.

Assim, entendemos que tanto os velhos, quanto os novos modelos de coronelismo fortalecem não só

a imagem da supremacia masculina, como aquela que já é histórica e universalmente

consolidada, mas também exponencializa essa imagem do macho como aquele a quem a mulher

deve sujeição e lealdade incondicionais. Sinalizamos ainda que essa imagem, que provém de uma

inculcação ideológica, deu/dá origem há muitos dos pré-construídos que figuram no discurso

machista. Afinal, a mulher, desde a tenra idade, é treinada pela própria família, pela escola e, enfim,

por toda a sociedade a ver no homem a imagem da proteção, da superioridade e daquele a quem é

atribuído domínio e poder. Assim a reprodução do machismo é passada de geração a geração como

pertencendo à ordem natural das coisas

Por último, contemplamos o funcionamento da Delegacia da Mulher em Maceió como condições

estritas da produção do discurso. Como ocorre na maioria dos outros estados da Federação, o

número de Delegacias da Mulher existente em Alagoas é ínfimo: apenas três delegacias; duas

sediadas na capital e a outra, na segunda maior cidade do estado, em Arapiraca. Afirmamos ser

ínfimo, primeiro porque essas delegacias somente podem atender os casos de violência doméstica

das suas respectivas circunscrições, ou seja, se uma mulher vier de Rio Largo[ii] para fazer denúncia

em Maceió, por exemplo, ela não poderá efetivar queixa.[iii] Terá de procurar uma delegacia comum

na região de seu domicílio. E, em segundo lugar, porque mesmo considerando as circunscrições das

três referidas delegacias, o número dessas unidades é insuficiente para atender toda a demanda de

violência contra a mulher existente na capital de Alagoas e em Arapiraca.

O sistema de atendimento da delegacia dá-se da seguinte forma: quando a vítima chega à recepção,

anuncia a agressão sofrida e é conduzida até a sala em que são realizados os Boletins de Ocorrência

(B.Os). Lá, a vítima apresenta os seus documentos e narra os acontecimentos à agente policial. A

agente lavra a denúncia no sistema de informações da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas
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(DEINFO) e, a seguir, agenda a data da audiência preliminar ou do inquérito. A audiência preliminar é

um procedimento que é realizado nos casos de injúria, ameaça, calúnia ou qualquer tipo de agressão,

à exceção da lesão corporal[iv]. A Lei Maria da Penha (MP) prescreve que, para todos esses casos

deve ser aberto inquérito policial, mas, na prática, não é o que ocorre na delegacia. O espaço de

tempo entre o preenchimento do B.O. e a audiência preliminar é de cerca de 35 dias. A audiência é

realizada na própria delegacia com a chefe de polícia. Já o inquérito policial é realizado nos casos de

lesão corporal e a vítima, depois de preencher o B.O. , deve marcar, junto ao cartório, a data para a

instauração do inquérito quando, efetivamente, será instaurado o processo judicial. A data

agendada varia, em média, cerca de 20 dias para que a vítima retorne à delegacia para a

instauração do inquérito[v].

Faz-se necessário sinalizar que, conforme informação colhida com a delegada responsável pela

delegacia e também junto ao cartório, cerca de 80% das mulheres não retornam à delegacia para

responder ao inquérito e com isso não efetivam o processo. Esse dado foi comprovado nas nossas

pesquisas (embora não seja ela de natureza quantitativa) visto que das 20 mulheres que

entrevistamos, 16 desistiram de ratificar a denúncia.

Em relação aos prazos mencionados acima, percebemos uma contraditoriedade patente entre a Lei

11.340 e a sua aplicabilidade, pois consideramos o tempo existente entre a denúncia e o inquérito

como uma das formas de o Estado colaborar com a manutenção da violência, haja vista que é um

período longo demais, que não só oportuniza à mulher o tempo necessário para esta mudar de ideia

e desistir de comparecer ao inquérito, como concede ao agressor tempo suficiente para agredir a

vítima novamente e para, até mesmo, vir a matá-la. Sinalizamos, no entanto, que quando o caso de

violência é com lesão aparente, a denunciante é encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para

realizar corpo de delito e o inquérito é realizado no mesmo dia.

Percebemos também o despreparo dos funcionários para atender as vítimas. O primeiro dia de

pesquisa, na 1ª DEDDM, já nos anunciava que a Lei MP se distancia bastante da prática realizada

nessa delegacia. Um agente policial que fazia plantão à tarde atendeu a uma mulher vítima de

ameaça. O agressor tinha sido amante da vítima no passado e ela estava lá para denunciá-lo.

Perguntamos ao agente se ele enquadraria o caso dela na Lei MP e ele nos respondeu que, quando o

agressor é ou fora amante da mulher denunciante, a denúncia não pode ser enquadrada nessa Lei.

Mas vejamos o que a Lei 11.340 reza sobre esse assunto,

Art. 5º Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou

psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
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(BRASIL, 2006, grifo nosso).

Ora, a expressão independentemente de coabitação nos anuncia que a Lei engloba as relações entre

namorados e amantes. No entanto, a forma de atender às mulheres vítimas de violência doméstica,

em relação a esse tipo específico de caso, não é uniforme na 1ª DEDDM, visto que, diferentemente

do colega da tarde, a agente policial que faz os B.Os no turno da manhã enquadra o tipo de

ocorrência citado acima na Lei MP. Assim nos perguntamos: a conduta do agente, nesse tipo

específico de situação, se fez em razão de machismo ou de má capacitação/formação?

Postulamos que a razão pela qual o policial não enquadrou o caso da vítima na Lei MP provém de um

duplo aspecto: primeiramente, porque a sociedade é patriarcal e machista[vi] e a inculcação

ideológica a que o homem é submetido, desde o seu nascimento, rege suas práticas androcêntricas;

e, em segundo lugar, porque o Estado, tal qual a classe dominante que representa, também é

patriarcal; a sua forma de dominação se harmoniza com os ditames da falocracia e, portanto, não

tem interesse em patrocinar cursos de formação que venham a instigar os funcionários da sua

administração a pensar e a agir de forma contrária ao seu modus operandi.

3.Sujeito, Ideologia e Inconsciente

Para entendermos o quanto o discurso é complexo e heterogêneo, precisamos compreender a

constituição do sujeito, que se constitui de forma descentrada. O sujeito é incompleto, fragmentado e

contraditório, ainda que, para ele mesmo, pareça como uno e coerente em seu discurso. Lacan, em

sua máxima “penso onde não sou e sou onde não penso" (LACAN, 1998, p. 521) enfatiza essa

contraditoriedade do sujeito, visto que, na linguagem, muitas vezes trai a si mesmo, quando o

inconsciente, que se estrutura como uma linguagem (isto é, com estruturas próprias de

funcionamento), toma conta do discurso. A palavra denuncia o sujeito, bem como as suas posições

ideológicas, porque o inconsciente que determina a fala, o faz de um lugar diferente ao do raciocínio,

ao da consciência. Essa é uma das razões pelas quais a AD não trabalha com a intencionalidade plena

do sujeito quando discursivisa, porque este, por vezes, diz o que pensa não estar dizendo.

Entretanto, a superfície linguística apresenta, muitas vezes, uma aparente homogeneidade e

completude e é isso que vai garantir que o que é dito tenha um efeito unívoco. Cabe ao analista

atravessar a sua espessura para identificar como se dá esse processo e chegar ao discursivo.

Mas, se “todo discurso é ocultação do inconsciente” (PÊCHEUX, 2009, p. 164), como o inconsciente

se estrutura, se organiza como uma linguagem?

Como se dá essa materialização na língua, na palavra?

Lacan, cujos estudos sobre o inconsciente foram utilizados por Pêcheux na elaboração dos

pressupostos teóricos da AD, confere a primazia do significante sobre o significado, haja vista que,

para esse psicanalista, o que caminha é o significante, através das paráfrases e metonímias que

deslocam o significado, e as metáforas que o condensam (LACAN, 1998) . Assim há uma
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sobreimpressão de significantes condensada na metáfora,

Daí resulta que o lapso, o ato falho, a piada, o sintoma se tornavam, como os

elementos do próprio sonho: Significantes, inscritos na cadeia de um discurso

inconsciente, dublando em silêncio, ou seja, voz ensurdecedora, no

desconhecimento do “recalcamento”, a cadeia do discurso verbal do sujeito

humano. Com isso, éramos introduzidos ao paradoxo, formalmente familiar à

Linguística, de um discurso duplo e uno, inconsciente e verbal, só tendo como

duplo um campo único sem nenhum além a não ser em si mesmo:o campo da

“cadeia significante” (ALTHUSSER, 1985, p.63).

O inconsciente se materializa na linguagem através de atos falhos, lapsos, chistes ,deslizes e

sintomas, conforme afirma Lacan,

[...] é claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido, e mesmo

graciosamente construído, e que no lapso é a mordaça que gira sobre a

palavra, justo ao quadrante necessário para que um bom entendedor encontre

aí sua meia-palavra. (apud DÖR, 1989, p. 27)

Na fala das vítimas, conseguimos identificar, através dos atos falhos e silenciamentos nela presentes,

a marca ideológica e inconsciente que vem nos mostrando a heterogeneidade do discurso e a

contraditoriedade do sujeito. No tópico a seguir, trataremos dessas questões.

3.1 Padrões de comportamento feminino, culpa e ideologia

Muitas vezes, o homem imputa a responsabilidade pela ocorrência de fatos e experiências ruins sobre

si mesmo, causando o sentimento de culpa. Freud define a origem do sentimento de culpa assim,

Conhecemos assim as duas origens do sentimento de culpa uma que surge do

medo da autoridade, e outra, posterior, que surge do medo do superego. A

primeira insiste numa renúncia às satisfações instintivas; a segunda, ao

mesmo tempo em que faz isso, exige punição, uma vez que a continuação dos

desejos proibidos não pode ser escondida do superego (FREUD, 1974, p.179) .

Carnaúba (CARNAÚBA, 2010) explica que a autoridade a qual Freud se refere trata da autoridade

paterna na infância e que o medo referido, na fase adulta, vem a converter-se em renúncia gerando

a consciência do homem racional. Entretanto, o segundo medo refere-se ao medo do superego. Este,

por sua vez, exige não somente a renúncia, mas também a punição, visto que o desejo nunca morre

e é impossível escondê-lo do supergo. Esses fenômenos, entretanto, não são transparentes.

Pertencem à ordem do inconsciente que, por sua vez, está imbricado à ideologia, visto que ambos

estão dissimulados no interior do discurso (PÊCHEUX, 2009). Observemos as sequências discursivas

(SDs) a seguir:
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SD 16 - no caso... assim... quando ele vier... eu vou ter de vir também...é?

((a agente policial responde afirmativamente)) quando ele vier...eu vou vim... não devo nada...

não devo nada ((Maiara, 33 anos, 2ª série primária)) [vii]

SD 17 - ((P: O motivo de a senhora realizar a denúncia foi porque ele chegou em casa lhe agredindo

ontem?

)) foi... ele ria da minha cara na rua... até... o pessoal mesmo que eu tava lá na casa dele... pra vê

como eu sou/ tão inocente... que “porque você não corre pra cá?

... ele não tinha obrigação nenhuma de bater em você... porque você não tava fazendo nada de

errado... corria pra cá...você corria prá cá porque ele não ia invadir a casa” -- ( )aí eu tive medo... eu

tive medo... até os pais dele disseram bem assim “não... você não precisa ter medo porque você não

tava fazendo nada de errado... agente estamos tudo de prova de que você não tava fazendo nada de

errado... cê tinha acabado de chegar só foi você chegar... pegar o negócio... ele chegou batendo”

(Jenifer, 24 anos, 5ª série)

O discurso na materialidade SD17 é expresso através de um dialogismo particular: o discurso citado.

Trata-se do movimento do interdiscurso e da intertextualidade na fala da vítima, o qual serve como

uma forma de o sujeito legitimar o seu próprio discurso; o discurso citado aqui está funcionando

como um discurso-testemunha que é solidário com a ideia da autoinocência apregoada pela vítima.

Os efeitos de sentido de ambos os discursos – da SD16 e da SD17 – os quais se fundem em um

único, provém de uma mesma formação discursiva (FD) [viii] e de uma mesma formação ideológica

(FI)[ix].

Além de a inocência da vítima na voz do discurso do outro funcionar como um argumento que

legitima a não-culpa apregoada pelo sujeito do discurso, existem as repetições do discurso alheio:

“porque você não tava fazendo nada de errado” e “você não precisa ter medo ... você não tava

fazendo nada de errado” e “a gente somos tudo próximo e não tava fazendo nada de errado.” Existe

um apelo à argumentação de autoridade na autoria do discurso citado na SD17: o discurso alheio foi

produzido pelos pais do agressor, fato que confere ainda mais veracidade ao dito.

Essa ocorrência das repetições ocorre também na SD16: “Não devo nada, não devo nada”.

Entendemos que as duas falas incorrem no mesmo processo discursivo, isto é, a repetição da

inocência, da não-culpa, do não-dever nada. Percebemos aí uma similaridade discursiva que revela

culpa/sentimento de culpa nos dizeres de Jenifer e de Maiara. Mas como isso ocorre se elas afirmam

e reafirmam serem inocentes?

Recorremos à psicanálise para atravessar a superficialidade das materialidades desse discurso. Como

dissemos, o inconsciente é estruturado como uma linguagem e essa denuncia não só o sujeito, mas

também as suas posições. Segundo Freud, a denegação do saber é um dos mecanismos de defesa

que é acionado pelo inconsciente para que a dor do saber seja encoberta,
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O conteúdo de uma imagem ou ideia reprimida pode abrir caminho até a

consciência, com a condição de que seja negado. A negativa constitui um

modo de tomar conhecimento do que está reprimido; com efeito, já é uma

suspensão da repressão embora não, naturalmente, uma aceitação do que

está reprimido. Podemos ver como, aqui, a função intelectual está separada

do processo afetivo. [...]Negar algo em um julgamento é no fundo, dizer:

“Isto é algo que eu preferia reprimir”. Um juízo negativo é o substituto

intelectual da repressão; ou seu “não” é a marca distintiva da repressão[...]. A

função do julgamento está relacionada em geral, com duas espécies de

decisões. Ele afirma ou desafirma a posse, em uma coisa, de um atributo

particular, e assevera ou discute que uma representação tenha uma existência

na realidade. (FREUD, 1996, p. 267)

Para fazer a análise que nos propomos, nos apoiamos na afirmação de Pêcheux (2009) que diz que

inconsciente e ideologia são dissimulados no interior do discurso. O fato de a vítima dizer “sou tão

inocente” ou “não devo nada” e asseverar esses sentidos repetindo palavras e expressões, ainda que

através do discurso alheio, denuncia, por assim dizer, o seu sentimento de culpa. Algo a acusa no seu

interior. É a inculcação ideológica da culpa sendo manifesta no discurso.

Afirmamos mais acima que, no dizer de Freud, o sentimento de culpa, além de exigir a renúncia às

satisfações instintivas, exige também uma punição pelas faltas cometidas. É possível ver que há uma

estreita ligação entre punição e o dizer da vítima: “Ele não tinha obrigação nenhuma de bater em

você”. Não cabe a nós indagarmos se o discurso alheio, no original, de fato continha o substantivo

obrigação, visto que é impossível que a vítima possa relatar ipsis verbis as falas que ouviu.

Entretanto, há uma solidariedade com o discurso relatado, uma concordância com o que foi dito.

Assim, estamos autorizados a inferir, a partir dessa assertiva, que se o agressor não tivesse a

obrigação de bater na denunciante por ser ela inocente, se fosse culpada, o agressor teria a

obrigação de dar-lhe um “corretivo”. E aí, existe não somente a culpa, mas a legitimação da

violência.

Então, se existe a legitimação da violência, por que punir o agressor?

Constatamos aqui outro forte indício de que as denunciantes da SD16 e SD17 não dariam seguimento

ao processo, o que acabamos por constatar mais tarde. O sentimento de culpa das vítimas faz com

que a punição do agressor torne-se uma injustiça para elas. Pela sua própria culpa, o agressor é

absolvido.

A própria sociedade imputa, em muitos casos, a responsabilidade da ocorrência da agressão de

violência doméstica sobre a mulher agredida, visto que a ideologia patriarcal, como já afirmamos,

permeia todas as relações sociais. Em pesquisa realizada por Magalhães (2005), a culpa atribuída à

vítima foi evidente em algumas falas de vizinhas de mulheres que sofriam com violência doméstica,
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como podemos verificar nesta sequência que foi publicada no livro As marcas do corpo contando a

história: um estudo sobre a violência doméstica, “A culpa nem é deles, é delas que apanham.”

(ibidem, p. 88).

Sob a perspectiva do discurso do Estado, a criação da Lei MP viabiliza a culpabilização da vítima, visto

que a lógica do pensamento do Estado, que atribui a responsabilidade da ineficiência da sua

administração ao indivíduo, é muito conveniente nesse caso, pois o argumento inerente a não

eficiência da lei é tácito: se existe lei para punir o agressor, mas a mulher não o denuncia ou se o

denuncia, não segue com o processo, a culpa é da própria vítima.

Percebemos que o peso desse endividamento é gerado através de uma intensa cobrança social de

conduta junto a uma inculcação ideológica. Desde a tenra idade, a menina é treinada pela mãe a

reproduzir “diferenças que são repetidas e reproduzidas na sociedade sexual da vida adulta”

(CHODOROW, 1979, p. 65). Diferenças essas que se constituem em ver no macho aquele que tem o

poder, a posse da força física, do sustento etc. Logo, aquele que pode proteger,

[...] uma experiência discriminativa decisiva no desenvolvimento masculino e

feminino surge pelo fato das mulheres, universalmente serem as grandes

responsáveis pelos cuidados do filho pequeno e pela (pelo menos)

socialização feminina posterior. Isso chama a atenção sobre a importância da

relação mãe-filha para as mulheres e para um enfoque nos efeitos

conscientes e inconscientes dos primeiros envolvimentos da mulher com seus

filhos de ambos os sexos. (ibidem).

Assim, naturalizados os ditames de comportamento no meio social, as mulheres tornam-se moldadas

pela ideologia patriarcal. O resultado é a culpa, visto que dificilmente conseguem cumprir com todo o

protocolo estabelecido. Elas “[...]são treinadas para sentir culpa. Ainda que não haja razões

aparentes para se culpabilizarem, culpabilizam-se, pois vivem numa civilização da culpa, para usar a

linguagem de Ruth Benedict (SAFFIOTI, 2011, p.23).

Dessa feita, entendemos que a inculcação ideológica da culpabilização da mulher (proveniente tanto

da sociedade como do Estado) é um dos fatores significativos para a inocuidade da Lei Maria da

Penha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso estudo, pudemos perceber como o discurso das mulheres vítimas se alinha com o regime

patriarcal que regem as práticas sociais e como os sujeitos são afetados pelos sentidos que estão na

historicidade da palavra em seu caráter ideológico. Os sentidos da ideologia dominante que emergem

das falas das vítimas denunciam que os sujeitos do discurso se inscrevem na formação ideológica

capitalista-patriarcal, visto que os discursos, em sua maioria, são atravessados predominantemente
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por uma FD patriarcal/machista.

Procuramos expor as razões da incoerência existente entre a ação de denunciar e o discurso das

denunciantes. Além disso, expusemos como se dá as contradições existentes dentro do próprio

discurso das vítimas. A própria atitude de denunciar parece se harmonizar com um discurso

feminista. Entretanto, a maioria das mulheres não consegue nem levar adiante a denúncia, nem

sustentar uma posição feminista no discurso, em razão de viver em uma sociedade falocrática. A

falocracia, que está inserida em todos os segmentos sociais, é regida pelos interesses do capital, a

divisão do trabalho entre os gêneros. Um dos modos de ser do regime social falocrático subsiste

através da dominação simbólica. A dominação simbólica a que as mulheres são submetidas, desde a

mais tenra idade, faz com que elas se ajustem à ideologia capitalista que dita a sua subalternidade.

Também vimos que a história do coronelismo no Nordeste torna perceptível que ela favoreceu as

molduras tradicionais de dominação que vemos hoje em Alagoas. Tais molduras estão imbricadas na

cultura hiperpatriarcalizada desenvolvida na região. Uma das principais características desse modelo

de ordem social é o autoritarismo familiar, cuja regência se faz pelo homem de forma violenta.

Assim, a história de Alagoas com o coronelismo exponencializou o machismo, reforçando a submissão

da mulher de maneira bastante acentuada, o que, sem dúvida, contribui para o imenso número de

denunciantes que desiste de seguir com o processo judicial contra os agressores. Essa desistência se

dá porque a mulher é assujeitada à ideologia patriarcal.

Notas

[i] Segundo estudo realizado por Silva (2007), entre os anos de 2000 a 2004 no município de São

Paulo, cerca de 21% das denúncias feitas eram realizadas por mulheres de classe média. Após a

criação da Lei Maria da Penha, esses números têm mudado, mas estão muito longe de se equiparar

ao número de denúncias feitas pelas mulheres das classes menos favorecidas.

[ii] Cidade limítrofe de Maceió.

[iii] Em conversa informal com a agente de polícia que realiza os preenchimentos dos B.Os, ela

relatou que havia atendido uma mulher procedente de Rio Largo que sofria com a violência do

marido. A vítima tinha se deslocado do seu município para denunciar seu agressor na delegacia da

mulher da capital. Entretanto, não pode fazê-lo pelo fato de o seu endereço pertencer à outra

circunscrição. A agente recomendou que ela procurasse a delegacia comum da cidade. Então a

mulher denunciante respondeu que não poderia fazer isso, visto que os policiais da cidade eram

amigos do seu marido. Identificamos, nessa conversa, os efeitos do pré-construído sobre o

protecionismo sobre os quais mencionamos acima.

[iv] Estamos nos referindo especificamente aos casos que se enquadram na Lei Maria da Penha.

Entretanto, existe audiência preliminar para muitos outros tipos de crimes que a delegacia atende.
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Esse é um dos motivos de haver tanta demanda de trabalho e de o agendamento de audiência

preliminar ser realizado para datas tão distantes do dia da denúncia.

[v] O inquérito é realizado pela chefe de polícia em sala destinada exclusivamente para esse fim.

[vi] Cabe aqui esclarecer a diferença entre patriarcalismo e machismo; o primeiro termo refere-se ao

tipo de regime social cuja autoridade é exercida pelos homens; já o segundo, refere-se às práticas

machistas que se harmonizam com o regime social patriarcal. Nesse sentido, é interessante inserir

aqui a definição de machista que encontramos no dicionário Priberam (ibidem): “Que ou aquele que

age e pensa em função da idéia que o homem domina socialmente a mulher e que, por tal motivo,

tem direito a privilégios de dono.”

[vii] Os nomes das denunciantes citados nesse trabalho são fictícios. As transcrições foram feitas

respeitando as normas de transcrição de fala espontânea. Para melhor compreensão: ... : qualquer

pausa; -- : desvio temático; ” “: citações; ( ): incompreensão de palavras ou seguimentos; (()):

perguntas/comentários da pesquisadora (PRETI, Dino e URBANO, Hudinilson, 1990). Os grifos são

nossos.

[viii] Dentro da perspectiva teórica a qual nos filiamos, formação discursiva é “ aquilo que numa

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada

pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito[...]”(PÊCHEUX, 2009, p.147).

[ix] “As formações ideológicas são as formas que a ideologia toma em cada formação social. É um

conjunto de práticas sociais, ideias, representações, que fundamentam uma sociabilidade.” (ROSA, et

ali,2012, p. 148)
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