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É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria. 

 

Nascimento, 1978.  

 

 



7 

 

MOURA, Nívea Barros de. Relações de poder-saber e modos de subjetivação: o sujeito 

mulher na ordem do discurso jurídico da Lei Maria da Penha. 2017, 153 f. Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 

Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM, Pau dos Ferros, Rio Grande 

do Norte.  

 

RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva analisar no discurso jurídico da Lei Maria da Penha as relações de 

poder-saber e a construção do funcionamento dos modos de subjetivação do sujeito mulher, 

observando a produção dos efeitos de sentido e o resgate da memória discursiva. Como 

pressupostos teóricos utilizamos as contribuições da Análise do Discurso de linha francesa por 

meio dos balizamentos de Pêcheux e do suporte teórico-metodológico de Foucault, o 

arqueogenealógico, que vem suplementar as categorias da perspectiva discursiva e possibilita 

compreender a historicidade acerca do sujeito mulher na sociedade, promovendo 

deslocamentos e ressignificação de dizeres. O corpus de análise constitui-se do discurso da Lei 

Maria da Penha, sendo selecionados os enunciados discursivos dos artigos da lei, que 

comportam mudanças significativas no ordenamento jurídico brasileiro no tratamento dos 

crimes domésticos e familiares perpetrados contra o sujeito mulher. Também foram 

selecionadas algumas campanhas midiáticas do governo federal e estadual que dialogam com 

os enunciados do discurso jurídico, como forma de compreender as estratégias do biopoder que 

incidem sobre a população. Os resultados da análise apontam que o discurso da Lei Maria da 

Penha e das campanhas midiáticas institucionais, encontram-se imbricados com questões 

políticas, configurando-se como estratégias de governamentalidade que visam gerir a vida do 

sujeito mulher e do agressor por meio das relações de poder-saber que se desdobram pelos 

efeitos do poder disciplinar e da governamentalidade. Nesse espaço, pode-se observar a reflexão 

nos modos de subjetivação do sujeito mulher como frágil e submissa. Dessa forma, a proteção 

estatal ventilada na Lei Maria da Penha é descortinada na medida em que não há como garantir 

que todas as mulheres sejam protegidas em um país cujas diferenças vão do ponto de vista 

geográfico ao humano. Assim, o discurso jurídico analisado divorcia direitos de fatos, mediante 

um conjunto de estratégias de legitimação de vontades de verdade disseminadas por 

acontecimentos discursivos que circulam e ressignificam as práticas sociais.   

 

Palavras-chave: Poder-saber. Sujeito mulher. Lei Maria da Penha. Modos de subjetivação. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to analyze, in the Legal discourse of Maria da Penha Law, 

the relations of the power knowledge and the constructions of the modes of subjectivation of 

the woman being, observing the productions of the feeling effects and the rescue of the 

discursive memory. The theoretical assumptions used are the contributions of the French line 

of the speech analysis, through the basis of Pêcheux and the theoretical-methodological support 

of Foucault, the archaeological who comes to supplement the cathegories of the discursive 

perspective and enable to comprehend the historicity around the woman being in society, 

promoting displacements and resignification of the sayings. The corpus of analysis is 

constituted by the discourse of Maria da Penha Law, having discourse statements of the law 

articles been selected, which contains significant changes in the legal order in the treatment of 

domestic and family crimes perpetrated against the woman being. Some federal and state 

governmental media campaigns that dialogue with the legal discourse statements have been 

also selected, in order to comprehend the strategies of the bio power that affect the population. 

The results of the analysis show that the discourse of Maria da Penha Law and of the 

institutional media campaigns are overlapped with political matters, setting up to be 

governmentality strategies with the aim of managing the life of the woman being and of the 

aggressor through the relations of the power knowledge which evokes the effects of the power 

to discipline and the governmentality. In this space, it is possible to observe and reflect in the 

modes of the subjectivation of the woman being as fragile and submissive. Therefore, the state 

protection ventilated in Maria da Penha Law is uncovered since there is no way to guarantee 

that all women be protected in such a country in which the geographic and human points of 

view differ so much. This way, the legal speech analyzed divorces rights from facts, through a 

set of legitimation strategies of will of disseminated truths for discursive events that circulate 

and signify the social practices.   

Key-words: Power knowledge. Woman being. Maria da Penha Law. Modes of Subjectivation. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

PALAVRAS INICIAIS 

 

 

 

 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar. 

 

Foucault, 2014b, p. 110. 
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Logo após a década de 1960, os estudos ligados ao campo da linguagem sofreram 

transformações que fizeram surgir várias teorias, dentre elas, a Análise do Discurso (doravante 

AD) que surge considerando a articulação entre a língua, o sujeito e a história em 

funcionamento, através da produção discursiva dos enunciados que circulam na sociedade, na 

construção ininterrupta dos efeitos de sentido.  

E, é com esse olhar que realizamos o presente trabalho, propondo uma análise da 

discursividade da Lei Maria da Penha enquanto enunciado discursivo, capaz de produzir sentido 

e margeado pelos acontecimentos históricos. Para tanto, observamos como as relações de poder-

saber se desdobram no discurso da lei, buscando os efeitos de sentido e os modos de 

subjetivação do sujeito mulher. Nosso apoio teórico tem por alicerce os estudos da Análise do 

Discurso de tradição francesa, em especial as contribuições de Pêcheux e os acréscimos de 

Foucault. 

As palavras são importantes reflexos da luta social, principalmente a feminista, por isso 

utilizar-nos-emos, neste trabalho, da expressão “Lei Maria da Penha” ou sua abreviação pelas 

iniciais LMP, para referirmo-nos à Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006, tendo em vista a 

representação de Maria da Penha Maia Fernandes como sujeito que autentica a força de lutas 

de resistências, havendo a adoção dessa terminologia tanto pelo senso comum como pelos 

operadores do saber jurídico. 

Maria da Penha Maia Fernandes foi a mulher que realizou a denúncia ao governo 

internacional ante a negligência do Estado brasileiro no tratamento dos crimes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tomando como exemplo a violência sofrida por ela 

própria, surgindo, a partir daí, a ligação da legislação ao seu nome.  

Foucault (2013b) examina, discursivamente, que uma lei é um discurso controlado, 

organizado e redistribuído por certos procedimentos que têm por função disciplinar os sujeitos. 

Desse modo, o discurso jurídico torna-se ferramenta de controle social, na qual o sujeito está 

diretamente ligado às relações de poder. Para ele o discurso gera um acontecimento e constrói 

visões de mundo. A lei configura-se, então, como instrumento político-social.  

Ao evocar a tarefa de estabelecer os sentidos do ponto de vista de uma reorganização de 

regras e de procedimentos que o estruturam, o poder não pode ser considerado um fenômeno 

isolado. Uma lei materializada linguisticamente num suporte não pode ser descrita e nem 

apontada como um sistema autônomo, mas sim como a resultante de um percurso de discursos 

cujos efeitos de sentido se abrigam em uma memória na qual o sujeito pode ser levado pela 

vontade do dizer de um dito e de um não-dito. 
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Para Foucault (2014a) os discursos devem ser percebidos em seus processos histórico-

sociais de constituição, mostrando-se por meio de um conjunto de acontecimentos discursivos, 

o que nos leva à seguinte reflexão: como apareceu a LMP e não outro enunciado em seu lugar?  

Nesse ínterim, observamos que esta é uma questão que confere desafios ainda não 

ultrapassados. Ao longo deste trabalho verificamos que para Foucault, o poder se deslocou do 

soberano e passou a existir através da norma deixando de estar centralizado em uma figura e 

espalhando-se pelas instituições na sociedade, sendo a jurídica uma delas. Assim, a justificativa 

para este trabalho encontra alicerce na proliferação dos discursos jurídicos sobre o sujeito 

mulher na sociedade contemporânea.  

Dessa forma e com base na materialidade linguística que compõe o corpus do nosso 

trabalho, consideramos relevante discutir e problematizar a maneira como o sujeito mulher é 

visto pelas lentes do legislador, que adota uma estratégia para produzir verdades, que 

determinam uma imagem de segurança e proteção. É a partir da emergência da LMP e na 

singularidade do acontecimento que foi repetido e atualizado através das campanhas midiáticas 

institucionais, que faremos uma análise sobre a constituição dos saberes e a compreensão das 

práticas sociais com ênfase sobre o poder para a construção dos modos de subjetivação do 

sujeito mulher.  

Diante de tais considerações, faz-se necessário esboçarmos os objetivos desta pesquisa 

e as questões que a norteiam. 

 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

 

 

Nosso objetivo geral é analisar no discurso jurídico da Lei Maria da Penha as relações 

de poder-saber e os modos de subjetivação do sujeito mulher, observando a construção dos 

efeitos de sentido e o funcionamento da memória discursiva. 

Como objetivos específicos estabelecemos: a) discutir a construção teórica da Análise 

do Discurso de vertente francesa articulando a contribuição de Michel Pêcheux e Michel 

Foucault, assim como as categorias mobilizadas para a análise do corpus; b) discutir as relações 

de poder-saber retomando o deslocamento do poder soberano até as estratégias de biopolítica; 

c) analisar a evolução histórica das leis que contribuíram para o reconhecimento dos direitos do 

sujeito mulher a partir da emergência dos acontecimentos feministas; d) discutir os efeitos do 

poder disciplinar sobre o controle do sujeito agressor e do sujeito mulher no discurso jurídico; 

e e) analisar o discurso da Lei Maria da Penha em articulação com enunciados midiáticos 
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institucionais sobre a violência contra o sujeito mulher como estratégia de governamentalidade 

e produção de modos de subjetivação. 

Atingir esses objetivos está em consonância com o problema que nos instiga a realizar 

esta pesquisa: como as relações de poder-saber constroem os modos de subjetivação do sujeito 

mulher no discurso da Lei Maria da Penha em articulação com os enunciados midiáticos?  

Desse modo, apresentamos alguns questionamentos que nortearão nosso estudo, a fim 

de melhor delimitar nosso campo de investigação, são eles: a) Quais as condições de produção 

que favorecem o surgimento da Lei Maria da Penha como enunciado discursivo? b) Como as 

relações de poder-saber favorecem a construção dos modos de subjetivação do sujeito mulher 

na Lei Maria da Penha? c) Quais efeitos de sentido podem ser construídos a partir deste 

enunciado jurídico? d) Como os enunciados midiáticos institucionais produzem modos de 

subjetivação do sujeito mulher em face da violência sofrida? 

Seguimos para os procedimentos metodológicos e a constituição do corpus desta 

pesquisa para dar continuidade à introdução deste trabalho.  

 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

 

Segundo Veiga-Neto (2014), a obra foucaultiana, para fins didáticos, pode ser dividida 

em três fases ou domínios: na primeira, também chamada de arqueológica ou ser-saber, 

Foucault (2014a) traz o método de pesquisa das práticas discursivas, buscando evidenciar sua 

regularidade em séries de descontinuidades na história, permitindo com que algo apareça como 

verdade. Já na segunda abordagem, também conhecida como genealógica ou ser-poder, há uma 

preocupação com a estratégia e a tática do discurso manifestando e produzindo poder vinculado 

sempre a um saber que emerge (FOUCAULT, 2015d) e a terceira, também chamada de ética 

ou ser-si, Foucault analisa como se dá o governo de si, através das formas de sujeição pelas 

quais os sujeitos se tornam morais.   

A fase arqueológica ganha fôlego em nosso trabalho, pois é nela que Foucault faz uma 

análise sobre a constituição dos saberes, interessando-nos mais de perto o estudo do Direito e 

da Pedagogia para relacioná-los aos enunciados produzidos na dispersão de acontecimentos 

discursivos do arquivo violência contra a mulher.  

A fim de proporcionar maior clareza ao nosso estudo, é importante definir que para 

Foucault (2000a) a produção do saber é organizada pelo que ele denomina de genealogia do 

poder (segunda fase), que busca esclarecer que a verdade tida como inatacável tem uma história 
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que possui ligação com comportamentos, decisões, lutas e poder. Ele constrói uma perspectiva 

para tratar dos problemas que adotam a sociedade a partir da recusa das evidências e passa a 

indagar o porquê dos saberes emergirem sempre vinculados a uma estratégia de poder.  

Assim, para construir a singularidade do discurso da LMP é oportuno buscar 

reminiscências do passado, os detalhes, as trilhas que favorecem a compreensão do ingresso do 

sujeito mulher na ordem do discurso jurídico, assim como a construção dos modos de 

subjetivação a seu respeito, sendo a articulação dos saberes e poderes, fundamentais nesse 

cenário.  

Ao afirmar que o poder está em estreita relação com o saber, Foucault acrescenta o 

cuidado de si, abrindo espaço para a compreensão de como o sujeito e a ética tornaram-se foco 

dos mecanismos de normalização disciplinar e da biopolítica, constituindo a terceira etapa do 

seu pensamento. Nessa fase, são discutidas as diferentes formas de constituição do sujeito por 

meio de procedimentos de uma ética apoiada na reflexão sobre si. Portanto, o foco dessa terceira 

fase passa a ser a relação na qual o sujeito se constitui e se reconhece, produzindo os modos de 

subjetivação a seu respeito. 

Podemos considerar, no caso da LMP, que a escolha estética e política, por meio da qual 

se acolhe a existência do sujeito mulher como frágil e submissa, é compreendida por Foucault 

como uma subjetivação. Assim, o processo de subjetivação podem tomar as mais diferentes 

configurações que cooperam para produzir formas de vida e formas de organização social 

distintas.  

O método arqueogenealógico – ferramenta de investigação que se utiliza das fases 

arqueológica e genealógica de Foucault – configura, então, um mecanismo ou uma atividade 

para indagar, problematizar e “enxergar, analiticamente, na dispersão dos enunciados, 

regularidades de acontecimentos discursivos” (GREGOLIN, 2007, p. 97); bem como supostas 

essências que foram deliberadamente estabelecidas, instauradas, a partir de conjunturas 

históricas que permeiam a humanidade.  

Nesse sentido, o legado de Michel Foucault é deveras importante nas reflexões 

desenvolvidas em várias áreas de conhecimento e, na ciência da linguagem, oferece 

contribuições fecundas para fazer caminhar a Análise do Discurso, apontando para novos rumos 

de pesquisa.  

A descrição das três fases da obra de Foucault permite a compreensão dos pressupostos 

do método arqueogenealógico para investigar a formação do objeto, juntamente com os 

postulados pecheutianos, o que possibilita importantes adequações dos conceitos no campo das 

análises discursivas. Neste trabalho, a importância do legado de Foucault é também visível, 
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pois na medida em que resgatamos as condições de produção do discurso da Lei Maria da 

Penha, destacando os efeitos da disciplinarização e do biopoder, compreendemos as questões 

referentes à constituição ética do sujeito mulher. Dessa forma, na busca de “uma leitura que 

mescle dispositivos da ordem da língua e da ordem da história em busca dos efeitos de sentidos” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 26) realizamos a competente pesquisa bibliográfica sobre as relações 

de poder-saber, buscando a emergência do discurso da LMP para, enfim, realizar a análise do 

nosso objeto de estudo.  

Dessa forma, com base no método arqueogenealógico, buscamos singularizar na 

dispersão do arquivo violência contra a mulher, o discurso da Lei Maria da Penha em 

articulação com enunciados midiáticos institucionais, analisando as relações de poder-saber na 

construção dos modos de subjetivação do sujeito mulher constituindo, assim, o corpus do nosso 

trabalho, a ser melhor discutido no tópico seguinte. 

 

 

1.3 Constituição do corpus 

 

 

A escolha do tema justifica-se pela relevância da discussão sobre o modo como o 

enunciado da Lei Maria da Penha se instala institucionalmente e de que forma ele concebe e 

reflete o sujeito mulher. Entramos em um discurso para problematizar-lhe a ordem, a produção 

de efeitos de sentidos articulando a história e as relações de poder-saber sobre o sujeito mulher. 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular 

(nov./2014), três em cada cinco mulheres já sofreram violência em relacionamentos amorosos1 

e, pesquisa apoiada pela Campanha Compromisso e Atitude em parceria com a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, revela que 98% da população brasileira 

já ouviu falar na Lei Maria da Penha e que 70% consideram que a mulher sobre mais violência 

dentro de casa do que em espaços públicos2.  

Este reconhecimento da violência doméstica e familiar traz à tona o arcabouço histórico 

no qual a mulher sempre foi dominada por uma sociedade machista, havendo muito desse 

reflexo na sociedade atual. A construção do espaço da mulher através das lutas feministas, acaba 

por abalar a divisão historicamente estabelecida entre os gêneros, sendo a proteção do sujeito 

mulher uma preocupação biopolítica.  

                                                 
1 INSTITUTO AVON; DATA POPULAR. Violência contra a mulher: o jovem está ligado? 2014. 28 p. 
2 INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO; DATA POPULAR. Percepção da sociedade sobre violência e assassinato 

de mulheres. Apoio Campanha Compromisso e Atitude; Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República. Brasília, 2013. 27 p. 
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Assim, dentro do arquivo violência doméstica e familiar contra a mulher, buscamos o 

que pode ser efetivamente enunciado ou escrito no sentido de ser possível flagrar os sistemas 

de formação e transformação dos enunciados que se configuram por uma variedade de textos 

de um trajeto temático, pois segundo Foucault (2014a, p. 158), o arquivo trata-se: 

 

Da lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados 

como acontecimentos singulares. [...] O arquivo não é o que protege, apesar 

de sua fuga imediata, o acontecimento do enunciado e conserva, para as 

memórias futuras, seu estado civil de foragido; é o que a própria raiz do 

enunciado-acontecimento e no corpo em que se dá, define, desde o início, o 

sistema de sua enunciabilidade. 

 

Dessa forma, considerando que o acontecimento discursivo se situa no entrecruzamento 

englobante de um conjunto de regras que permite o surgimento e/ou silenciamento de certos 

discursos, propomos, para a presente análise, dentro do arquivo violência contra a mulher, 

seguir os rastros de memória que emergem no fio do discurso da Lei Maria da Penha e das 

campanhas midiáticas institucionais sobre o assunto. 

Cabe registrar que o discurso secular de violência contra a mulher é marcado por 

imposições sociais amparadas pelo discurso governamental materializado nos enunciados 

jurídicos e midiáticos institucionais, assim, descrever e analisar o enunciado jurídico da Lei 

Maria da Penha, assim como aqueles que são atravessados por ele, é discutir suas condições de 

produção; é inquietar-se, em especial, como a visão de que o Direito é um conjunto de cláusulas 

que estabelecem a imposição de uma sanção normalizadora contra as condutas consideradas 

indesejáveis, por meio de um poder disciplinar e de estratégias de governamentalidade; é 

compreender que os enunciados se entrelaçam e transpassam zonas de saberes e formações 

discursivas. 

Para melhor compreender nosso corpus, observemos o quadro 1, composto pela 

estrutura de Títulos da LMP. 

 

 

Quadro 1 – Estrutura de títulos da Lei n° 11.340/06 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

TITULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

CAPÍTULO II 

DA ASSITÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

Seção I 

Disposições Gerais 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO IV 

DA ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 

TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Fonte: BRASIL, 2006. 

 

A articulação e a divisão de um texto normativo devem ser feitas de acordo com a 

natureza, a extensão e a complexidade da matéria, assim, a Lei Maria da Penha é composta de 

46 artigos, agrupados de acordo com o assunto regulado, em 7 Títulos. Segundo Carvalho 

(2007), o conjunto de artigos constitui uma Seção, o conjunto de seções constitui um Capítulo, 

o conjunto de capítulos forma um Título. 

No Título I, que trata das disposições preliminares da LMP, há a indicação do seu objeto, 

revelando o conteúdo essencial da matéria regulada e os esclarecimentos prévios sobre o 

assunto, sendo analisados os enunciados dos artigos 1°, 2° e 3°.  
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A partir do Título II, temos as disposições que alteram a ordem jurídica. Nele são 

desenvolvidos os artigos que identificam o que é violência doméstica e familiar, sendo 

analisados os enunciados dos artigos 5° e 7°.  

No Título III, observamos a forma como a esfera judicial e policial devem oferecer 

assistência às mulheres vítimas de violência, sendo analisados alguns incisos dos enunciados 

dos artigos 8° e 11. De forma mais específica, são desenvolvidos no Título IV os procedimentos 

a serem adotados em caso de violência contra a mulher, sendo analisados os enunciados dos 

artigos 16, 17, 20, 21 e 22.  

O Título V apresenta a equipe de atendimento multidisciplinar que busca soluções para 

o problema da violência doméstica trazendo mecanismos para que os sujeitos envolvidos no 

processo discursivo tenham a oportunidade de mudar seu comportamento, sendo analisados os 

enunciados dos artigos 27, 28 e 29. 

No Título VI temos as disposições transitórias. Elas possuem um caráter de pouca 

duração e tendem a desaparecer pelo próprio decurso do tempo ou consumação do fato 

(CARVALHO, 2007), não possuindo nenhum artigo analisado neste trabalho.  

O Título VI que trata das disposições finais contém assuntos diretamente dependentes 

ou intimamente ligados ao texto legal, sendo analisados os enunciados dos artigos 35 e 45, 

interdiscursivizando, este último com a Lei de Execuções Penais.  

Essa seleção, além de levar em consideração a dificuldade de análise de todos os artigos 

do discurso da Lei Maria da Penha, composta por 46 artigos, também considerou aqueles que 

comportam mudanças significativas no ordenamento jurídico brasileiro no tratamento dos 

crimes domésticos e familiares perpetrados contra o sujeito mulher, assim entendidos em 

comparação com as leis que tratavam do mesmo assunto anteriormente.  

Em face da heterogeneidade constitutiva da Análise do Discurso, não há um modelo de 

análise pronto. Empreender uma discussão teórica inserida nesse campo é unir teoria e 

metodologia, é fundir o arcabouço teórico com a análise. Cada enunciado é atravessado pela 

memória e pela história, formando uma rede interdiscursiva. Por isso, optamos por também 

problematizar duas campanhas midiáticas do governo federal e estadual veiculadas nos últimos 

anos de publicação da Lei Maria da Penha. Apresentamos, na figura 1, os enunciados midiáticos 

insertos no arquivo sobre a violência contra a mulher que também constituem o corpus do nosso 

trabalho. 
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 Figura 1 – Campanhas midiáticas institucionais  

  
Fonte: sites da internet. 

 

A figura 1 destaca as campanhas sobre as quais traçamos uma análise discursiva 

buscando compreender o discurso sobre o sujeito mulher nesse suporte midiático. E, nesse 

entremeio buscamos discutir historicamente como as vontades de verdade que permeiam esses 

enunciados foram construídas; como tais discursos se tornaram válidos e aceitos a ponto de 

neles serem baseados as estratégias de governo do sujeito mulher, pois os sujeitos sociais estão 

todos atravessados por memórias, vontades de verdades e relações de poder-saber. 

Após caracterizamos o nosso corpus de análise, convém apresentar uma revisão de 

literatura para demonstrarmos em que nosso trabalho se diferencia dos demais, pois 

identificamos, no âmbito discursivo, que existem outros trabalhos realizados com o mesmo 

objeto de estudo. O estudo realizado por Gomes (2011) com o objetivo averiguar a trajetória 

discursivo-legislativa da mulher brasileira e identificar o contexto ideológico de surgimento da 

“Lei Maria da Penha”, é um deles. 

Almeida (2014) também realizou um trabalho que articulou a Lei Maria da Penha sob o 

arcabouço da perspectiva transdisciplinar entre a Análise do Discurso e o panorama 

desconstrutivista derridiano, com as contribuições foucaultianas. E, por fim, Arrais (2015) que 

realizou uma pesquisa cujo principal objetivo era compreender como a identidade de gênero 

influencia a interpretação da Lei Maria da Penha, a partir do discurso jurídico sobre a violência 

contra a mulher. 

Ainda realizando a revisão de literatura, identificamos outros trabalhos que, embora não 

tenham o mesmo objeto de estudo, valem-se do mesmo percurso teórico-metodológico para sua 

análise. Dentre eles temos o estudo realizado por Nascimento (2013) que analisou os efeitos de 

sentidos no discurso sobre a inclusão social do sujeito com deficiência, materializados na revista 
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Sentidos, enfatizando as técnicas disciplinares utilizadas para docilizar o corpo, os 

procedimentos de biopolítica, com ênfase na governamentalidade, e os modos de subjetivação 

que resultam do poder de normalização.    

Embora tais trabalhos tenham sido elaborados na perspectiva discursiva, ressaltamos 

que nosso trabalho se destaca dos demais pela autenticidade. As contribuições que ele 

oportuniza ao tratar, sob o método arqueogenealógico foucaultiano, das relações de poder-saber 

e sua repercussão nos modos de subjetivação do sujeito mulher no discurso da Lei Maria da 

Penha e seu atravessamento em enunciados midiáticos, revela a contribuição que pode ser 

oferecida aos estudos da linguagem pela retomada de temas pouco explorados dentro da 

Linguística, como o apoio de uma disciplina que propõe a relação da língua com a historicidade 

dos enunciados. 

Outra contribuição reside em seu caráter interdisciplinar, ao constituir-se como uma 

experiência de pesquisa em Letras aberta ao diálogo com outras disciplinas, sobretudo o Direito, 

a Sociologia e a Filosofia. Além disso, o próprio discurso da violência doméstica e familiar 

contra a mulher se apresenta como um problema social que deve ser discutido em todas as 

esferas sociais, inclusive no âmbito acadêmico, com a violência investigada discursivamente, 

com base nas relações de poder-saber. 

Por oportuno, a estrutura da pesquisa foi dividida em quatro capítulos. Intitulada como 

palavras iniciais, apresentamos a introdução como primeiro capítulo, esboçando brevemente 

os objetivos da pesquisa, os procedimentos teórico-metodológicos e a constituição do corpus. 

No capítulo traçando as fronteiras teórico-metodológicas da análise do discurso, apresentamos 

as bases teóricas que sustentam as discussões e as análises tecidas na presente pesquisa, de 

modo a empreender, os atuais caminhos para os quais se direcionam teoria e prática da Análise 

do Discurso. Para tanto, são comentadas cada uma das três fases que ocorreram desde o seu 

surgimento em 1969, até os dias atuais. Também destacamos as condições de produção em que 

se insere a nossa pesquisa, situada na terceira fase da AD. E, por fim, apresentamos as categorias 

de sentido, sujeito, discurso, interdiscurso, memória, enunciado e arquivo que serão 

mobilizadas ao longo da nossa pesquisa para a análise do corpus. 

No capítulo a constituição do sujeito mulher na história: relações de poder-saber e 

resistência, procuramos discutir a forma pela qual as relações de poder-saber circulam no 

espaço social, apresentando as noções de poder soberano, poder disciplinar e biopolítica 

desenvolvidas por Foucault (1998, 2000a, 2010a, 2013b, 2015d) delineadas à história dos 

movimentos feministas, passando por questões históricas que se relacionam com a produção da 

vontade de verdade, dos saberes e do poder que podem ser percebidas nas práticas discursivas.  
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No capítulo as relações de poder-saber e a construção dos modos de subjetivação do 

sujeito mulher na Lei Maria da Penha realizamos a análise do discurso da Lei Maria da Penha 

a partir da discussão dos referenciais teórico-metodológicos, tendo por objetivo precípuo 

analisar as relações de poder-saber e a construção dos modos de subjetivação do sujeito mulher 

buscando seus atravessamentos em enunciados midiáticos de campanhas institucionais sobre a 

violência contra a mulher. 

A garantia de direitos fundamentais, como viver sem violência, é condição sine qua non 

para que os sujeitos, independentemente de seu gênero, possam se reconhecer como sujeito de 

direitos. Acreditamos, dessa forma, que a pesquisa pode contribuir para o debate das garantias 

dos direitos humanos das mulheres, por meio da análise do discurso jurídico, considerando-se 

a relação entre a linguagem e as condições de produção. 

Por acreditar que a mudança na legislação implica em mudança das representações de 

gênero em nossa sociedade, uma análise discursiva da prática social referente à violência 

doméstica e familiar contra mulheres torna-se necessária, pois quando realizamos a leitura 

discursiva observamos a ocupação das posições do sujeito mulher e a produção dos múltiplos 

efeitos de sentido doravante advindos. Já que na condição de sujeito mulher é preciso ter força, 

é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, quem traz no corpo esta marca mistura a dor e a 

alegria (NASCIMENTO, 1978).  
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CAPÍTULO 2 

 

 

TRAÇANDO AS FRONTEIRAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 

 

 

Sei bem que não poderia empreender estas 

pesquisas, cujo esboço tentei apresentar-lhes, se não 

tivesse, para deles me valer, modelos e apoio. 

 

Foucault, 2014b, p. 66. 
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2.1 A construção da Análise do Discurso: diferentes momentos, novas perspectivas 

 

 

Quando falamos em Análise do Discurso é necessário demarcarmos nosso campo de 

estudos, na tentativa de singularizá-lo em comparação com outras análises do discurso que 

circulam no meio acadêmico. A partir dessa preocupação, vislumbramos a necessidade de 

historicizar seu surgimento e identificar seu campo de estudo. Além disso, o presente capítulo 

tem o condão de oferecer o alicerce teórico para as análises empreendidas ao longo deste 

trabalho. 

Nos anos 50 e 60 podemos observar uma constante na caminhada dos estruturalistas 

restringindo-se à uma abordagem imanente do texto, com a importância dada ao estudo da sua 

estrutura e dos gerativistas com o valor biológico dado à aquisição da língua, o que tornou a 

noção de sujeito bastante volúvel para os estudos da época. 

Na França, após o movimento que iniciou pedindo reformas no setor educacional e 

culminou com uma greve dos trabalhadores, em maio de 68, surgem rupturas e deslocamentos 

que resultam nas teorias pós-estruturalistas. Assim, alicerçados nas contribuições de Lacan e 

Althusser, Derrida e Foucault, Michel Pêcheux e Jean Dubois, compreendeu-se que os aspectos 

que permeiam a linguagem não se limitam apenas à aspectos abstratos, estáticos, sistêmicos. 

Esses teóricos engendram uma nova teoria que surge com a discussão de questões que 

advogavam contra os estudos da enunciação e o formalismo hermético da linguagem e 

questionavam a negação da exterioridade.   

Desses teóricos, apontamos inicialmente Pêcheux e Dubois como responsáveis pela 

discussão acerca de uma nova visão sobre a linguagem que apresenta consequências como a 

ruptura como o modelo de ciência de então e pela introdução do sujeito em suas discussões. 

Eles partiram do pressuposto de que a linguagem é um fenômeno complexo, ou seja, a 

inquietação na esfera dos estudos linguísticos assentou-se na constatação de que a linguagem 

deve ser pensada em seu funcionamento. O objeto de apreciação dos estudos deixa, portanto, 

de ser a frase e passa a ser o discurso, “visto como um nó em que se cruzam questões da 

linguagem em sua articulação com o sujeito e a historicidade que permeiam as condições de 

produção” (NASCIMENTO, 2013, p. 38).  

Nesse passo, no ano de 1969, na França, fortemente influenciado pela teoria 

athusseriana, Pêcheux, publica a obra Análise Automática do Discurso e Dubois, Lexicografia 

e análise do enunciado, que, juntamente com o grupo que instituiu e sedimentou as bases da 

AD, vêm interferir decisivamente nesse cenário, já que o sujeito é trazido para o centro da 

discussão. Não qualquer sujeito, mas um específico: o sujeito do inconsciente, interpelado pela 
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ideologia. Um sujeito constituído e atravessado pela linguagem, surgindo, então, a Análise do 

Discurso de vertente francesa. 

Engendrada em um momento de efervescência política3, a Análise do Discurso, procura 

dar a conhecer o caráter histórico da linguagem, o que implica em uma gama de reconsiderações 

no interior do próprio fazer linguístico. Ela se constitui como uma disciplina de confluência, 

uma vez que se inscreve em um lugar no qual se juntam três regiões de conhecimentos, quais 

sejam: o Marxismo ou Materialismo Histórico, como uma teoria das formações sociais, 

incluindo a ideologia; a Linguística, como uma teoria dos mecanismos sintáticos da língua e 

dos processos de enunciação e a Psicanálise com a noção de sujeito afetado pelo inconsciente 

(PÊCHEUX, 2014b). Assim, no entremeio dessas disciplinas pode-se propor a reflexão 

discursiva, alicerce da Análise do Discurso. 

Partindo da dicotomia langue/parole da linguística saussuriana, Pêcheux coloca o 

discurso “entre a linguagem (vista a partir da linguística, do conceito saussuriano de langue) e 

a ideologia” (HENRY, 2014a, p. 36), trazendo profundas mudanças na concepção de língua. A 

língua da AD admite que circunstâncias extralinguísticas moldam o discurso; não se trabalha 

mais com o estudo da estrutura do texto nele e por ele mesmo, como dantes. Nesse caminhar, o 

conceito de sujeito produtor de discursos hegemônicos, que fundava os estudos da época, é 

reformulado pelo viés do Materialismo Histórico (com a releitura de Marx por Althusser) e da 

Psicanálise (com a releitura de Freud por Lacan).  

É, pois, do entrecruzamento desses domínios do conhecimento que se alicerçam os 

estudos discursivos. Em suas reflexões, Gregolin (2001, p. 03) também assevera que essa tripla 

fundação situa a AD em três áreas do conhecimento: 

 
1. Na Linguística, com a problematização do corte saussureano, dando a 

Saussure o lugar de fundador da Linguística como sendo ciência e retomando 

a sua ideia de “real da língua” na noção de sistema; mas, ao mesmo tempo, 

centralizando a análise na semântica, com a ideia da não-transparência do 

sentido, da não-reflexividade entre signo/mundo/homem. 

2. No Materialismo Histórico, por meio da releitura althusseriana de Marx, 

com a ideia de que há um real na história que não é transparente para o sujeito, 

pois ele é assujeitado pela ideologia. 

3. Na Psicanálise, por meio da releitura lacaniana de Freud, com a ideia do 

sujeito na sua relação com o simbólico, pensando o inconsciente como 

estruturado por uma linguagem.  

 

                                                 
3 A década de 60 foi um período bastante agitado do ponto de vista político e cultural, na França, um dos marcos 

foi o movimento estudantil de 1968 no qual os estudantes universitários saíram às ruas pedindo reformas no ensino. 
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Assim, para Pêcheux (2014b) a AD pode ser vista como uma teoria materialista dos 

discursos que busca articular ideologia e inconsciente na constituição do sujeito através da 

linguagem. Nesse viés, sob o impacto inicial da teoria, Gregolin (2007, p. 31) assevera que 

“Quando as três teorias se encontraram (psicanalítica, marxista, linguística/antropológica) 

criou-se um efeito subversivo, que trazia a promessa de uma revolução cultural”.  

Além da inscrição do discurso como objeto de análise, outra inovação trazida pela AD 

repousava nessa perspectiva interdisciplinar. Ao eleger o discurso como principal elemento de 

suas preocupações, a teoria do discurso que surgia não reivindicava apenas a inserção de uma 

nova categoria para a análise, mas sim uma mudança no olhar. 

Esse olhar deveria ser voltado para o histórico que subjaz à linguagem e que determina 

as condições de produção dos discursos. A esse respeito, foi Pêcheux afirmou que é impossível 

“[...] analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada em 

si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis, a partir de um 

estado definido das condições de produção” (PÊCHEUX, 2014a, p. 78). 

Esse viés de ruptura a toda uma conjuntura política e epistemológica caracteriza o 

surgimento da AD. A articulação entre história, língua e sujeito ergue-se como eixo norteador 

dos seus estudos. Sob esse ponto de vista, a Análise do Discurso jamais seria um instrumento 

para a explicação simples de textos. Na ótica de Pêcheux (2014b), o sentido não está claro, 

óbvio ou transparente uma vez que é preciso considerar a opacidade da materialidade e a 

inscrição do sujeito. 

Devido a influência do Marxismo ou Materialismo Histórico – que concentrava grande 

preocupação com as relações das classes sociais – nos primeiros anos da Análise do Discurso 

o objeto preferido pelos analistas eram discursos mais fechados e homogêneos. De acordo com 

Mussalim (2001, p. 117-118):  

 

Por serem mais ‘estabilizados’, pressupõe-se que tais discursos sejam 

produzidos a partir de condições de produção mais estáveis e homogêneas, 

isto é, no interior de posições ideológicas e de lugares sociais menos 

conflitantes: o manifesto comunista é enunciado do interior do Partido 

Comunista e representa seus possíveis interlocutores inscritos neste mesmo 

espaço discursivo.  

 

Entretanto, segundo Pêcheux (2014a), os diferentes processos discursivos são gerados 

por máquinas discursivas específicas. Assim, o manifesto dos comunistas e o manifesto dos 

conservadores são produzidos por máquinas discursivas diferentes. 
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Nesse cenário, Althusser, em uma releitura das contribuições marxistas, levanta a 

necessidade de se considerar que a infraestrutura (base econômica estatal) determina a 

superestrutura (instâncias político-jurídicas e ideológicas de uma sociedade, consubstanciadas 

no Materialismo Histórico). “A linguagem se coloca para Althusser como uma via por meio da 

qual se pode depreender o funcionamento da ideologia” (MUSSALIM, 2001, p. 104). E, nesse 

contexto, Pêcheux desencadeia uma ruptura epistemológica ao colocar o discurso em um espaço 

que intervêm questões relativas à ideologia e ao sujeito. 

Por sua vez, Lacan resgata o conceito de significante de Saussure entendendo que o 

inconsciente seria uma cadeia na qual os significantes se repetem e interferem no discurso de 

então, como se o discurso atual fosse sempre atravessado por outros discursos anteriores à ele, 

isto é, do inconsciente.  

O inconsciente é o lugar de onde emana o discurso do advogado, da mãe, do filho, do 

aluno, entre inúmeros outros. Nesse terreno o sujeito se define, sendo visto como uma 

representação. Assim, decorrem dessa proposta, outras implicações para o quadro 

epistemológico da AD. O conceito de sujeito passa a ser “definido em função do modo como 

ele se estrutura a partir da relação que mantém com o inconsciente, com a linguagem.” 

(MUSSALIM, 2001, p. 105).   

Assim, da psicanálise lacaniana surge o conceito de sujeito, sendo definido em função 

do modo como ele se estrutura a partir da relação que mantém com o inconsciente e, portanto, 

com a linguagem já que, para Lacan, “a linguagem é condição do inconsciente”. 

Diante desse intrincamento, no qual a língua é a porta de entrada para a materialidade 

do discurso, a AD permitiu mapear a produção dos discursos bem como o processo de 

construção dos sentidos dentro dele, isto é, a produção discursiva associada às condições 

históricas que lhe determinam.  

Maldidier (2003) expõe que em Dubois a AD é pensada na perspectiva de continuidade. 

A passagem do estudo das palavras (Lexicologia) ao estudo do enunciado (Análise do Discurso) 

seria uma extensão permitida pela Linguística. Já para Pêcheux, a Análise do Discurso é 

pensada como uma ruptura epistemológica em relação ao que se fazia nas ciências humanas, 

articulando a questão do discurso com as do sujeito e as da ideologia. 

Como se pode observar, o quadro teórico-epistemológico da AD é complexo. Os 

conceitos das outras áreas ao se integrarem ao conceito de discurso deixam de ser aquelas 

noções com sentidos estritos originais e se ajustam à especificidade própria da rede discursiva. 

E, para pensar a palavra discurso, Pêcheux a tomou a partir da tríade língua, sujeito e 

história. Para Maldidier (2003, p. 15-16): 
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O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro nó. Não é jamais 

um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em que se intricam, 

literalmente, todas as suas grandes questões sobre a língua, a história, o 

sujeito. A originalidade da aventura teórica do discurso prende-se ao fato que 

ela se desenvolve no duplo plano do pensamento teórico e do dispositivo da 

análise de discurso, que é seu instrumento.  

 

O discurso é, pois, uma materialidade linguística e histórica na qual observamos as 

relações entre língua e ideologia e os mecanismos de produção dos sentidos. Segundo Pêcheux 

(2014b), o discurso é o efeito de sentidos entre os locutores, isto é, não há o intuito de 

transmissão de informações tão-somente. Nesse processo de interlocução os sujeitos se 

constituem. Os sujeitos e os sentidos são afetados pela história no funcionamento da língua, 

pois os efeitos de uma enunciação são múltiplos e diversos.  

Assim, a Análise do Discurso não se apresenta como uma teoria pronta e acabada. Tendo 

em conta os afunilamentos e as convergências teóricas dos estudos de Pêcheux, a teoria do 

discurso é dividida em três fases nas quais o modelo teórico-epistemológico foi sendo 

reformulado e aperfeiçoado para dar conta das inquietações do discurso em contextos de 

transformações sociais (NASCIMENTO, 2010).  

A primeira fase (AD1) está vinculada a uma posição linguística pós-saussureana, 

compreendida como um conjunto de discursos produzidos em um determinado momento, 

resultante de condições de produção estáveis. Nela, Pêcheux desenvolveu o método de Análise 

Automática do Discurso (AAD), cujo principal objetivo era o de fornecer um instrumento 

científico que auxiliasse as ciências sociais na análise de seus objetos.  

Ao selecionar corpora fechados para analisá-los linguística e discursivamente, os 

analistas do discurso procuraram demonstrar que as relações identificadas com estes 

procedimentos eram geradas por uma mesma estrutura, excluindo produções mais espontâneas 

como, por exemplo, a linguagem do cotidiano. Cada máquina era idêntica e fechada sobre si 

mesma, determinando os sujeitos como produtores dos seus discursos. 

Assim, dadas as condições de produção, os analistas do discurso da AD1 buscavam 

identificar, na materialidade discursiva, os índices linguísticos reveladores de pontos de vista 

ideológicos que se confrontavam e que, por sua vez, refletiam elementos da estrutura social. 

Marcadamente influenciado pelas teses de Althusser – principalmente no que concerne 

à teoria dos aparelhos ideológicos – a preocupação central de Pêcheux (2014b) era estabelecer 

um elo entre o discurso e a prática política que passava pela ideologia. A emergência desse 

campo de investigação incorreu, precisamente, da réplica da obra de Pêcheux em torno da 
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epistemologia da linguística, sugerindo a análise dos processos discursivos (MALDIDIER, 

2003).  

Portanto, Pêcheux assinala que todo discurso é ideologicamente determinado e que, por 

conseguinte, o sujeito, como elemento de um discurso, é um sujeito ideológico, assujeitado, 

engendrado nas/pelas nuances da ideologia, ou seja, não sabe de onde vem o discurso. O que 

prevalece nessa fase é a grande dominação da elite sobre a massa. O discurso é produzido pela 

classe social e o indivíduo é o produto. Nas palavras de Pêcheux (2014a, p. 307), o discurso é 

visto como:  

 

[...] uma máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma, de tal modo que 

um sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores de seus discursos: 

os sujeitos acreditam que ‘utilizam’ seus discursos quando na verdade são seus 

‘servos’ assujeitados, seus ‘suportes’. 

 

Sob essa ótica, o sujeito é inconsciente e ainda preso à estrutura. Ele é levado a assumir 

lugares preestabelecidos em seu interior e a obedecer regras que o obrigam a falar de uma forma 

ou de outra, levando em consideração o lugar em que está inserido. Os sujeitos creem que 

utilizam seus discursos, mas são seus suportes. 

Assim, a análise do discurso na AD1 é um procedimento restrito teórica e 

metodologicamente a um começo e fim predeterminados, num espaço em que as máquinas 

discursivas constituem unidades justapostas e cuja existência do outro está subordinada ao 

primado do mesmo (PÊCHEUX, 2015b). 

Em 1975, a AD dá início a um novo ciclo na sua existência que cessará em 1979. Apesar 

de também marcada pelo dispositivo analítico da maquinaria discursiva, o objeto de estudo 

sofre deslocamentos no nível de construção dos corpora discursivos que deixam de se 

relacionar entre si pelo efeito da justaposição. 

Desse modo, a noção de máquina discursiva fechada começa a ser desconstruída com a 

entrada da noção de formação discursiva – tomada de empréstimo de Foucault – provocando 

reflexões que culminam em mudanças substanciais do quadro teórico. Essas ideias começam a 

fazer implodir a maquinaria discursiva que dantes operava, isso porque ela está em relação 

contrária com seu exterior, não sendo mais suficiente para sustentar a teoria do discurso. 

 

[...] uma FD [formação discursiva] não é um espaço estrutural fechado, pois é 

constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de 

outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidencias discursivas 

fundamentais (por exemplo sob a forma de ‘pré-construídos’ e de ‘discursos 

transversos’). (PÊCHEUX, 2014a, p. 310). 
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Assim, formação discursiva, doravante FD, é aquilo que determina, por meio de uma 

posição dada, uma conjuntura sócio histórica de uma época, aquilo que pode e deve ser dito, ou 

seja, uma formação discursiva é marcada por regras de formação que controlam o interno e 

externo à ela (MUSSALIM, 2001). Ao mesmo tempo, também é vista como um espaço de 

contradição e de confronto, pois ela é constantemente invadida pelo seu outro e, assim, uma FD 

é invadida por outras FDs. Nesse passo, ao definir-se em relação ao externo, o discurso não é 

mais um espaço de estrutura fechada.  

Há, portanto, a possibilidade de buscar o discurso de outros textos para a construção do 

sentido. Pêcheux (2014b) procura as chamadas matrizes do sentido e teoriza que existe uma 

ilusão que faz o sujeito pensar que está na fonte do sentido. Para explicar essa ilusão, aparecem 

os conceitos dos dois esquecimentos que explicam os procedimentos pelos quais a enunciação 

e a formulação do discurso assumem a aparência de original e sujeitos de si.  

O esquecimento número dois é aquele que faz parecer que o que foi dito somente poderia 

sê-lo com aquelas palavras, causando a impressão da realidade do que pensamos, o que amarra 

o sujeito na ilusão de uma relação termo a termo entre a linguagem e a realidade. Já o 

esquecimento número um é o da ordem do inconsciente, inacessível ao sujeito. Traz a ilusão de 

que o sujeito é a origem do que está sendo dito e que as palavras começam nele mesmo, o que 

faria desse sujeito a fonte dos sentidos que produz (PÊCHEUX, 2014b).  

Ao propor isso Pêcheux inaugura reflexões sobre o sujeito do discurso, não 

categorizável e passível de uma abordagem distinta da destinada pelo empirismo. Assim, o 

sujeito na linguagem é permanentemente situado a partir da formação discursiva a qual se filia, 

capturado pelos esquecimentos e questionado pela ideologia. 

Nessa perspectiva, os teóricos da AD passaram a analisar o funcionamento da linguagem 

através da ideologia e a sua influência na materialização da linguagem para estruturá-la no 

processo de significação. Dessa forma, a ideologia tornou-se a condição para a constituição do 

sujeito e dos sentidos. Brandão (2014, p. 54) acrescenta que: 

 

Centradas no outro, segundo essa concepção, as relações intersubjetivas são 

governadas por uma tensão básica em que o tu determina o que o eu diz, 

ocorrendo uma espécie de tirania do primeiro sobre o segundo. É a concepção 

fortemente influenciada pela retórica, presente nos momento iniciais da AD 

cujas análises focalizaram sobretudo os discursos políticos. 

 

Quando descobertos e discutidos, os pontos de confronto nas fronteiras internas de uma 

formação discursiva são tematizados como feitos de ambiguidades ideológicas, de respostas 
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prontas e de réplicas estratégicas. A noção de interdiscurso também é introduzida nesta segunda 

fase da AD. Para “designar ‘o exterior específico’ de uma FD para constituí-la em lugar da 

evidência discursiva [...]” (PÊCHEUX, 2014a, p. 310), ou seja, o discurso sempre remete para 

outros discursos, anteriores ou posteriores a ele.  

Da mesma forma, o discurso remete aos nossos próprios discursos, o que Pêcheux 

denominou de intradiscurso, que é o campo da formulação do próprio sujeito, ou seja, o que se 

diz agora também se relaciona com o que foi dito antes e será dito depois, mesmo que não nos 

lembremos. Entretanto, o sujeito do discurso, neste momento, continua assujeitado à 

maquinaria, de acordo com os parâmetros de Althusser.   

Essa discussão traça efeitos teórico-metodológicos que seguirão novas alterações, 

instigando novos caminhos esboçados, intentando descortinar percursos outros para a AD, por 

intermédio da aproximação com outros estudiosos, sobretudo por meio da aproximação de 

Pêcheux às ideias foucaultianas.  

A partir de 1980, a AD passa ainda por uma terceira fase. Neste período é desconstruída 

a máquina discursiva em favor da heterogeneidade do sujeito. Instala-se o “primado do outro 

sobre o mesmo” (PÊCHEUX, 2014c). Diante dos deslocamentos que são possíveis fazer devido 

a aproximação de Courtine às ideias de Foucault, as noções de descontinuidade, dispersão e 

não-linearidade são trazidas para a AD. Em sua tese, Courtine não só aplica os conceitos já 

propostos, como também reflete sobre alguns deles, como condições de produção, arquivo, 

formação discursiva, enunciado, memória discursiva e interdiscurso. Essa nova forma de 

entendimento e a proposição de novas categorias, provoca uma verdadeira revolução tanto nos 

quadros da AD, quanto no saber e fazer da história. 

Pêcheux (2014a), em seu grupo de discussões, é quem primeiramente define o conceito 

de condições de produção referindo-se à situações de enunciação fechadas, como uma arena de 

luta ou um teatro. Courtine (2014) fortalece esse conceito quando reconhece que as relações de 

interlocução, sob o regime dos acontecimentos, estão presentes nas relações interdiscursivas 

projetadas, principalmente, pelas construções históricas. Para ele, os enunciados são proferidos 

porque são historicamente estabilizados.  

A respeito do conceito de arquivo, Courtine introduz na AD proposições de Foucault 

para pensar na forma como se organiza o corpus de análise. As reflexões de Courtine levam-

nos a pensar como se passa da análise da FD para a leitura do arquivo. O conceito de 

interdiscurso interfere na forma, na organização do corpus. O interdiscurso é um “espaço 

discursivo e ideológico onde se desenvolvem as formações discursivas em função das relações 

de dominação, de subordinação e de contradição” (SARGENTINI, 2006, p. 40).  
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Delineava-se, então, a noção de discurso que é constituído ao mesmo tempo por um 

movimento no qual regularidades (estrutura) e singularidades (acontecimentos) coexistem em 

um mesmo ambiente, resultado da influência de Foucault nessa terceira fase.4  

A noção de forma de corpus trazida por Courtine redefinia a noção de corpus discursivo 

por aproximar a formação discursiva foucaultiana (os elementos que atravessam uma FD não 

são ligados entre si por um princípio de unidade, mas sim por uma dispersão) da pecheutiana. 

Assim, Courtine “apresenta novos modos de compreensão do corpus na Análise do Discurso” 

(SARGENTINI, 2006, p. 40). Essa reflexão se vincula à noção de arquivo advinda de Foucault 

(2014a), que se refere a um modo de acompanhar as práticas discursivas de uma sociedade.  

Antes de seu desaparecimento, Pêcheux (2015b), assinala que faz parte dos propósitos 

da AD, a partir de então, contemplar outras materialidades produzidas em lugares e situações 

diversas, como as falas não-institucionais oriundas do cotidiano e as imagens. Ele reconhece 

que a teoria do discurso havia levado a reflexão sobre a materialidade do sentido ao extremo. 

Nas palavras de Maldidier (2003, p. 96): 

 

De uma ponta à outra, o que ele teorizou sobre o nome de “discurso” é o apelo 

de algumas ideias tão simples quanto insuportáveis: o sujeito não é fonte do 

sentido; o sentido se forma na história através do trabalho da memória, a 

incessante retomada do já-dito; o sentido pode ser cercado, ele escapa sempre. 

 

Para além das questões que se puseram quanto ao lugar ideológico do sujeito, Pêcheux 

também passa a questionar o modo de organização e circulação do discurso político. Ele se 

aproxima de Foucault observando a heterogeneidade, a dispersão e o acontecimento discursivo, 

abandonando a supremacia dos discursos legítimos (oficiais, impressos, entre outros), 

contemplando em seus trabalhos, a memória sob a história e os múltiplos enunciadores cujos 

enunciados constroem os arquivos dos discursos cotidianos, sendo outro deslocamento dessa 

terceira fase. Por isso, é possível esta pesquisa com um corpus que se constitui como um 

discurso do cotidiano, tanto pela regularidade da formulação da lei, quanto pela sua circulação 

nos veículos midiáticos através das campanhas institucionais.  

A noção de “língua de madeira” entendida com aquela fechada, totalitária, que apagava 

o sujeito do dizer e amparou as discussões iniciais de análise do discurso político, foi dando 

lugar a um discurso político mais fluido, menos hermético, menos duro, sinalizando a influência 

da mídia no discurso. “Era chegado o tempo de incorporar às análises a ‘língua de vento’ da 

                                                 
4 A noção de discurso para Foucault será melhor discutida no tópico seguinte. 
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mídia, o discurso ordinário, as novas materialidades do mundo ‘pós-moderno que se 

concretizavam no discurso” (GREGOLIN, 2008, p. 27).  

Esse deslocamento foi marcado a partir do enunciado “On a gagné” (ganhamos), 

proferido pelos franceses que apoiavam Mitterrand na eleições de 1981. Pêcheux compara esse 

acontecimento a um evento esportivo, pois o mesmo enunciado proferido pelos torcedores de 

um time, por exemplo, era proferido pelos eleitores. Era o início da compreensão da influência 

da mídia no enunciado discursivo. “A língua de madeira do direito e da política se enrosca com 

a língua de vento das propagandas e das publicidades” (GADET; PÊCHEUX, 2004, p. 23). 

A “língua de vento” caracteriza o discurso da modernidade, de “fala breve e efêmera”, 

“curto, descontínuo e ininterrupto” (COURTINE, 2006, p. 84). Nela evidencia-se um sujeito 

falante em detrimento do discurso político-partidário, valoriza-se a expressão da subjetivação, 

de certo individualismo, que dá amplas margens para o lugar de destaque do homem político. 

Portanto, um discurso no qual ressurgiria, enfim, o indivíduo falante. (COURTINE, 2006).  

A atualidade se caracteriza pela rapidez, pelo grande número de informações veiculadas 

e, acima de tudo, pela efemeridade. Sendo o discurso da Lei Maria da Penha uma “língua de 

madeira”, as características da “língua de vento”, nesta pesquisa marcada pelas campanhas 

midiáticas institucionais, também são por ele perpassadas. Assim, aparece-nos um discurso 

“mais fluido, mais imediato que requisitaria o instante mais do que se inscrever na memória” 

(COURTINE, 2006, p. 84). 

Para alguns historiadores, como Courtine (2009), essa fase cessa com a morte de 

Pêcheux; para outros, no entanto, ela ainda encontra-se em curso até os nossos dias, mas é ponto 

pacífico a atribuição da paternidade da Análise do Discurso à Pêcheux.  

O legado teórico e de procedimentos deixados por Pêcheux articulados às contribuições 

de Foucault nos permitem a compreensão das relações históricas entre os indivíduos e da 

sociedade nas materialidades da linguagem. E é exatamente este legado que nos interessa, por 

fornecer subsídios indispensáveis para a análise do discurso da Lei Maria da Penha e das 

práticas discursivas materializadas nas campanhas midiáticas institucionais. Dessa forma, 

passemos agora à discussão das categorias que serão utilizadas como ferramentas de análise do 

corpus. 

 

 

2.2 Algumas categorias em análise  
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Nesta seção nossa atenção se volta para os dispositivos teórico-analíticos que alicerçam 

o quadro composicional da AD francesa e, por isso mesmo, fundamentam os atuais trabalhos 

inscritos nessa perspectiva. Em face da análise do discurso da Lei Maria da Penha e seu 

atravessamento em campanhas midiáticas institucionais como objetivo do nosso trabalho, 

deteremos atenção especial nas questões teórico-metodológicas da AD – em especial aquelas 

advindas da articulação entre as contribuições de Pêcheux e Foucault. Desse modo, a discussão 

de determinadas categorias assume lugar de destaque nesta dissertação, razão pela qual, são 

devidamente abordadas nos tópicos subsequentes.  

 

 

2.2.1 Atraindo o olhar para além das tessituras linguísticas: sentido, sujeito e discurso 

 

 

Para interpretarmos nosso corpus com mais profundidade temos que tratar o discurso 

como prática discursiva, por isso devemos entender que os dizeres registrados na história 

tradicional, como verdade, são frutos das relações de força que instituíram o discurso para que 

ele fosse posto daquela forma e não de outra. Para tanto, observamos os regimes, as séries, as 

estratégias, as manobras que assinalam a dinamicidade do sentido e das práticas de linguagem 

que mobilizam o discurso. 

Foucault discorre sobre a noção de discurso associando-a aos fatos históricos, pois para 

ele a história tem um duplo papel indispensável para a análise: como a priori histórico e como 

material produzido pelas relações entre poder e saber. Longe de ser identificado como 

historiador de discursos, Foucault busca verificar o campo onde os diferentes discursos 

estabelecem relações entre si com base não naquilo que dizem, mas sim na árdua tarefa de 

determinar quais deles são verdadeiros ou falsos a partir daquilo que permitiu que eles fossem 

ditos. Nas palavras de Revel (2005, p. 37). 

 

O discurso designa, em geral, para Foucault, um conjunto de enunciados que 

podem pertencer a campos diferentes, mas obedecem, apesar de tudo, a regras 

de funcionamento comuns. Essas regras não são somente linguísticas ou 

formais, mas reproduzem um certo número de cisões historicamente 

determinadas (por exemplo, a grande separação entre razão/desrazão): a 

“ordem do discurso” própria a um período particular possui, portanto, uma 

função normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de 

organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de 

práticas.  

 

Assim, o processo histórico pensado por Foucault diverge da história tradicional, das 

continuidades. Para ele a história é essencialmente descontínua na medida em que os registros, 
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os documentos são selecionados dentro de uma perspectiva que concebe a história como uma 

coleção de fatos que constituem a singularidade da sociedade e de seus indivíduos.  

Com esse fundamento, Foucault (2014a, p. 131) argumenta que o discurso é uma 

dispersão, um “conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema [regras] de 

formação”. Por isso, a produção de sentidos é uma prática ligada com a exterioridade, isto é, 

com a História Nova, pois sem ela não há sentido.  

O discurso é um objeto social, uma prática, que está presente e flui da (e influi na) 

construção do processo social. Desse modo, o trabalho de interpretação da AD não pode ser 

refletido sem uma referência à historicidade e à língua, uma vez que o próprio dizer está 

articulado às condições de produção. O sentido, na perspectiva da AD, atrela-se à construção 

do sujeito que, por sua vez, não é visto de forma individualizada no mundo. Para Pêcheux 

(2014b, p. 160): 

 

[...] o sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo 

(isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas, 

ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 

processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões, proposições são 

produzidas.   

 

Pêcheux (2014b), elaborou uma teoria materialista do discurso na qual sentido e sujeito 

são efeitos de práticas discursivas, sendo estas necessariamente ideológicas. O sujeito é 

interpelado pela ideologia, resultando uma forma de assujeitamento. Assim, podemos dizer que 

o sujeito é, ao mesmo tempo, despossuído e mestre do que diz. Essa compreensão leva em conta 

a ilusão do sujeito ser mestre de si e da sua fala, fonte do seu dizer.  

Assim, o sujeito é inserido em uma dada conjuntura social imbuída de marcas históricas, 

se apropria de um discurso preexistente e faz uso dele. Ele é heterogêneo por ser constituído de 

um conjunto de diferentes vozes. Entretanto, em Foucault, não existe um sujeito pré-

estabelecido do qual emanaria as relações de poder. Para o filósofo francês o sujeito é 

constituído, produzido dentro de uma conjunção de estratégias de poder, não sendo alienado 

por ideologias que encobririam sua visão da realidade. 

Isso porque para Foucault o homem só existe através da história e não como origem da 

história. Ele propõe que o sujeito é uma função, um espaço vazio que – ao formular o enunciado 

– pode ser preenchido por diferentes indivíduos (FOUCAULT, 2014a). Assim, não há uma 

concepção unificante do sujeito. E, é dessa possibilidade de dispersão – decorrente das mais 

variadas possibilidades de posições que podem ser assumidas no discurso – que se diz que o 

sujeito atravessa o discurso.   
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Esse atravessamento é percebido na medida em que a unidade de sentido da enunciação 

jurídica é um efeito de sentido articulado às posições do legislador relativamente ao 

acontecimento enunciativo, perfazendo a dispersão do sujeito. Aqui não se trata de relacionar 

o enunciado com as intenções do enunciador, mas sim às relações exteriores ao discurso que 

deve ser efetuado para poder falar de tais ou quais objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, 

analisá-los, classificá-los, explicá-los entre outros (FOUCAULT, 2014a).  

O objetivo do filósofo francês, portanto, consistiu em revelar a constituição dos sujeitos 

dentro da história. Desse modo podemos considerar os indivíduos como louco, normal, vítima, 

agressor, sujeito deste ou daquele discurso que será reclamado pela Medicina, pelo Direito, 

entre outros. Nas palavras de Foucault (2000a, p. 07), o sujeito é produzido pelas relações de 

poder. 

 

Queria ver como estes problemas de constituição podiam ser resolvidos no 

interior de uma trama histórica, em vez de remetê-los a um sujeito constituinte. 

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, 

chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama 

histórica. [...] uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, 

dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir a um sujeito 

seja ele transcendente com relação ao campo de acontecimentos, seja 

perseguindo sua identidade vazia ao longo da história.  

 

Portanto, a questão da subjetividade em Foucault é pensada em termos de produção. 

Para o autor, o sujeito, longe de ser uma entidade plena, soberana e atemporal, nada mais é que 

um processo, uma fabricação engendrada por práticas discursivas situadas historicamente. 

Desse modo, o sujeito em Foucault não é homogêneo – assim como as práticas 

discursivas não o são – mas sim constituído por diversos discursos que se entrecruzam: 

convergentes ou antagônicos. Ele engendra seu discurso dentro de uma heterogeneidade 

discursiva, pois, ao falar, o sujeito retoma outros discursos dentro de uma rede de memória e 

de sistemas de controles, ativando e atualizando o artefato discursivo.  

Assim, a constituição e o funcionamento dos sujeitos e dos sentidos via discurso incide 

sobre os gestos de leitura a serem mobilizados pelo sujeito. Os gestos interpretativos 

constituem-se enquanto práticas simbólicas que procuram apreender o real da língua no 

funcionamento do discurso. Trata-se de: 

 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa (FOUCAULT, 2014a, p. 144).  
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Assim, a partir do gesto interpretativo da LMP, interessa-nos, pois, enquanto analista do 

discurso, buscar compreender e refletir questões importantes para o campo teórico da AD, 

sobretudo pelo fato de que em toda relação com os sentidos ficam vestígios passíveis de serem 

mobilizados. Para se constituir como sujeito e produzir sentido no contexto social, o indivíduo 

se submete à língua e à história e, nesse movimento, sujeito e sentido vão se constituindo na 

permanente trama do discurso. 

Assim, ao estabelecer a tarefa de evocar os sentidos, o discurso da Lei Maria da Penha 

não pode ser considerado um fenômeno isolado, mas sim um continuum de discursos, cujos 

efeitos de sentido se abrigam na memória e no interdiscurso, é o que veremos a seguir.  

 

 

2.2.2 Uma miríade de configurações possíveis: os entrecruzamentos da memória e do 

interdiscurso 

 

 

Considerando a natureza do discurso que reúne e coordena as instâncias linguística e 

histórica a um só tempo, a memória discursiva da qual falamos obedece a esse mesmo arranjo, 

sendo, portando, a junção tal como nos assevera Pêcheux (2015a) das memórias mítica, social 

e histórica a partir da voz do historiador.  

São essas redes de memória que possibilitam a retomada de discursos já-ditos, 

atualizando-os à historicidade do acontecimento discursivo, proporcionando que o discurso 

tenha lugar e produza os efeitos de sentido de que é capaz. A estruturação da discursividade 

constitui, por conseguinte, a materialidade de uma memória social determinada historicamente. 

Nas palavras de Pêcheux (2015a, p. 46): 

 

[...] a memória discursiva seria aquilo que, face a texto que surge como 

acontecimento a ler, vem reestabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 

ao próprio legível. 

 

Entretanto, além de um espaço de retomadas de discursos anteriores, a memória também 

marca um embate entre os implícitos e as forças antagônicas que lutam para desestabilizar os 

já-ditos. Nesse aspecto Pêcheux demonstra que em determinadas conjunturas discursivas há um 

afastamento entre a palavra e a memória. E, em decorrência disso, propõe que a AD se distancie 

das evidências da materialidade discursiva para, assim, buscar uma reflexão sobre os efeitos 

que emergem.  
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Esse efeito de opacidade (correspondente ao ponto de divisão do mesmo e da 

metáfora), que nunca marca o momento em que os “implícitos” não são mais 

reconstrutíveis, e provavelmente o que compele cada vez mais a análise de 

discurso a se distanciar das evidências da proposição, da frase e da 

estabilidade parafrástica, e a interrogar os efeitos materiais de montagens de 

sequências sem buscar, a princípio e antes de tudo sua significação ou suas 

condições implícitas de interpretação. (PÊCHEUX, 2015a, p. 47-48). 

 

Portanto, é na opacidade do não-dito que ocorrem os deslocamentos, as movências e as 

transformações das redes de memória. Para Halbwachs (2013), o sujeito participa de dois tipos 

de memória: a individual e a coletiva, que também podemos chamar de pessoal e social. Essa 

relação se dá na medida em que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. 

Logo a memória social é mais extensa, mas que para nós representaria o passado sob uma forma 

resumida e esquemática. No entanto, a nossa memória pessoal traz as lembranças ao longo de 

nossa vida que apresentaria um panorama bem mais contínuo e mais denso. Segundo 

Halbwachs (2013, p. 70): 

 

Admitamos [...] que as lembranças pudessem se organizar de duas maneiras: 

tanto se agrupando em torno de uma determinada pessoa, que as vê de seu 

ponto de vista como se distribuindo dentro de uma sociedade grande ou 

pequena, da qual são imagens parciais. Portanto, existiriam memórias 

individuais e, por assim dizer, memórias coletivas.  

 

Nossa memória pode ser social por percebermos o saber que temos que vem do outro, 

do grupo no qual estamos inseridos e não somente de forma individual. Na formação de 

subjetividade do sujeito, o individual está sempre contido no coletivo, aproximando-se do 

conceito de memória na Análise do Discurso.  

Dessa maneira, a memória individual não está isolada. Ela toma como referência pontos 

externos ao sujeito. O suporte em que se apoia a memória individual encontra-se relacionado 

às percepções produzidas pela memória coletiva e pela memória histórica (HALBWACHS, 

2013). O individual de cada um é formado pelo conjunto dos elementos do grupo. Nas palavras 

de Courtine (2014, p. 105-106): 

 

O que entendemos pelo termo ‘memória discursiva’ é distinto de toda 

memorização psicológica do tipo daquela cuja medida cronométrica os 

psicolinguistas se dedicam a produzir (assim, para utilizar um exemplo 

recente, o trabalho de Kintsch & Van Dijk (1975) sobre os processos 

cognitivos implicados na memória dos textos). A noção de memória 

discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de 

práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos; ela visa o que 
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Foucault (1971, p. 24) [em A ordem do discurso] levanta a propósito dos 

textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, ‘discursos que originam um 

certo número de novos atos, de palavras que os retomam, os transformam ou 

falam deles, enfim, os discursos que indefinidamente, para além de sua 

formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer’.  

 

Face aos sentidos já estabilizados, a memória não é aniquilada pelo acontecimento novo, 

mas sobrevive e luta como um espaço que comporta os conflitos e discursos antagônicos e que 

se ressignifica quando necessário. A memória discursiva opera no sentido de provocar ao 

mesmo tempo a retomada e o deslize para outros “novos” sentidos que são outros, mas 

paradoxalmente, ainda assim “os mesmos”, ou seja, a reflexão sobre os acontecimentos atuais 

nos permite fazer com que o passado retorne, seja interpretado e novas significações sejam 

encontradas.  

A memória discursiva pode ser repetição, mas também pode ser deslocamento, visto que 

por meio dela ocorre uma espécie de reajuste capaz de produzir outros sentidos. Podemos dizer 

que esse reajuste produz o efeito de ressignificação – processo de retomada de discursos 

anteriores, atribuindo-lhes novos sentidos – retomando aquilo que já foi posto para que possa 

ser produzida a memória do presente. 

Quando lemos um texto, por exemplo, percebemos indícios de vários outros discursos. 

Buscamos a existência histórica do enunciado e construímos sua significação. Dessa forma, a 

memória discursiva é um espaço que permite a repetição dos pré-construídos, mas também se 

desloca, se reinventa e se desdobra face a um novo acontecimento que a obriga a isso.  

Gregolin retoma essa ideia ao explicar a existência histórica do enunciado, destacando 

o interdiscurso como o “responsável pelo domínio comum de figuras, de estereótipos, de 

maneiras de imaginar, é ao mesmo tempo, uma região de confronto de sentidos em que ideias 

contrárias se digladiam” (GREGOLIN, 2000, p. 23).  

Nessa busca pelas dizibilidades, observamos que o sentido não é suposto ou deduzido, 

ele está ligado a vários outros dizeres. Pelo que podemos concluir pela heterogeneidade do 

discurso através das relações interdiscursivas, num contínuo processo dialógico com as 

formulações anteriores, tendo em vista que não há discurso único, tudo que se diz, remonta a 

um já-dito. As formulações podem aparecer por meio de enunciações outras que se retomam, 

reformulam-se, opondo-se ou reafirmando dizeres. 

Para Courtine (1999, p. 18), o interdiscurso é entendido como: 

 

[...] séries de formulações marcando, cada uma, enunciações distintas e 

dispersas, articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas (citando-
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se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se...). É 

nesse espaço discursivo, que se poderia denominar, seguindo M. Foucault, 

‘domínio de memória’, que se constitui a exterioridade do enunciável para o 

sujeito enunciador na formação dos enunciados ‘preconstruídos’, de que sua 

enunciação apropria-se. 

 

Dessa forma, os discursos são gerados por meio da interação que estabelecem entre si. 

O acontecimento discursivo não se dá no tempo do enunciador, mas em uma temporalidade em 

que o passado é relembrado pelo próprio acontecimento que, por sua vez, tem o porvir latente, 

ou seja, o enunciável, na LMP, está ancorado num já-dito e, como tal, ocorre num espaço de 

exterioridade em relação à língua e ao sujeito.  

Note-se que o interdiscurso agencia a circulação dos discursos na relação destes consigo 

mesmo e com outros enunciados. Ao analisarmos a LMP, por exemplo, estamos perante a 

questão de como ela se relaciona com as condições de produção que a criaram: cultura 

patriarcal, movimentos feministas, legislações que reconheciam alguns direitos das mulheres 

entre outras questões que serão abordadas ao longo deste trabalho. Portanto, podemos 

compreender que a LMP não é um discurso inaugural, é, na realidade, uma reconstrução.  

Nesse espaço, a relação com outros discursos acontece de diferentes formas, pois anula-

se a distância com o texto “original”, as retomadas captam-no, seja para repeti-lo ou transformá-

lo. A originalidade a que nos reportamos, defendida por Foucault e tão cara ao nosso trabalho, 

foge à ideia de início, origem. Desse modo, a construção dos efeitos de sentido são da ordem 

do interdiscurso, uma vez que um acontecimento pode por ser significado por diferentes 

discursos.  

Nas palavras de Nascimento (2013, p. 51-52): 

 

[...] é preciso analisar no intradiscurso, que é o fio discursivo, o interior da 

formulação, os elementos do interdiscurso, do exterior constitutivo. Assim, é 

possível perceber as batalhas e os diálogos no jogo da construção do sentido 

no enunciado que estão sempre presente, vindo de outros lugares para 

ressignificar os dizeres, mostrar que um discurso não é único, ele sempre se 

legitima pela retomada e articulação com outras dizibilidades. 

 

O interdiscurso denuncia o jogo dos efeitos de sentido de um discurso. Para tanto, 

devemos considerar que há uma relação entre a memória do dizer e o intradiscurso, ou seja, o 

que está sendo dito em um determinado momento e condição, para que um discurso tenha seu 

funcionamento. 

Podemos, assim, compreender a memória discursiva como o efeito da presença do 

interdiscurso no acontecimento do dizer, já que se trata de uma memória concebida como um 
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espaço de deslocamentos e resgates, produzindo e comportando o jogo de efeitos de 

regularidade. 

Achard (2015) propõe um modelo de trabalho do analista que tenta dar conta do fato de 

que a memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação. No momento em 

que irrompe um acontecimento discursivo, há a utilização de uma memória que é constituída 

no arquivo que pode estar nos registros da mídia ou no imaginário das pessoas, ocorrendo a 

produção de uma nova memória.  

Desse modo, podemos dizer que no processo de legitimação do discurso da Lei Maria 

da Penha há regularidades, pois quando a violência doméstica e familiar aparece nos enunciados 

midiáticos institucionais, nas campanhas feministas pelas ruas de uma cidade, na legislação ou 

no discurso produzido por um operador do Direito, podemos também verificar as recorrências 

discursivas presentes nessas dizibilidades, ou seja, podemos verificar quais enunciados foram 

apagados, quais foram mantidos, o que caracteriza cada um deles e acompanhá-los na sua 

apropriação pelos vários outros discursos nos quais se desdobra a matriz. Cada novo enunciado 

carrega os anteriores, modifica-os, mas sem se desfazer deles. 

Ainda no percurso do campo do dito e do já-dito, há outra noção importante para a 

discussão do nosso corpus: o silenciamento. Consciente ou inconsciente, o silêncio pode ser 

entendido como um apagamento no qual os enunciados ao mesmo tempo em que retomam 

discursos por meio da interdiscursividade, apagam outros.  

O silêncio é um fator constitutivo no trabalho de análise do nosso corpus, pois a Lei 

Maria da Penha denuncia o que foi determinado materialmente na articulação do já-dito, 

possibilitando deslocamentos no nível da constituição do enunciado, pois analisar o silêncio 

desestabiliza a vontade de verdade de uma lei: a ideia de neutralidade do sujeito enunciador na 

construção do discurso legal, especialmente a que subsidia seus ideais, como na Constituição 

Federal em seu “Art. 5°. Todos são iguais perante a lei [...]” (BRASIL, 1988). Para Zoppi-

Fontana (2005), é pelo apagamento ou pela irrupção momentânea de elementos de saber 

provenientes de outras discursividades que os textos legais (des)autorizam/(des)legitimam 

gestos de interpretação, incluindo ou segregando os sujeitos sociais. 

Retomando a noção de que a memória discursiva é construída a partir de uma 

heterogeneidade num espaço em que ocorrem confrontos discursivos, divergências de opiniões 

polêmicas e conflitos de regularização sobre determinado acontecimento em um determinado 

grupo, podemos chegar ao conceito de formação discursiva.  

Pêcheux toma de empréstimo de Foucault o termo formação discursiva para fazer 

intervir o materialismo histórico. Portanto, ele considera que a FD é “aquilo que, numa 
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formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, [...] 

determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014b, p. 147), isto é, como um lugar de 

articulação entre a língua e o discurso, no qual formações ideológicas mobilizam o que pode ou 

não ser dito.  

Já Foucault define formação discursiva voltado para sua preocupação em compreender 

a arqueologia dos sistemas de saber. Para isso, ele define parte da problematização da noção de 

enunciado para postular que: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem de correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva.  (FOUCAULT, 2014a, p. 47). 

 

Para Foucault as regras que determinam uma FD apresentam-se como um sistema de 

relação entre as modalidades enunciativas, a formação dos objetos, os conceitos, as estratégias, 

entre outros. Todos esses elementos caracterizam a formação discursiva em sua singularidade, 

possibilitando a passagem da dispersão para a regularidade. Trata-se do que pode e deve ser 

dito por um sujeito falante, a partir de um lugar determinado e em uma conjuntura no interior 

de uma FD. 

Diferente do que postulava Pêcheux (2014a), no início dos trabalhos em AD, Courtine 

indica-nos que um discurso não é somente perpassado por uma única FD, que o discurso não é 

homogêneo, mas sim heterogêneo. Há diferentes formações discursivas em um enunciado, até 

mesmo formações discursivas antagônicas.  

Refletindo sobre a teoria pecheutiana que vincula a construção das formações 

discursivas à discursos ideologicamente marcados e a foucaultiana na qual os discursos são 

demarcados por “verdades” em determinadas épocas, adotaremos a noção de formação 

discursiva foucaultiana, pois esta traz em seu conteúdo o embrião para a problematização da 

heterogeneidade discursiva legal, a que nos propomos. Ademais, não buscamos analisar o 

discurso da LMP sobre o viés da ideologia defendida por Pêcheux, mas sim sob o 

direcionamento das relações de poder que permeiam este discurso segundo a genealogia 

foucaultiana. 

Uma lei faz referência a padrões, regras, e valores que caracterizam modelos de conduta 

por meio do interdiscurso e do silenciamento, implicando a inscrição de uma formação 

discursiva no nível do enunciado. Assim, no discurso da LMP manifestam-se, na formação de 
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seu objeto instituições e saberes que determinam a sua constituição. No mesmo passo, 

observamos no seu exercício uma nítida estratégia discursiva de resguardar e proteger a mulher 

vitimizada contra o homem agressor. 

São, portanto, realidades discursivas que se constituem mutuamente, mas nas quais 

sempre há um efeito de diferenciação. Também podemos identificar o interdiscurso: o que já 

está na memória social e que os sujeitos incorporam ao seu discurso. E, por fazer parte desta 

memória, faz sentido socialmente.  

Nesse sentido, consideramos relevante discutir e problematizar sobre o modo como o 

sujeito mulher é discursivizado na Lei Maria da Penha e é concebido na sociedade atual. Tendo 

em vista que o teor da LMP é adotado como um mecanismo capaz de produzir “verdades” 

(FOUCAULT, 2014a), determinando uma imagem de segurança e proteção há muito 

reivindicada pelas mulheres.  

Para tratar do assunto, Foucault (2013b) propõe duas histórias da verdade. A primeira 

se refere aos princípios de regulação que produzem a verdade dentro da história enquanto 

ciência e a segunda se refere à sociedade onde a verdade se forma, a partir de certas regras. Ele 

faz uma relação entre produção de verdade com produção de formas de subjetividade, domínios 

de objetos e saberes. Ao longo deste trabalho, observamos que a aplicação da Lei Maria da 

Penha aos casos de violência contra a mulher, simultaneamente produz verdades acerca do 

agressor, em função do seu crime, e da mulher, em função da proteção dispensada, construindo 

modos de subjetivação sobre o sujeito mulher.  

Nesse caminhar, a própria história do sujeito mulher tem uma verdade que deve ser 

interrogada em sua historicidade, na forma de emergência dos acontecimentos e das práticas 

sociais que engendram os domínios de saber. Para tanto, procuramos compreender a construção 

do sujeito mulher no discurso da LMP tomando-o como enunciado discursivo inserto no 

arquivo violência contra a mulher. Categorias discutidas no tópico seguinte.  

 

 

2.2.3 Por trás das cortinas sócio históricas: as noções de enunciado e arquivo  

 

 

A importância que as categorias enunciado e arquivo assumem no quadro teórico-

analítico da AD francesa se explica pelos lugares que ocupam no pensamento de Michel 

Foucault que, em proposição distinta das antecedentes, coloca o enunciado numa perspectiva 

discursiva.  
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A noção de enunciado e arquivo aparecem como categorias teóricas imprescindíveis 

para o método arqueológico foucaultiano, criadas ainda na primeira fase de sua obra. Para 

Foucault (2014a), o enunciado não é uma unidade no mesmo gênero da frase, proposição ou 

ato de fala. Ele concebe o enunciado como a unidade elementar do discurso, “como um grão 

que aparece na superfície de um tecido de que é o elemento constituinte; como um átomo do 

discurso” (FOUCAULT, 2014a, p. 96).  

Situado nos domínios do discurso, o enunciado é portador de dupla natureza: abstrata 

(histórica) e concreta (linguística). “Língua e enunciado não estão no mesmo nível de 

existência”, é no que insiste Foucault (2014a, p. 103), razão pela qual o enunciado só pode ser 

percebido pela função enunciativa, a qual se constitui por meio de quatro regras de formação: 

A primeira delas é que é preciso considerar que a função enunciativa se insere em um 

campo enunciativo, onde passa a ter lugar e a desempenhar um papel específico delimitado de 

acordo com as relações que mantém com outros enunciados do campo. Nas palavras de 

Foucault (2014a, p. 120) “não há enunciado em geral livre, neutro e independente, mas sempre 

um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto”, com peça que “integra sempre 

um jogo enunciativo”. 

O enunciado também estabelece uma estreita relação com a memória, na medida em que 

se constitui sempre e de todo modo, na reatualização de outros enunciados seja para ratificá-los 

ou divergi-los, ao ponto que “não há enunciado que não suponha outros” (FOUCAULT, 2014a, 

p. 121), sendo esta a segunda característica. Assim sendo, o enunciado se inscreve em um 

campo de memória ao qual se liga indefinidamente, no que resultam que suas margens sejam 

sempre povoadas por outros enunciados. 

Outro traço distintivo do enunciado é sua relação com o sujeito. Foucault (2014a) 

compreende o sujeito do enunciado como uma função, um espaço vazio a ser preenchido na 

formulação de diferentes enunciados. Sobre a função vazia do sujeito no enunciado Foucault 

(2014a, p. 113) leciona:  

 

[...] o sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente 

a mesma de um enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia, 

podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando 

chegam a formular o enunciado, e na medida em que um único e mesmo 

indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, 

diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. 

 

É na dispersão do discurso que permite-se ao sujeito assumir diferentes lugares, não 

sendo ele a causa e origem da linguagem, ou seja, o enunciado não é criado pelo sujeito e nem 
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depende dele para existir, mas sim das diversas possibilidades de posição que poderão ser 

ocupadas pelo sujeito, produzindo sua subjetivação por meio das práticas cotidianas.  

Outro traço que caracteriza o enunciado é a existência material, uma vez que “o 

enunciado precisa ter uma substância, um suporte, um lugar e uma data” (FOUCAULT, 2014a, 

p. 123). Determinar a existência do enunciado pela sua materialidade, relativiza a sua função 

na medida em que varia ao saber da posição que ocupa face aos outros enunciados, e no interior 

do regime da materialidade ao qual se circunscreve. 

Assim, o enunciado deve ser dialeticamente constituído – pela singularidade e pela 

repetição. Com respeito a isso, Foucault (2014a) esclarece que o enunciado, enquanto espessura 

material, é passível de repetição; entretanto, enquanto produto de uma prática discursiva, é 

único, ímpar, irrepetível sob quaisquer condições, perfazendo a enunciação. Mesmo quando se 

repete enquanto materialidade, ainda assim, não nos depararemos com o mesmo enunciado, 

mas com um outro enunciado-acontecimento que esse mesmo inaugura.  

Nesse sentido, o enunciado não é fechado em si mesmo, pois é uma margem povoada 

de outros enunciados, sendo nele que extraímos as materialidades discursivas. De acordo com 

Foucault (2014a, p. 34-35): 

 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido 

podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por 

certo: inicialmente por que está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à 

articulação de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si mesmo uma 

existência remanescente no campo de uma memória ou na materialidade dos 

manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida porque é 

o único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à 

transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não apenas à 

situações que o provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas ao 

mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem.  

 

O enunciado está, então, no interior do intradiscurso, em uma perspectiva horizontal, e 

do interdiscurso de uma formação discursiva, em uma perspectiva vertical, e, além disso, 

apresenta uma existência material, distinta daquela da enunciação. Ao falar da materialidade do 

enunciado, Courtine (2014, p. 91) referindo-se à Foucault afirma que pode-se falar do mesmo 

enunciado, lá onde há várias enunciações distintas, já que a enunciação não se repete, cada 

enunciação proferida a cada minuto diferente é distinta da anterior, pois ela tem uma 

singularidade situada e datada que não se pode repetir. 

Ao analisar o enunciado, objetivamos mostrar as práticas que instituem o sujeito e a sua 

construção em um quadro sócio histórico. Nessa perspectiva, podemos dizer que o enunciado 
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se desloca em termos de sentido, que pode ser considerado ou não dependendo da relação de 

poder de cada época. 

A relação do enunciado com outros compõe um conjunto que torna possível a 

enunciabilidade e, os conjuntos de enunciados que tornam possível a enunciabilidade, Foucault 

(2014a, p. 157) chama de arquivo: 

 

[...] temos, na densidade das práticas discursivas, sistemas que instauram os 

enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seus domínios de 

aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de 

atualização). São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um 

lado, coisas de outro) que proponho chamar de arquivo. 

 

É oportuno reforçar que o arquivo em Foucault (2014a) não se confunde com a 

somatória de textos de que uma cultura dispõe, mas sim como um complexo “sistema de 

enunciabilidade”, como o que possibilita o surgimento do enunciado e do acontecimento.  

A noção de arquivo desenvolvida por Foucault (2014a) é fundamental para uma análise 

discursiva nos moldes da arqueologia. Essa noção foi inserida na AD em sua terceira fase por 

Courtine (2014), ao analisar o discurso comunista remetido aos cristãos, que a emprega para 

justificar a noção de forma de corpus, como princípio de estruturação de um corpus discursivo: 

  

Tal concepção não considerará um corpus discursivo como um conjunto 

fechado de dados que emergem de uma certa organização; ela fará do corpus 

discursivo, ao contrário, um conjunto aberto de articulações cuja construção 

não é efetuada já no estado inicial do procedimento de análise: conceber-se-á, 

aqui, um procedimento de análise do discurso como um procedimento de 

interrogação regulado de dados discursivos que prevê as etapas sucessivas de 

um trabalho sobre corpora ao longo de todo o procedimento. Isso implica que 

a construção de um corpus discursivo possa perfeitamente ser concluído 

apenas ao final do procedimento. (COURTINE, 2014, p. 115). 

 

Procede-se, assim, uma ruptura com o corpus compreendido como um “conjunto de 

sequências discursivas, estruturado segundo um plano definido com referência a um certo 

estado das condições de produção do discurso” (COURTINE, 2014, p. 114). Passando-se, 

então, a descrever as características de arquivo centradas a partir de um acontecimento da 

seguinte forma: o enunciado aponta diretamente para o acontecimento que, por seu turno, 

remete ao enunciado, numa verdadeira simbiose (FOUCAULT, 2014a).  

A analítica dos arquivos constitui um novo modo de interrogar a história sobre suas 

marcas, não mais buscando a permanência, mas sim suas dispersões e descontinuidades. 

Influenciado pelo pensamento da Nova História, Foucault nota que a história, contada a até 
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então, é repleta de falhas, de lacunas, de equívocos, de silenciamentos e visibilidades 

intencionais, uma história sempre parcial e incompleta. Como uma grande e coesa narrativa ela 

dispõe os fatos à luz de uma ordem evolutiva, retilínea, cronológica e harmônica; dá conta de 

uma história em que tudo se passa em série, aponta para uma causa, está sujeita a uma 

continuidade irrepreensível (FOUCAULT, 2014a).  

Trata-se, portanto, de uma história uma história seletiva, da qual não são partícipes 

sujeitos ditos comuns. Foucault restitui aos documentos o seu caráter de monumento, rompendo 

com a ilusão de que eles guardam uma verdade escondida para sustentá-los na sua dimensão de 

acontecimento. Essa visão de descontinuidade desestabiliza a visão da história tradicional. E, 

para falar de arquivo, observa-se os efeitos da passagem do tempo, que nos evidencia, no 

presente, sua transitoriedade. Trata-se de analisar as regras de formação e de utilização de uma 

dada formação discursiva indicando seus propósitos, ainda na arqueologia, para com o poder. 

Nas palavras de Gregolin, (2007, p. 169): 

 

A obra de Foucault estabelece uma profunda relação crítica com a História, a 

partir de Nietzsche e das teses da “Nova História”. Desde o primeiro trabalho, 

seu objetivo foi colocar em questão os métodos, os limites, os temas próprios 

da História tradicional, criticando o fato de ela voltar sua atenção para os 

longos períodos e acentuar a alternância entre equilíbrios, regulações e 

continuidades, a apagando, assim, a dispersão, os acidentes, a 

descontinuidade. 

 

Nessa esteira, é oportuno lembrar que, na perspectiva de arquivo foucaultiana a 

montagem de um corpus por parte do analista do discurso implica em tomar o discurso como 

acontecimento (FOUCAULT, 2014a), contemplando todo o processo de sua irrupção, as 

condições de possibilidade, os discursos outros com os quais dialoga, os que o precederam, 

torna necessário fixar a atenção em um certo ponto. Todavia, esse tratamento não significa 

desprezar o que ficou de fora. Implica, sim, em olhar o corpus sem esquecer de olhar também 

para o arquivo onde se abrigam todas as esferas constitutivas e integradoras. 

Somente através do arquivo o analista do discurso estará munido da ferramenta de que 

necessita para fazer uma verdadeira “escavação arqueológica” dos discursos e, assim, 

vislumbrá-los como elementos singulares que nascem das entranhas da história, como 

acontecimentos inusitados e não reiteráveis, tal como propõe Foucault (2014a, p. 157-158), 

longe de referir-se ao arquivo como um acúmulo de aleatório de fatos: 

 

Trata-se, antes e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por tantos 

homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo as leis de 
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pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que não seriam 

simplesmente a sinalização, no nível de performances verbais, do que se pôde 

desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas, mas que tenham 

aparecido graças a todo um jogo de reações que caracterizam particularmente 

o nível discursivo. 

 

A noção de arquivo nos é muita cara, pois somente a partir da concepção da violência 

contra a mulher na condição de arquivo, ou seja, perpassado pelas teses da Nova História, pelas 

proposições foucaultianas e pelas preocupações da AD em sua terceira fase, é que poderemos 

tecer alguns questionamentos a respeito do corpus deste trabalho.  

Assim, o arquivo da violência contra a mulher define o que deve ser memorizado e o 

que deve ser esquecido, transformando o sentido das palavras em “tradição”, delimitando as 

suas possibilidades de enunciação. Por isso, Foucault (2014a, p. 171) aponta que o arquivo “é 

o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados”. Neste trabalho, dada a 

impossibilidade de analisar o arquivo da violência contra o sujeito mulher em sua totalidade, 

realizamos um recorte abordando a Lei Maria da Penha e as campanhas midiáticas 

institucionais. Portanto, o arquivo regula tanto a formação quanto a transformação dos 

enunciados discursivos.  

Como podemos observar o legado de Michel Foucault é fecundo e trouxe novos rumos 

à AD. No mesmo passo em que observou as instâncias discursivas, identificou nelas um 

agenciamento de poder insidioso e permanente, pulverizado no seio social. “O poder não opera 

em um único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a vida sexual, a maneira como se 

tratam os loucos, a exclusão dos homossexuais, as relações entre os homens e as mulheres” 

(FOUCAULT, 2015b, p. 256).  

Com o discurso da Lei Maria da Penha não é diferente. As categorias que apresentamos 

aqui são algumas das ferramentas necessárias para a descrição e a análise do nosso corpus, mas 

observando na materialidade da lei a construção dos efeitos de sentido e sua circulação em 

enunciados midiáticos institucionais, verificamos o apoio das relações de poder e saber, que são 

também categorias relevantes a ser discutidas.  

Perceber como esse poder coage os saberes, mantendo-o expresso nos discursos é o que 

faz com que a trama discursiva seja permeada pelo binômio poder-saber. E, como todo discurso 

inscrito em um ordem, no bojo discursivo da LMP também há relações de poder-saber. Para 

tratar dessas relações, mobilizamos no capítulo 3 desta dissertação os procedimentos de 

Foucault em relação ao poder, conjurando os movimentos feministas à evolução da legislação 

brasileira na proteção dos direitos da mulher, acontecimentos que fortificam os modos de 

subjetivação do sujeito mulher. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO MULHER NA HISTÓRIA: RELAÇÕES DE 

PODER-SABER E RESISTÊNCIA 

 

 

 

A história das mulheres não é só delas, é aquela da 

família, da criança, do trabalho, da mídia, da 

literatura. É a história do seu corpo, da sua 

sexualidade, da violência que sofreram e que 

praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos 

seus sentimentos. 

 

Del Priore, 2015, p. 7. 
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3.1 Sobre a noção de poder em Michel Foucault  

 

 

Para tratar da constituição do sujeito mulher na história, necessário se faz 

empreendermos uma breve discussão sobre a concepção de poder para Foucault, pois privando-

nos dessas considerações corremos o risco de desentranhar os sujeitos e as relações de poder, o 

que comprometeria a compreensão da desigualdade entre os gêneros e, consequentemente, a 

história da violência doméstica e familiar contra o sujeito mulher.   

A noção de poder para Foucault difere do que entendemos correntemente por esta 

categoria. Não se trata de algo simplesmente repressivo, o poder está presente em todas as 

instâncias, inclusive nas práticas discursivas.     

Foucault deixa em suspenso a noção de poder enquanto entidade estável para propor a 

ideia de poder em exercício (positividade), materializado por meio de práticas discursivas que 

supõem condições históricas de emergência e são por elas determinados. Nesse sentido, o poder 

é produtor de subjetividade, de mais poder, de segregação e até mesmo de junção. Ele não vem 

de cima, ele se espraia configurando-se em micropoderes. Para Foucault (2000a, p. 248): 

 

O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um 

determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um 

poder, me parece baseada em uma análise enganosa e que, em todo caso, não 

dá conta de um número considerável de fenômenos. Na realidade, o poder é 

um feixe de relações, mais ou menos organizado, mais ou menos 

piramidalizado, mais ou menos coordenado. Portanto, o problema não é de 

construir uma teoria do coordenado. Portanto, o problema não é de construir 

uma teoria do poder [...]. 

 

Assim, a teoria foucaultiana descentra o poder do Estado, colocando em pauta o aspecto 

político dos discursos através das instituições: prisões, escolas, estabelecimentos jurídicos, 

entre outros. E, por essa via, monta a sua perspectiva de estudo sobre o poder: redes capilares 

que permeiam a sociedade e as instituições (DREYFUS; RABINOW, 2013).  

Para tanto, ele abandona a categoria marxista de ideologia – na medida em que repele a 

concepção de que o poder estaria localizado em aparelhos ideológicos – bem como a de que as 

lutas pelo poder se travam apenas entre duas classes antagônicas5. Assim, da fase arqueológica 

à genealógica, Foucault contribui para a constituição de um artifício, um modo de ler e 

                                                 
5 Segundo o Manifesto do Partido Comunista, a burguesia e o proletariado atuariam como classes antagônicas em 

meio ao modo de produção capitalista. O caráter antagônico das relações de produção e distribuição originaria 

interesses contraditórios que se manifestados no embate, quer entre as próprias classes dominantes – aristocracia 

e burguesia – quer entre estas classes e os produtores individuais ou os trabalhadores. Este antagonismo foi 

definido pela teoria marxista como luta de classes. (MARX; ENGELS, 1998). 
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interpretar que procura cercar os efeitos de sentido de um discurso e explicar como o sujeito, 

os objetos do saber, da verdade, do poder e os enunciados desenvolvem-se, constituem-se, 

modificam-se e como se deslocam ao longo dos tempos. Essa atividade de investigação 

possibilita lançar um olhar a fatos até então desconsiderados pelo produtor do discurso.   

A partir da renúncia às evidências, Foucault parte das instâncias discursivas para 

descobrir nelas um agenciamento de poder inerente à constituição dos sujeitos. Um poder que 

coage os saberes, mantendo-os em uma trama discursiva que seleciona quais devem ou não 

ganhar legitimidade naquele discurso. Quando se elege um saber como legítimo, desqualifica-

se outro(s) que não pode(m) ganhar esse estatuto, assumindo – o eleito – o status de ciência e 

delimitando o espaço de existência do próprio discurso.  

Dessa forma, a produção de saberes está sempre em uma relação dialética com a sua 

própria desqualificação, ou seja, um poder coage os saberes, mantendo-os em uma teia 

discursiva que seleciona quais saberes devem ou não ganhar o estatuto de verdade. Selecionado 

o saber legítimo, desqualifica-se, em contrapartida, um outro que não pode ganhar esse estatuto 

(BARROS, 2009). Nesse sentido, a produção de saberes está sempre em uma relação dialética 

com a desqualificação também de saberes. Ao relacionar poderes e saberes, Foucault 

desenvolve sua analítica do poder. 

Trazer à tona os saberes não legitimados e desqualificados pelo poder e perceber os 

efeitos do poder nos discursos, o que faz com que a trama discursiva seja permeada pelo 

binômio poder-saber. 

Desse modo, todo discurso tem seu polo de produção, pois a produção discursiva não é 

feita de maneira aleatória (FOUCAULT, 2013), mas obedece aos interesses das instâncias 

(órgãos, instituições, entre outros) e das relações de poder que a produz. Por ser um 

acontecimento o discurso não é imaterial, pois se materializa nas práticas sociais dos sujeitos e 

nestes produz efeitos. 

Desse modo, o poder é inerente às relações entre os sujeitos e se manifesta nos aspectos 

mais corriqueiros do dia a dia. Esse poder existe no polo daqueles ditos dominantes como no 

daqueles considerados como dominados haja vista que se encontra em todas as relações entre 

os indivíduos e destes para com a sociedade. 

Segundo Silva e Machado Júnior (2016), uma das formas de constituição dos indivíduos 

seria através da identificação e oposição aos poderes ditos maiores na sociedade, expressos em 

discursos, que buscam docilizar o indivíduo de modo a torná-lo portador de condutas 

desejáveis. Dessa forma, a constituição de um sujeito é tomada como uma produção histórica, 
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localizada no tempo e no espaço, a partir de complexas relações atravessadas pelos saberes 

disponíveis que objetificam o que somos. Segundo Foucault (2014a, p. 219-220): 

 

Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 

encontra assim especificada: o domínio constituído pelo diferentes objetos que 

irão adquirir ou não um status científico; [...] um saber é, também, o espaço 

em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa 

em seu discurso; [...] um saber é também o campo de coordenação e de 

subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se 

aplicam e se transformam; [...] finalmente, um saber se define por 

possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso.  

 

Esses saberes são frutos dos embates específicos próprios às formas de dominação de 

cada época. Pode-se, então, dizer que em toda sociedade a produção de enunciados que colocam 

a linguagem em funcionamento transformando-a em discursos e estes em subjetividades, pode 

ser relacionada com o cultivo do poder, do saber, de estratégias, de objetos. Vale ressaltar que 

Foucault (2015a) opta por utilizar o termo “relações de poder(es)” visto que a circulação do 

discurso dissemina-se e atravessa múltiplos ramos da estrutura social.  

Nessa esteira, o homem, mediatizado por dispositivos, legitima novos saberes que 

passam a conhecer e encampar melhor as subjetividades dos sujeitos. Diante disso, passam a 

ter conhecimento e controle maior no pensamento e das ações dos sujeitos, intervindo de 

maneira ostensiva no pensamento alheio. O saber ajuda a ter controle do poder: quanto mais o 

sujeito tem proteção, simultaneamente aqueles que protegem exercem um controle sobre o 

sujeito, por meio da instauração de políticas de leis. 

Os sujeitos aprendem desde crianças ideias e valores ditados pelas instituições 

valorizadas por sua sociedade, tais como a família e a escola. E, com a rápida proliferação das 

práticas discursivas, o exercício do poder acaba camuflado, visto que os discursos defendidos 

por essas instituições têm por objetivo dizer ao homem qual papel que ele precisa desempenhar 

na sociedade. 

Entretanto, não podemos esquecer que, apesar da produção do discurso ser controlada 

por mecanismos que têm por função “conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório” (FOUCAULT, 2014b, p. 09), esse controle trata-se, na realidade, de 

determinar as condições do seu funcionamento.  

Ainda que Foucault tenha sistematicamente se oposto à concepção de poder como tema 

geral de sua pesquisa, suas análises efetuam dois deslocamentos importantes na discussão 

acerca das relações de poder. Nas palavras de Revel (2005, p. 67): 
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[...] se é verdade que não há poder que não seja exercido por uns sobre os 

outros – o ‘uns’ e ‘os outros’ não estando nunca fixados num papel, mas 

sucessiva, e até simultaneamente, inseridos em cada um dos pólos da relação 

–, então uma genealogia do poder é indissociável de uma história da 

subjetividade; se o poder não existe senão em ato, então é à questão do ‘como’ 

que ele retorna para analisar suas modalidades de exercício, isto é, tanto à 

emergência histórica dos seus modos de aplicação quanto aos instrumentos 

que ele se dá, os campos onde ele intervém, a rede que ele desenha e os efeitos 

que ele implica numa época dada. Em nenhum caso, trata-se, por 

consequência, de descrever um princípio de poder primeiro e fundamental, 

mas um agenciamento no qual se cruzam as práticas, os saberes e as 

instituições, e no qual o tipo de objetivo perseguido não se reduz somente à 

dominação, pois não pertence a ninguém e varia ele mesmo na história.  

 

Por essa proposição, Foucault esclarece que é necessário ir além do senso comum e 

observar que, sob as vestes do poder, sempre há um saber que o constitui. Ao vislumbrarmos a 

Lei Maria da Penha observamos seu amparo pelo saber jurídico, o que legitima o discurso 

produzido naquele diploma legal. Desse modo, o poder não pode ser pensado a partir da ideia 

de posse, mas a partir da noção de exercício ou funcionamento.  

O saber é como a competência ou a aptidão que fundamenta o exercício de um 

determinado poder. Segundo Foucault (2000a, p. 148): 

 

[...] se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da 

censura, da exclusão, do impedimento do recalcamento, à maneira de um 

grande super-ego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria 

muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do desejo 

– como se começa a conhecer – e também a nível do saber. O poder, longe de 

impedir o saber, o produz. 

 

Assim, o poder instaurado na trama discursiva da Lei Maria da Penha é respaldado pelo 

saber jurídico que, concomitantemente, passa a constituir os sujeitos. Trata-se de uma 

ferramenta na qual são exercidos os efeitos do poder. O poder e o saber, bem como suas 

estratégias e seus objetos, não são algo que uma pessoa ou uma instituição possui. São relações 

de forças que se alastram no tecido social por meio de mecanismos, em que o linguístico é o 

local de atuação desses mecanismos. 

O surgimento da Lei Maria da Penha só é possível porque temos um somatório de 

acontecimentos, dentre eles o movimento feminista e o caso da biofarmacêutica Maria da Penha 

Maia Fernandes, vítima da violência perpetrada pelo próprio marido, que soma-se a muito 

outros negligenciados pelas autoridades brasileiras por anos a fio. Apesar desse caso somar-se 

a milhares de outros da mesma natureza, distingue-se deles porque essa mulher buscou órgãos 

internacionais e denunciou o tratamento dispensado pelos órgãos brasileiros. A partir dessa 
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reflexão, podemos perceber que nos constituímos sujeitos pela ação sobre os outros 

(FOUCAULT, 2013), analisando como se dá essa relação de poder que Foucault (2013, p. 288) 

chamou de “ação sobre ações”.  

Dentro dessas relações, o poder está sempre se deslocando. Todos têm força e poder. 

Essas ações a que se refere Foucault (2014c, p. 270) variam de acordo com a posição do sujeito, 

que ora pode ocupar a posição de subordinante, ora pode ocupar a posição de subordinado, pois 

o poder transita:  

 

Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando 

verdadeiramente se pode dizer que um tem poder sobre outro, um poder só 

pode se exercer sobre o outro à medida que ainda reste a esse último a 

possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso 

significa que, nas relações de poder, há necessariamente possibilidade de 

resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência – de resistência 

violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertem a situação -, não 

haveria de forma alguma relações de poder. 

 

Essa resistência emana da força de quem é reprimido. Levando em conta as condições 

de produção da Lei Maria da Penha, observamos a resistência do sujeito mulher, ante a sua 

subordinação milenar ao sujeito homem. Os movimentos feministas que, no passado, levaram 

milhares de mulheres às ruas na luta pelo reconhecimento dos seus direitos, impulsionam, hoje, 

a mulher que denuncia a violência doméstica por ela sofrida.  

Dreyfus e Rabinow (2013), em consonância com o que foi apresentado até aqui, elencam 

algumas características referentes ao tema do poder, em Foucault. Apontam eles que as relações 

de poder: a) são desiguais e móveis; b) de seu funcionamento decorre o estabelecimento de 

relações desiguais e assimétricas; c) são intencionais e não-subjetivas. Além disso, o poder: d) 

é a operação de tecnologias políticas através do corpo social; e) é uma matriz geral de relação 

de forças, em determinado contexto histórico; f) é exercido tanto sobre dominantes quanto sobre 

dominados. 

Foucault “não nega realidades da dominação de classe” (DREYFUS; RABINOW, 2013, 

p. 244). No entanto, argumenta que a dominação não seria a essência do poder. Isso porque, 

não obstante o fato de que diferentes grupos estejam emaranhados em relações de poder, 

desiguais e hierárquicas, nenhum desses grupos possui – realmente – o controle acerca dessas 

relações. Assim, para Dreyfus e Rabinow (2013, p. 246): 

 

Há uma lógica das práticas. Há um impulso em direção a um objetivo 

estratégico, mas ninguém impulsionado. O objetivo emergiu historicamente, 

tomando formas particulares e encontrando obstáculos, condições e 
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resistências específicos. Desejo e cálculo foram envolvidos. O efeito global, 

contudo, escapou às intenções dos atores assim como de todos.  

 

O discurso da Lei Maria da Penha só é possível porque, historicamente, a mulher sempre 

foi dominada por uma sociedade machista e, ainda há muito desse reflexo na sociedade atual. 

Entretanto, podemos dizer que hoje o sujeito mulher vitimizado no passado, tem uma relação 

de poder para com o dominador na sociedade atual através do dispositivo legal.   

A circunscrição em que a relação de poder foucaultiana se coloca é o da rede de poder, 

ou seja, uma espécie de multiplicidade de relações que configura, de ponta a ponta, toda a 

sociedade. E, nesse viés, para realizar nosso intento, selecionamos além da Lei Maria da Penha, 

alguns enunciados midiáticos entendidos como processos de constituição de tecnologias de 

governo, que implicam em modos de subjetivação do sujeito mulher. Para cumprir tal intento, 

no tópico seguinte passamos a descrever o deslocamento do poder soberano até as estratégias 

de biopolítica, como forma de mostrar o favorecimento do exercício do poder sobre a vida. 

 

 

3.1.1 Poder Soberano: o poder de “fazer morrer, deixar viver” 

 

 

Para discutir as relações de poder, Foucault parte da análise das formas de governo que 

marcaram a história, sendo a soberania uma delas. A partir da soberania decorre toda uma série 

de questões pertinentes à aplicabilidade deste conceito, à atualidade desta visão e aos limites e 

conflitos decorrentes do seu exercício. 

Bodin (1955, apud SANTOS FILHO; VEIGA, 2016) foi o primeiro a definir a soberania 

de forma sistemática, em sua obra Les six libres de La République, publicada em 1576. Para ele 

a soberania é “o poder absoluto e perpétuo de uma república” (BODIN, 1955, apud SANTOS 

FILHO; VEIGA, 2016, p. 02). O soberano é o Deus na terra, Deus feito em carne e subordinado 

apenas ao céu. Segundo Santos Filho e Veiga (2016, p. 02): 

 

A soberania é absoluta e perpétua, pois em sua essência não pode residir em 

nada além de si mesma; se a autoridade soberana emanasse de qualquer outra 

fonte, não seria soberana, pois estaria sujeita àqueles que a investem. As leis 

que o limitam são apenas as Divinas e naturais; as leis dos homens não se 

aplicam a ele. Bodin argumenta que não há obrigação em nenhuma matéria 

que proceda do livre arbítrio daquele que a garante (BODIN, 1955). Uma vez 

que o soberano dita a lei e dá a ela a sua força, ele não pode a ela estar 

subordinado. Ele não é um delegado do povo ou de uma elite, não tem sua 

autoridade proveniente de nada além de si mesmo e de Deus; do contrário 

seria apenas um magistrado, um representante, desprovido do perpétuo do 

poder soberano, passível de perda de autoridade mediante o arbítrio dos que o 
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colocaram lá ou da expiração de seu mandato. Sua autoridade é em si mesma, 

não derivando de nada além de si. Somente a Deus o príncipe deve satisfações, 

e a ninguém mais. 

 

Assim, observamos que o poder do soberano é perpétuo e absoluto, encontrando 

limitações apenas nas leis divinas, as quais lhe devem servir de inspiração para a criação das 

leis civis. 

Hobbes (2010), por sua vez, fundamenta a soberania no sujeito comum. Ele cria uma 

situação ideal, não-histórica, denominada estado de natureza. Os indivíduos se encontrariam 

em um contexto a-estatal, a-social no qual se desenrolaria a luta de todos contra todos. Cada 

um nasce com o direito natural a todas as coisas, só podendo garanti-lo pelas suas capacidades 

pessoais.  

O homem nessa situação agiria da forma que bem lhe aprouvesse na busca da própria 

sobrevivência. Não haveria autoridade que constrangesse o arbítrio individual, a competição 

pela vida. Entretanto, saturados pela guerra constante, os homens assumiram um contrato que 

engendraria a sociedade transferindo seu direito e liberdade originários para o soberano em 

troca de segurança.  

O Estado representaria, então, cada parte, constituindo-se enquanto o todo, fonte última 

da autoridade, o grande Leviatã6. Por ser representante de cada membro contratante, ir contra 

ele é ir contra si mesmo. A cessão de direitos é perpétua e o seu poder absoluto, referente apenas 

ao contrato que o fundou. 

A partir da teoria hobbesiana surge a ideia de contrato social, que inaugura dois 

conceitos fundamentais à teoria política de então: a representatividade e o destaque do 

indivíduo. Neste aspecto Hobbes distingue-se de Bodin, fundamentando a soberania no sujeito 

comum. 

As ideias de Bodin e Hobbes contrapõem-se à forma de aplicação do poder no sistema 

feudal, que era caracterizada pela pluralidade de centros decisórios e pela fragmentação das 

autoridades. Com isso, a soberania, não poderia encontrar qualquer condição de existência, na 

visão moderna, expressa pelo poder público e identificado pelo Estado, que se constitui como 

agente único, eficaz e competente em um espaço delimitado (RISCAL, 2001). 

                                                 
6 Essa teoria foi desenvolvida por Thomas Hobbes (1587-1666), no livro “Leviatã”. Trata-se de uma figura 

representativa daquilo que poderia ser um indivíduo, uma assembleia ou qualquer outra forma de governo, desde 

que dotada de força suficiente para punir aqueles que ameaçassem a ruptura do contrato social.  
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A soberania se destaca pela existência de um centro de poder, o soberano, que vai ser 

detentor do exercício do poder. Segundo Nascimento (2013, p. 74), destacam-se, ainda, algumas 

particularidades da soberania que: 

 

[..] impõe a exclusão de qualquer outro poder que seja interno ou externo ao 

território do rei, conferindo-lhe uma plenitude de poder e uma absoluta tomada 

de decisão sobre o território e os súditos. A relação de poder marcada na 

soberania deflagra a dominação de quem exerce a vontade e a tomada de 

decisão.  

 

Para Foucault (1998), a teoria da soberania, sob uma perspectiva histórica, realizou 

quatro grandes papeis: o primeiro seria referente à mecânica do poder feudal, caracterizada pela 

pluralidade de centros decisórios e pela fragmentação das autoridades, sendo posteriormente 

transposta para a do poder absoluto, ao qual serviu de instrumento e justificativa.  

O segundo foi durante as guerras que se seguiram à Reforma, tendo servido para 

legitimar a expansão do poder real em detrimento do papal (monarquias absolutistas). Durante 

os séculos XVI e XVII, verifica-se o terceiro papel, no qual o conceito de soberania permaneceu 

sendo utilizado em torno das monarquias absolutistas, servindo como ferramenta na luta política 

em torno dos sistemas de poder.  

No século seguinte verifica-se o quarto e último papel atribuído à teoria da soberania, 

com a contestação do poder monárquico pelo Iluminismo: a centralidade do rei seria substituída 

pela do direito do povo, quando a teoria da soberania é encontrada nas teses de Rousseau e seus 

contemporâneos ao construírem o modelo das democracias parlamentares em detrimento das 

monarquias absolutistas.  

Sob o poder do soberano, quaisquer transgressões às suas ordens eram punidas 

severamente. Bastante comum entre os séculos XV a XVIII, a era dos suplícios (FOUCAULT, 

1998) simboliza os efeitos do poder do monarca sobre seus súditos. Àquela época, acreditava-

se que a pena deveria ser aplicada ao corpo do condenado, devendo ser proporcional entre a 

gravidade do crime cometido e a quantidade de sofrimento. A principal característica do 

suplício era o poder do soberano sobre o corpo, alvo principal da repressão penal.  

A lei era considerada uma extensão do corpo do soberano, portanto, era justo que o 

suplício encarnasse na violação da integridade física do condenado, consubstanciando-se no 

poder de vida e de morte do soberano sobre seus súditos. Nesse contexto, a imagem do Direito 

como legalidade irá aparecer no estudo das duas formas de punição mais utilizadas: o suplício 

e as penas proporcionais. A tortura era uma forma de punição sangrenta que se dava em praça 
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pública para que todos da sociedade a vissem e a tomassem como exemplo. A punição externava 

a vontade do soberano, que condenava à morte todos aqueles que transgredissem o seu regime.  

Nessa linha de raciocínio, a punição tinha como principal objetivo a intimidação do 

corpo social para coibir a violação das leis. Entretanto, transformar o corpo numa espécie de 

“campo de batalha” entre o povo e o soberano em muitos casos se revelava improdutivo e 

antieconômico, daí surge a segunda forma de punição: as penas proporcionais aos crimes. Nesta 

fase da história, o suplício passa a ser visto como uma forma de violência excessiva do poder, 

dado que, muitas vezes, as execuções terminavam em tumultos em apoio ao condenado.   

Assim, o espetáculo público do suplício cedeu seu lugar a trabalhos forçados. A punição 

tornou-se mais “leve”. Essa mudança representou o primeiro afastamento da excessiva força do 

soberano em direção a meios de punição mais generalizados e controlados (FOUCAULT, 

2015a). 

Dessa forma, a soberania é o direito de vida e de morte do soberano sobre os seus 

súditos. Porém, esse poder só poderia se exercer sobre a vida no momento em que se decretava 

a morte. É o direito de matar que sequestra em si a essência do direito soberano sobre a vida; 

somente enquanto poder constante de morte que o soberano tem direito sobre a vida. O direito 

de soberania, portanto, é o direito de “deixar viver, fazer morrer” (FOUCAULT, 1998).  

Da era cristã até a época do Brasil-Colônia, podemos observar exemplos do poder de 

vida e morte do marido sobre a esposa. Conta o Novo Testamento que uma mulher, encontrada 

em adultério, foi trazida pelos escribas e fariseus que puseram-na no meio da multidão para ser 

apedrejada (BÍBLIA, 2015, Jo, 8: 3-5). Já as Ordenações Filipinas, leis de Portugal, vigentes 

até o início do século XX no Brasil, discorriam que bastava a fama de adúltera para que o 

marido tivesse o direito de castigar e até mesmo matar sua esposa. Esses castigos em muito se 

assemelham aos impingidos pelo soberano aos seus súditos. 

Mesmo no relacionamento familiar atual, podemos perceber que as relações entre os 

sujeitos trazem marcas desse poder como, por exemplo, o caso em que o agressor utiliza-se da 

violência física contra o sujeito mulher. No próximo tópico, observaremos como o poder se 

deslocou das formas de castigo excessivo que levam à morte, característicos do poder soberano 

e passou a existir através da norma deixando de estar centralizado em uma figura e espalhando-

se pela sociedade, nas instituições. 

 

 

3.1.2 Poder Disciplinar: a tecnologia de docilização do corpo 
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A partir do Iluminismo e das revoluções liberais de então, o exercício do poder soberano 

através dos suplícios foi, aos poucos, despertando terror e repúdio na população. A punição do 

corpo não deve mais aparecer como efeito de uma prática criminosa imposta pelo poder advindo 

de um homem, mas sim como uma técnica que impõe regras, modos de ser, numa 

disciplinarização do sujeito criminoso. Essa nova forma de exercício do poder funciona de 

modo a tentar diminuir o desejo que torna o crime algo atraente, pune-se para transformar um 

culpado, não para apagar o crime (FOUCAULT, 1998). 

Dessa forma, em contraposição ao poder que tem como alicerce a ameaça de morte, 

surge o biopoder, como forma de exercer o poder sobre a vida. Dessa maneira a “velha potência 

da morte em que se simbolizava o poder soberano” será agora recoberta pela “administração 

dos corpos [poder disciplinar] e pela gestão calculista da vida [biopoder]” (FOUCAULT, 

2015d, p. 152). Dessa forma, veremos um poder que consiste num conjunto de práticas 

instrumentalizadas que buscam conhecer, organizar e controlar a vida.  

No poder disciplinar – com técnicas, instrumentos e aparelhagem, em certa medida, 

incompatíveis com as relações de soberania – há um deslocamento do corpo soberano para o 

corpo social. Essa nova mecânica do poder se interessa muito mais em extrair tempo e trabalho 

dos corpos do que em extrair diretamente riqueza da terra, baseando-se principalmente na 

vigilância e na disciplinarização, na forma de obrigações que sujeitam os corpos, tornando-os 

produtivos e úteis.  

Essas relações de poder também podem ser observadas em algumas instituições como a 

escola, o hospital, a fábrica, a família etc. que proporcionarão uma série de ferramentas para o 

controle tornando as pessoas sãs e aptas para o trabalho, consumo e reprodução. Essa rede, 

chamada de micropoderes por Foucault (1998), interfere na autonomia do indivíduo, tornando-

o manso, deixando-o apto para o controle do Estado. Desse modo, a disciplina passou a 

controlar os indivíduos estabelecendo relações de poder reguladas pelas normas. Assim, 

evidencia-se a articulação de uma nova relação entre o poder e os corpos, como Foucault (1988, 

p. 119) explica: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente ao aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, e 

inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos 

de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia-política’: que 
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é também igualmente uma ‘mecânica do poder’, está nascendo [...]. A 

disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. 

 

Na constituição do poder disciplinar não está mais em jogo um direito de vida e de morte 

sobre os indivíduos – caracterizador da teoria clássica da soberania – com a tomada da vida 

como objeto do agenciamento do poder, a época moderna opõe ao velho direito de vida e de 

morte da soberania. Entretanto, o conceito de soberania permitiu, em última instância, que 

mecanismos de disciplina fossem encampados pelas leis, mascarando as técnicas de dominação, 

salvaguardando o direito do Estado de usar tais instrumentos disciplinares em nome de sua 

soberania. Dessa forma, a punição terá agora a função de corrigir os indivíduos para estabelecer 

relações de poder, como forma de controle para atender os interesses da burguesia que necessita 

de corpos úteis, produtivos, disciplinados (FOUCAULT, 1998). 

Uma das principais características do poder disciplinar é a utilização de técnicas capazes 

de contribuir para a efetivação das disciplinas. Uma delas é a distribuição dos indivíduos dentro 

do espaço. Os procedimentos disciplinares tornam-se cada vez mais detalhados e, a partir de 

então, a disciplina determina as distribuições dos indivíduos no espaço por meio de técnicas 

que são aplicadas em escolas, quarteis, hospitais e fábricas, permitindo observar e vigiar o 

indivíduo no espaço físico onde cada um se localiza. Foucault (1998, p. 123) analisa que:  

 

A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas instituições 

disciplinares, codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente livre 

e pronto para vários usos. Lugares determinados se definem para satisfazer 

não só a necessidade de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas 

também de criar um espaço útil. 

 

Foucault (1998) ainda estabelece que essa atividade deve ser controlada através do 

tempo, estabelecendo horários rígidos de trabalho. Unido à organização do espaço observa-se 

que o controle do tempo além de determinar atividades, regulamenta a rotina. Há uma 

otimização do tempo nas fábricas, para que seja mais produtivo e, um bom comportamento dos 

alunos, para uma melhor aprendizagem (SOUSA; MENESES, 2010). 

É nesse controle do tempo e do espaço que funciona o poder disciplinar. Nessa condição, 

o corpo submetido às técnicas de vigilância e controle, foi gradativamente tornando-se dócil e 

útil.  

Através do exercício da disciplina Foucault (1998) destaca outro mecanismo: a sanção 

normalizadora, que funciona através de punições e gratificações que tornam operante o 

processo de treinamento e correção através de “castigo físico leve a privações ligeiras e a 
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pequenas humilhações” (FOUCAULT, 1998, p. 149). As recompensas devem ser mais 

frequentes do que as penas, pois a finalidade não é castigar, mas sim regulamentar. A disciplina 

mostra um mecanismo que vai além das sanções penais, pois visa o disciplinamento.  

É preciso atenção para qualquer desvio: atrasos, ausências, negligência, grosseria, 

sujeira, indecência, entre outros. A disciplina tem a função de reduzir os desvios e deve ser 

essencialmente corretiva e, portanto, repetitiva, pois “castigar é exercitar” (FOUCAULT, 1998, 

p. 150). A partir da sanção normalizadora, podemos observar que a qualificação dos 

comportamentos e dos desempenhos se dá a partir de dois valores opostos, o bem e o mal 

(pontos positivos e negativos dos indivíduos), numa espécie de adequação ou não à sociedade, 

uma submissão ao modelo.  

A Lei Maria da Penha, não traz nenhuma pena privativa de liberdade (detenção ou 

reclusão) prevista no Direito Penal brasileiro, mas sim um processamento diferente, mais 

gravoso, aos crimes de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher. Esse 

tratamento configura a sanção normalizadora na medida em que adestra o agressor e o sujeito 

mulher a determinados comportamentos. O agressor para se adequar à conduta desejada pela 

sociedade deve, por exemplo, comparecer a programas de recuperação e reeducação (artigo 45, 

LMP) e a mulher somente poderá renunciar à representação em audiência especialmente 

designada para esta finalidade (artigo 16, LMP).  

Foucault (1988, p. 154) ainda traz o exame que “é um controle normalizante que permite 

qualificar, classificar e punir”. Trata-se de uma forma prática de aplicar a vigilância hierárquica 

e a sanção normalizadora, ou seja, articula o olhar e a punição, permitindo avaliar o desempenho 

do indivíduo e sancioná-lo ou recompensá-lo conforme o caso. É o ponto máximo do controle 

normalizante.  

O saber médico, na figura do Instituto Médico Legal – IML, surge como única 

instituição autorizada a comprovar o crime de violência contra a mulher através do exame de 

corpo de delito. É “a superposição das relações de poder e das de saber”, nas palavras de 

Foucault (1998, p. 154). É a aplicação das relações de poder entre os saberes médico e jurídico; 

comprovado o crime através do saber médico, compele ao Judiciário aplicar a sanção cabível. 

Foucault (1998) estabelece que através do exame pode-se encontrar a verdade do 

indivíduo. Ele acaba por transformar a formação do saber a certa forma de exercício do poder, 

a considerar três características: 1) inverte-se a visibilidade do poder: através do exame o poder 

se esconde, e faz brilhar aquele sobre quem atua, através do exame o sujeito mulher se mostra 

como objeto através de números e medidas; 2) inclui a individualidade dentro de um campo 

documentário: nasce o indivíduo e as ciências do homem, é possível descrever o indivíduo e 
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compará-lo aos demais; 3) cada indivíduo se torna um caso, atividade dispensada antes apenas 

a reis e homens que tinham realizado grandes feitos; agora todo ser humano tem sua vida 

esmiuçada, detalhada por processos de marcação, classificação e objetificação. 

Foucault (1988) tenta ainda demonstrar a criação do panoptismo como sistema de 

vigilância e controle exercido sobre os presos, os operários das fábricas, nas escolas e nos 

conventos. Na sociedade disciplinar os indivíduos sentem-se controlados pela força do olhar, 

uma vez que no panoptismo o observador está permanentemente presente a observar e a vigiar 

os indivíduos. Segundo Foucault (1998, p. 169): 

 

O panóptico funciona como uma espécie de laboratório do poder. Graças a 

seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de 

penetração no comportamento dos homens; um aumento de saber que vem se 

implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser 

conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça.  

 

O panóptico7, proposta de organização espacial detalhadamente elaborada pelo filósofo 

inglês Jeremy Bentham, permitiu aperfeiçoar o exercício do poder no final do século XVIII. 

Por meio da visibilidade, da regulamentação minuciosa do tempo e na localização dos corpos 

no espaço, o poder disciplinar panóptico possibilitou o controle sobre os indivíduos vigiados, 

de forma a torná-los dóceis e úteis à sociedade, instaurando, dessa forma, uma nova tecnologia 

do poder. Essa forma de vigilância vai ser ressignificada ao se tratar dos crimes contra o sujeito 

mulher e será retomada nas análises do capítulo 4 deste trabalho. 

Durante o fim do século XVIII e no início do XIX nota-se a ascensão de uma outra 

tecnologia do poder, diferente da disciplina, mas que não a nega, não a supera, pelo contrário, 

a modifica e se embute a ela. Esta nova tecnologia de poder aprofunda seu lugar de ação, não 

mais age somente sobre o corpo individual, mas sim sobre o corpo social, ampliando o foco do 

indivíduo para a população, outra face do biopoder. Foucault chama esta nova técnica de 

biopolítica, tema sobre o qual nos debruçaremos no tópico seguinte.  

 

 

3.1.3 Governamentalidade e biopolítica: estratégias de controle da população 

 

 

                                                 
7 Trata-se de um edifício em forma de anel no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel se 

dividia em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas celas havia, 

segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário a trabalhar, um prisioneiro a 

ser corrigido, um louco tentando corrigir sua loucura e, na torre, havia um vigilante. 
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A partir do século XVIII, a questão do governo se desenvolve sob uma nova perspectiva, 

a arte de governar como biopoder não se exercerá mais sobre o corpo do indivíduo como na 

sociedade disciplinar, mas sobre a população.  

O biopoder é uma tecnologia de poder, um modo de exercer várias técnicas em uma 

única tecnologia. Ele permite o controle de populações inteiras. Em uma sociedade onde o poder 

é pulverizado em torno dos sujeitos, o biopoder é utilizado pela ênfase na proteção de vida, na 

regulação do corpo, na proteção de outras tecnologias, fazendo aparecer outro sujeito que é a 

população. Para Foucault (2008, p. 118), o problema político moderno gira em torno da 

população e afirma: 

 

[...] noção capital do século XVIII, é a população do ponto de vista das suas 

opiniões, das suas maneiras de fazer, comportamentos, dos seus hábitos, dos 

seus temores, dos seus preconceitos das suas exigências, é aquilo sobre o que 

se age por meio da educação, das campanhas, dos convencimentos. 

 

Nesse sentido, Foucault chama de biopolítica o governo em torno da população 

favorecendo seu crescimento e bem estar, isto é, aquele que se ocupa da gestão da saúde, da 

higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, na medida em que essas 

se tornaram preocupações políticas. Assim, a biopolítica aponta para uma nova perspectiva 

sobre as relações de poder entre o Estado e a população: a gestão da vida. O Estado, em suas 

ações de governo sobre os indivíduos e sobre a população apoia-se neste elemento e desenvolve 

uma série de intervenções que vão configurar o que Foucault chamou de dispositivos de 

segurança. 

A prática governamental se utiliza desses dispositivos para agir sobre a população e 

controlá-la. São mecanismos através dos quais o Estado exerce seu poder, tais como técnicas 

de vigilância, escolhas estratégicas, normas e regras, saberes que visam o diagnóstico e a 

classificação etc. Dividindo o poder sobre a vida em duas formas principais, após discorrer 

sobre o poder disciplinar, Foucault (2015d, p. 150) afirma: 

 

O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século 

XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do 

ser vivo e como suporte dos processos biológicos; a proliferação, os 

nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 

longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos 

são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles 

reguladores: uma biopolítica da população. [...] A velha potência da morte 

em que se simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente recoberta 

pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. 
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A partir de um novo objeto à atuação do poder, estrutura-se uma nova tecnologia que se 

dá com “a entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do 

poder – no campo das técnicas políticas” (FOUCAULT, 2015d, p. 153). Todavia, essa nova 

tecnologia não implica o abandono da utilização do poder disciplinar, pelo contrário, a 

biopolítica e o poder disciplinar integram-se para um controle mais efetivo dos corpos.  

A natureza dos fenômenos levados em consideração pela biopolítica é essencialmente 

coletiva, de massa, na medida em que se referem à população como um todo. Leva-se em 

consideração quaisquer fenômenos coletivos que tenham efeitos políticos ou econômicos em 

nível massivo. E, assim, Foucault destaca que o poder passa a ser trabalhado em uma outra 

perspectiva: a do governo de si e dos outros8, o que ele irá chamar de governamentalidade, no 

qual se lida com o problema de “como se governar, como ser governado, como fazer para ser o 

melhor governante possível etc.” (FOUCAULT, 2000a, p. 277-278).  

A consolidação da biopolítica só se dá a partir da firmação da governamentalidade, 

sendo esta o conjunto de instituições, práticas e formas de pensamento próprias desta forma de 

exercer o poder, em que temos a população como alvo principal, a economia política como 

saber mais importante e os dispositivos de segurança como instrumento técnico essencial. Esse 

conceito foi apresentado por Foucault (2015c, p. 296-297), sob três aspectos: 

 

Por “governamentalidade”, entendo o conjunto construído pelas instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permite exercer esta 

forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, 

por forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos 

essenciais os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 

“governamentalidade”, entendo a tendência que em todo o Ocidente não 

cessou de conduzir, e há muitíssimo tempo, em direção à preeminência deste 

tipo de saber, que se pode chamar de “governo”, sobre todos os outros: 

soberania, disciplina. Isto, por um lado, levou ao desenvolvimento de toda 

uma série de aparelhos específicos de governo e, por outro, ao 

desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por 

“governamentalidade”, acho que se deveria entender o processo, ou melhor, o 

resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, tornado 

nos séculos XV e XVI Estado administrativo, encontrou-se, pouco a pouco, 

“governamentalizado”. 

 

O exercício da governamentalidade se efetiva através dos dispositivos de segurança que 

governam uma população tornando-a útil e saudável para os interesses sociais. Tomando a 

população como objeto do poder, neste trabalho, observamos como a Lei Maria da Penha 

                                                 
8 O termo governo não deve ser entendido aqui como um grupo de pessoas à frente da gestão da maquinaria 

pública, mas sim no sentido de “governo de almas”, “governo das condutas”, “governo das crianças”, etc. 

destrinchado por Foucault (2000a).  
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funciona como um dispositivo de segurança que estabelece o que é aceitável para a vida em 

sociedade nos dias atuais.  

Trata-se de um poder que interfere na vida e nos processos biológicos dos sujeitos, isto 

é, na morte, no nascimento, na produção, nas doenças, entre outros, dirige-se às populações 

como forma de intervenção e controle de massas, enquanto questão política, biológica e 

científica numa espécie de “estatização do biológico” (BITTENCOURT, 2015, p. 227), ou seja, 

os Estados realizam cálculos da gestão de poder focados em populações conforme certos 

mecanismos de controle biológico, como as campanhas midiáticas institucionais analisadas no 

capítulo 4 deste trabalho. Tais mecanismos são as previsões, as estimativas, as estatísticas e as 

medições globais para intervir nos fenômenos gerais.   

Assim, a política tende a tornar-se integralmente biopolítica, passando a vida a ser o 

principal objeto com o qual a política passa a lidar. Esta politização da vida é uma estratégia da 

economia do poder tanto de Estados considerados democráticos, quanto de Estados 

considerados totalitários. Abandona-se, portanto, nos séculos XIX e XX o antigo mote da 

soberania “fazer morrer, deixar viver” para outro, definição da sociedade disciplinar e da 

biopolítica como tecnologia de poder “fazer viver, deixar morrer” (FOUCAULT, 2010a). 

A governamentalidade busca analisar genealogicamente como ocorreram os processos 

históricos que transformaram a questão política da soberania em governo estatal na 

modernidade, ou seja, de que forma o saber político é utilizado como instrumento de controle 

da população, assim como quais são os mecanismos empregados por esse saber para alcançar 

esse desejo. 

Portanto, a arte de governar, como é apresentada por Foucault, altera-se em dois 

principais aspectos: o soberano que colocava em primeiro plano o uso da violência e da 

autoridade para garantir seu respeito e seu reconhecimento pelos súditos abandona essa prática 

em favor do biopoder na sociedade disciplinar. E, por sua vez, o biopoder deixa de aplicar-se 

somente ao indivíduo para ser aplicado à população, tendo a economia política como forma de 

saber mais importante e os dispositivos de segurança como instrumentos técnicos.  

O Estado realiza a gestão das necessidades da população sem descuidar da família, pois 

ela ainda é o núcleo dentro da população para o qual se reportará as práticas de governo que 

pretendem obter ações da população – comportamento sexual, (des)estímulo à natalidade, 

demografia, consumo etc. Assim, o pai de família cumpre um papel importante para que o 

governo seja algo imanente à sociedade e não do exterior, isto é, das mãos de um soberano ou 

de um presidente. No mesmo passo podemos citar o superior de um convento (em relação à 
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Igreja), o professor (em relação à escola), o médico (em relação ao hospital), entre outras 

instituições que engendram saberes. 

A economia a que nos reportamos como forma de saber mais importante para o governo 

da população, tinha o sentido governo da casa, papel administrativo desempenhado pelo chefe 

de família para a provisão desta: riquezas, bens, comportamento dos membros. Trata-se, 

portanto, de governar não o território, mas os homens que nele moram e as coisas que lhe são 

úteis, pois segundo Foucault (2015c, p. 284): 

[...] os homens em suas relações, seus laços, seus emaranhamentos com essas 

coisas que são as riquezas, os recursos, as substancias, o território, com 

certeza, em suas fronteiras, com suas qualidades, seu clima sua aridez, sua 

fertilidade; são os homens em suas relações com essas outras coisas que são 

os costumes, os hábitos, as maneiras de fazer ou de pensar e, enfim, são os 

homens em suas relações com outras coisas ainda, que podem ser os acidentes 

ou as desgraças, como a fome, as epidemias, a morte. 

 

Desse modo, podemos extrair uma ciência capaz de trazer estatísticas, projeções, 

cálculos demográficos, quantidade de produção. O conceito de economia passa a significar essa 

ciência que temos hoje, um saber especializado, tornando-se fundamental para a política, pois 

o homem vira sujeito a partir da ação que pratica, sendo respaldada pelo saber sobre esse tipo 

de ação. Esse saber tem, pois, uma determinada estratégia de poder para lidar com cada situação.  

A resistência do sujeito mulher ante a violência doméstica e familiar sofrida irrompe as 

malhas dos fatos históricos como Lei Maria da Penha, criando modos de subjetivação sobre os 

sujeitos. A produção discursiva constrói sentidos que circulam socialmente, como podemos ver 

no enunciado da figura 2:  

Figura 2 – Blog vida sem violência: um direito das mulheres 

 

Fonte: http://mulher-direito.blogspot.com.br 
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Antes da irrupção da LMP, quem batia em mulher era subjetivado pela sociedade como 

covarde. Hoje, se alguém consegue flagrar o sujeito agressor em ação ou denuncia o caso às 

autoridades competentes, esse sujeito passa a ser tomado pelo saber jurídico como um 

criminoso. Se condenado pelo crime de violência praticado contra a mulher, ele passa de 

criminoso à presidiário, condenado. 

Também podemos observar que esse deslocamento do sentido do sujeito agressor de 

covarde para criminoso, é legitimado pelo saber jurídico materializado no discurso da Lei Maria 

da Penha que determina o processamento regular nos casos de violência doméstica e familiar, 

sem a aplicação do benefício da transação penal prevista na Lei n° 9.099/95, como era antes.  

A essa compreensão do sujeito agressor como covarde ou criminoso, Foucault chamou 

de modos de subjetivação. Mediante o reconhecimento de certas formas de moralidade, que 

evoluíram desde as sociedades cristãs até os dias atuais, essas formas tomaram dimensões legais 

e suporte institucional. Consubstanciando-se em técnicas de existência e práticas de si 

alicerçadas nas relações de poder-saber, acentuam a subjetividade na constituição ética dos 

sujeitos.  

Assim, como criminoso, o agressor ao sair do sistema penitenciário tem dificuldade para 

relacionar-se socialmente, sendo subjetivado como delituoso, vil, representante da ilegalidade. 

Ele passa a ser sujeito e objeto da norma, pois ele recebe a sanção normalizadora adequada de 

acordo com a Lei de Execuções Penais para que ele seja reintegrado ao seio social. Trata-se um 

processo de inscrição do governo nos micropoderes que governam os sujeitos sociais, na mesma 

medida em que nos fazem governar nos hábitos e costumes. 

A Lei n° 9.099/95 dispõe sobre a criação dos juizados especiais cíveis e criminais sendo, 

no caso deste último, competente para processar e julgar infrações penais de menor potencial 

ofensivo, cuja pena máxima, em abstrato, não seja superior a dois anos. O parágrafo único do 

artigo 60 desta Lei prevê o instituto da transação penal que consiste em um acordo entre o 

Ministério Público e o autor do fato criminoso para a aplicação de uma pena restritiva de 

direitos, ou seja, o agressor não é processado, evitando todas as consequências negativas 

advindas de uma condenação como, por exemplo, gerar maus antecedentes e reincidência. 

Assim, pensar a emergência do poder no contexto das relações de gênero entre homem 

e mulher requer um olhar para a maneira como esse poder se exerce e como produz efeitos que 

se espalham, fabricando sujeitos. Neste trabalho, através da atividade de escavação 

(investigação) de enunciados da Lei Maria da Penha, baseados nos procedimentos históricos, 

buscamos os modos de subjetivação do sujeito mulher, observando a constituição da LMP como 

acontecimento discursivo. 
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No próximo tópico, observaremos através do resgate da memória discursiva e do 

exercício do poder sobre a vida dos sujeitos, os acontecimentos que favoreceram a evolução da 

legislação brasileira. Para tanto, buscaremos na dispersão dos acontecimentos regularidades, 

descontinuidades e possibilidades de acontecimentos discursivos, tanto dos discursos jurídicos 

quanto dos espaços sociais – movimento feminista – os quais foram deliberadamente 

estabelecidos a partir das conjunturas históricas para a emergência do discurso jurídico da Lei 

Maria da Penha. 

 

 

3.2 Os acontecimentos que favorecem a emergência do enunciado jurídico: a 

cotidianização da Lei n° 11.340/06 

 

 

Torna-se difícil pensar o sujeito mulher e a sociedade sem história. O Direito, como um 

saber, tem papel fundamental na construção desse sujeito. É o que nos propomos, neste tópico, 

com uma breve exposição das lutas feministas e seu impacto na legislação.  

O saber jurídico e a biopolítica estão na base da legitimação do discurso da Lei Maria 

da Penha, sendo uma regularidade no discurso de combate à violência contra a mulher e 

funcionando como uma estratégia de governamentalidade que sustenta as práticas sociais de 

então. 

Campanhas midiáticas – institucionais ou não – a própria legislação9, sentenças, 

acórdãos, entre outros mecanismos de segurança, surgem como possibilidade de reparar as 

desigualdades sociais historicamente dispensadas aos grupos minoritários. A partir daí 

observamos que “as estratégias de governamentalidade só têm amparo pela forma da lei, 

peculiar no que se refere ao exercício do poder público, através da ação do Estado.” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 206). 

A expressão grupos minoritários tem o sentido conceitual de segmentos sociais que, 

independentemente da quantidade, têm pouca representação social, econômica (inserção no 

mercado de trabalho, ocupação de cargos de poder e outros) e política (FERREIRA, 2016). 

Estes grupos, muitas vezes, estão à margem dos interesses sociais. Neste conceito estão 

principalmente os negros, os homossexuais, as mulheres, os nordestinos, as pessoas com 

deficiência e os obesos. 

                                                 
9 Além da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), recentemente foi aprovada a Lei n° 13.104/15 que alterou o art. 

121, do Código Penal brasileiro para prever o feminicídio como circunstância qualificadora (que agrava) do crime 

de homicídio. Esse crime configura-se pelo homicídio de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas 

motivações mais usuais são o ódio, o desprezo e/ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre a 

mulher. Trata-se de crime hediondo (Lei n° 8.072/90) cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos.   
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Primitivamente, no relacionamento entre os gêneros, a mulher desempenhava uma 

função social semelhante à do homem. Enquanto o homem caçava e pescava, à mulher competia 

o desenvolvimento da agricultura e das tarefas domésticas. Com o aumento da riqueza 

individual do homem, a monopolização da política e o detrimento do direito materno, deram 

origem à desigualdade no campo social e jurídico, surgindo as inquietações que culminariam 

com os movimentos feministas (SERPA, 2010). Na França, em 1791, por exemplo, a 

revolucionária Olímpia de Gouges compôs uma declaração proclamando que a mulher possuía 

direitos naturais idênticos aos dos homens e que, por essa razão, tinha o direito de participar da 

formulação das leis e da política.  

Entretanto, para este trabalho, interessa-nos mais de perto historicizar brevemente o 

movimento feminista no Brasil, pois, como observamos, acontecimentos como reuniões 

privadas em casas de intelectuais até mobilizações com três mil participantes (PINTO, 2003), 

todas contribuíram para a mudança da legislação e, consequentemente, para a emergência da 

Lei Maria da Penha.   

Principiando nossa discussão, na época do Brasil-Colônia, as leis vigentes eram as de 

Portugal e as Ordenações Filipinas por muitos anos (1603 a 1916) mantiveram o poder 

patriarcal da Idade Média, no qual a mulher não tinha direitos. Era, por exemplo, permitido ao 

marido castigar a mulher, bem como matá-la em caso de adultério. Para isso, bastava a fama 

pública “bastará para a prova da barreguice10, provar-se como stão em voz e fama de 

barregueiros, e que são costumados, e vistos entrar hum em caza do outro”, Livro V, Títulos 

28, §6°, 36 e 95 (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 1870), não sendo necessário prova austera. O 

direito de matar o cônjuge em caso de traição, concedido apenas ao homem, em muito se 

assemelha ao poder do soberano sobre os seus súditos entre os séculos XV a XVIII. Como 

podemos perceber, o saber jurídico conferia ao homem o direito de exercer o poder de vida ou 

morte sobre a mulher.   

Com o surgimento do regime republicano brasileiro, é promulgado o Decreto n° 181, de 

24 de janeiro de 1890, regulamentando o casamento civil. Nele, o patriarcalismo foi mantido, 

mas com sinais de enfraquecimento, posto que ao marido não era mais permitido impor castigos 

físicos à mulher e aos filhos. Assim, as conquistas dos direitos inerentes à mulher foram 

alcançadas lentamente.  

Com a Constituição Federal de 1824 (Constituição do Império), principia um poder 

sobre a vida, determinado que a lei seria igual para todos (artigo 179, inciso XIII), quer para 

                                                 
10 Barreguice: s.f. estado do que vive com barregã; concubinato, mancebia. (Dicionário online de português. 

Disponível em: <http://www.dicio.com.br/barreguice/>. Acesso em: 22-ago.16.) 

http://www.dicio.com.br/barreguice/
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proteger, quer para castigar, e recompensaria à proporção dos merecimentos de cada um 

(BRASIL, 1824). No mesmo passo, escolas não religiosas surgiram e deram oportunidade para 

as mulheres estudarem o português de Portugal, embora mulheres e homens não pudessem 

estudar juntos – essa possibilidade surgiu apenas no século XX.  

Como podemos observar, entre séculos XV e XVIII, é possível encontrar o surgimento 

de temas dedicados à denúncia da condição de opressão das mulheres pelos homens, porém, 

somente no contexto social e político da Revolução Francesa e do Iluminismo pode-se falar em 

feminismo.  

Inicialmente o feminismo reivindicava a participação igualitária entre homens e 

mulheres na sociedade e reformas jurídicas pertinentes ao reconhecimento da mulher. No 

Brasil, liderado por Bertha Lutz o movimento feminista de “Primeira Onda” (GARCIA, 2015) 

reivindicava principalmente o direito de votar, o direito à educação com currículos iguais aos 

dos homens e o direito ao trabalho remunerado com salário igual por trabalho igual ao final do 

século XIX e início do século XX.  

Essa vertente nunca definiu a posição de exclusão da mulher como decorrência da 

posição de poder do homem, ou seja, sem mexer na posição do homem, as mulheres lutavam 

para ser reconhecidas como cidadãs. Observemos que as reivindicações desse primeiro 

momento vão ao encontro do disposto no artigo 3°, da Lei Maria da Penha que, dentre outras 

disposições, assegura condições para o efetivo exercício dos direitos à educação e ao trabalho, 

consubstanciando-se, portanto, nos direitos mais básicos. 

Retornando aos acontecimentos da Primeira Onda feminista, conforme Prado e Franco 

(2016), com a proclamação da República em 1889, o processo de engajamento das mulheres na 

luta por direitos políticos foi mais efetivo. Fatores como o acesso pleno à educação de 

qualidade, o direito de votar e de serem votadas eram compreendidos como essenciais para 

acabar com as barreiras à remuneração do trabalho feminino da mesma forma que o do homem. 

O movimento sufragista11, no entanto, não obteve sucesso nas discussões da Assembleia 

Constituinte de 1891. As emendas propostas, que traziam a explicitação do direito das mulheres 

ao voto, foram consideradas inconstitucionais por alguns; enquanto outros usavam o argumento 

de que a categoria “cidadãos brasileiros” já as incluía. Para Pinto (2003, p. 16) a Constituição 

não proibiu explicitamente o voto da mulher, “porque [ela] simplesmente não existia na cabeça 

dos constituintes como um indivíduo dotado de direitos” (PINTO, 2003, p. 16). 

                                                 
11 O movimento sufragista “foi um movimento de agitação internacional, presente em todas as sociedades 

industriais que tinha dois objetivos centrais: o direito ao voto e os direitos educativos. Levou oitenta anos para 

conquistar ambos, o que supõe três gerações de militantes.” (GARCIA, 2015, p. 57).  
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Cabe ressaltar que o movimento sufragista era composto por mulheres de famílias 

importantes na cena pública brasileira e/ou que dispunham de meios para garantir o acesso à 

educação. As mulheres do movimento pertenciam aos segmentos médio e alto da sociedade. 

Esse acontecimento também pode ser vislumbrado nas condições de produção da Lei Maria da 

Penha, tendo em vista que Maria da Penha Maia Fernandes também pertencia a um segmento 

privilegiado da sociedade.  

Essa camada esclarecida de mulheres pressionou a sociedade para a conquista do direito 

de voto, mas não teve sucesso. As mulheres tinham o reconhecimento do direto à educação, 

mas não tinham o reconhecimento dos seus direitos políticos na República. Essa contradição 

tornou-se a bandeira do feminismo sufragista de fins de século: enfatizar a igualdade intelectual 

como prerrogativa para a ampliação dos direitos femininos.  

Em 1916, surge o Código Civil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916) e, com ele, a 

família mergulhada na sociedade patriarcal. Nesse estatuto, observamos as relações de poder 

do homem sobre o sujeito mulher sendo legitimadas pelo saber jurídico, pois em todo discurso 

legal, o poder de decisão e de chefia da sociedade conjugal era exclusivo do homem, já que a 

mulher era tida como alguém cuja função era cuidar da casa, do marido e dos filhos. 

No início da vigência do Código Civil de 1916, a mulher casada era considerada pessoa 

relativamente incapaz, tinha a mesma capacidade dos menores e dos silvícolas (índios), ou seja, 

precisava da vênia marital para exercer os atos da vida civil, cuja redação dispunha “Art. 6°. 

São sujeitos incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n° 1), ou à maneira de os exercer: 

II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.” (BRASIL, 1916).  Ao pai, 

enquanto solteiras, ou ao marido enquanto casadas, cabia a representação legal da família. À 

mãe, esse direito somente era conferido de forma subsidiária, ou seja, na falta ou impedimento 

do pai. 

O exercício profissional e a permanência fora do lar conjugal estavam condicionados à 

autorização do marido “Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe: IV. 

O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do tecto conjugal (arts. 231, 

n° II, n° VII, 243 a 245, n° II e 247, n° III)” (BRASIL, 1916). Além disso, ela era proibida de 

aceitar tutela, curatela ou qualquer outro múnus público, herança legado e mandato, sem 

autorização do marido (artigo 242).  

Ao longo da legislação civilista de 1916, observa-se enunciados como “prevalecerá a 

vontade paterna”, “o marido é o chefe”, “prover a manutenção da família” para referir-se o 

homem na sociedade conjugal e, por outro lado, “colaboradora”, “colaboração da mulher” 
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(BRASIL, 1916), que acaba produzindo o efeito de sentido de submissão do sujeito mulher ao 

homem. 

Essa construção, advinda das relações de poder, ultrapassa os muros da relação familiar 

e se reflete nas relações sociais. Assim, podemos entender que o efeito de sentido produzido é 

o de que a mulher é entendida como um segundo sexo, uma coadjuvante do homem. Essa 

compreensão advém da vontade de verdade, legitimada pelo saber jurídico, de sujeição do 

sujeito mulher ao homem. 

Entretanto, no mesmo passo, os acontecimentos em torno do reconhecimento dos 

direitos das mulheres pululavam na Europa. Em 1918, Bertha Lutz, após seu retorno de Paris, 

publica uma carta convocando as mulheres a lutar pela sua emancipação, tendo conquistado o 

apoio de outras mulheres, juntas, organizaram-se em associações, como Aliança Brasileira pelo 

sufrágio feminino e a Legião da Mulher Brasileira. Rapidamente, Bertha Lutz tornou-se uma 

das maiores referências nos movimentos de mulheres e uma das líderes da luta pela 

emancipação feminina no Brasil (GARCIA, 2015).  

Existiram ainda outras mulheres ativistas de destaque em outras frentes de luta, como 

Maria Lacerda de Moura, que lutava por questões ligadas à sexualidade, como o controle de 

natalidade, e ao corpo, como a defesa do amor livre. Bertha Lutz e Maria Lacerda de Moura 

uniram forças durante um período, mas a relação não durou, pois esta não concordava com a 

prioridade para a questão do voto, defendida por aquela. Para Maria Lacerda de Moura, o direito 

ao voto só beneficiaria as mulheres dos segmentos médios, não alterando profundamente a 

estrutura do país.  

A pauta da educação feminina, é importante lembrar, também tinha destaque entre as 

questões para a emancipação da mulher. Apesar das mulheres já terem conquistado o acesso ao 

ensino superior, as escolas ainda eram separadas e, enquanto os rapazes cursavam o chamado 

ensino secundário, que possibilitava o acesso aos cursos superiores, as meninas eram 

encaminhadas para escolas normais, isto é, escolas destinadas a aprendizagem do magistério 

elementar e também preparatórias para a vida doméstica. Somente aquelas que podiam pagar 

para cursar o ensino secundário em escolas particulares, que, em geral, eram escolas religiosas, 

tinham acesso ao ensino superior, o que tornava a parcela feminina de mulheres com formação 

muito restrita.  

A década de 1920 é fundamental para o fortalecimento do feminismo. A partir dela, 

houve grande avanço no que se refere ao trabalho fora do domicílio, educação e participação 

na vida pública, como a extensão do direito de voto às mulheres, direito alcançado apenas anos 

mais tarde. Todas as conquistas foram fruto, em grande parte, do feminismo. Nessa época, a 
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relação do feminismo brasileiro com entidades internacionais torna-se mais próxima. Em 1922, 

por exemplo, o tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e os Liceus Provinciais – únicos 

em que o diploma permitia o ingresso direto no ensino superior – tornaram-se mistos (SOIHET, 

2016).  

O direito de voto às mulheres foi reconhecido pontualmente, em algumas localidades 

brasileiras, como Mossoró, em 1927, quando o então juiz eleitoral Israel Ferreira Nunes, 

mandou que fizesse incluir na lista de pessoas aptas a votar o nome da requerente Celina 

Guimarães Vieira, esposa do Bacharel Eliseu Nunes Viana, tendo sido a primeira eleitora norte-

rio-grandense (FIRMINO, 2003). Entretanto, essa demanda das sufragistas demorou a ser 

conquistada, vindo a surgir somente em 1932, com o Decreto n° 21.076, de 24 de fevereiro de 

1932 (Código Eleitoral), instituindo o voto secreto e o voto feminino, o que tornou o Brasil o 

segundo país da América Latina a estender às mulheres o direito de voto (o primeiro foi o 

Equador, em 1929). Inclusive, sendo pioneiro em relação a países europeus, como França e 

Itália.  

O movimento pelo direito de voto das mulheres teve a representação de Bertha Lutz na 

Comissão de Elaboração do Anteprojeto da Constituição de 1934, que incorporaria o novo 

princípio em seu artigo 108. Além da conquista do sufrágio feminino, a Constituição de 1934 

trouxe outros avanços, promovendo a integração das mulheres na sociedade (artigo 113, 

parágrafo 1°). Entre as conquistas, podemos citar o estabelecimento, ao reconhecer como fonte 

de direitos, de que a maternidade deveria ser amparada pelo Estado.  

A chegada da ditadura do Estado Novo (Terceira República) durante o governo 

provisório de Getúlio Vargas na Segunda República, em 10 de novembro de 1937, trouxe uma 

barreira para a ampliação dos direitos conquistados diante da impossibilidade de manifestação 

de forma plena durante a Era Vargas. Nesse período, em que se destaca a ocorrência da Segunda 

Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, ocorre a atuação das mulheres em outras lutas: 

protestavam contra o regime nazifascista e faziam campanhas para o ingresso do Brasil na 

guerra ao lado dos aliados, além de campanhas de arrecadação de roupas, alimentos e remédios 

para enviar aos soldados brasileiros (ARRAIS, 2015).  

No pós-guerra, com a redemocratização do país, as mulheres se organizaram em 

associações femininas. Em 1949, a criação da Federação de Mulheres do Brasil (FMB) 

representou um marco na construção desse novo movimento de mulheres que surgia, 

constituindo-se na associação nacional a congregar boa parte das militantes dos movimentos de 

mulheres.  
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A partir dos anos de 1960, surgiu no Brasil a “Segunda onda” feminista (GARCIA, 

2015). Fortemente influenciada pelo movimento feminista internacional, são acrescentadas 

outras reivindicações ligadas à sexualidade, como o direito ao prazer sexual, ao aborto, à 

contracepção e a violência contra as mulheres. 

Disponíveis no mercado a partir do início da década de 1960, as pílulas 

anticoncepcionais provocaram mudanças na forma de se compreender a sexualidade feminina, 

sendo um marco do século XX.  

A nova possibilidade de controle da natalidade, que já é uma estratégia de 

governamentalidade, de controle da população, permitiu às mulheres investirem mais e por mais 

tempo nas carreiras profissionais, postergando ou diminuindo a maternidade e influenciando a 

entrada e a permanência feminina no mercado de trabalho. Investir na carreira profissional, que 

implicava na autonomia financeira, assume uma maior importância.  

No que diz respeito à violência contra as mulheres, questionava-se a tolerância feminina 

a estes abusos, o que era tomado por muitos como cumplicidade por parte da mulher. Essa foi 

uma das bandeiras do feminismo ao destacar a dominação do homem no seio familiar. 

Tolerância essa, construída pela cristalização de comportamentos sociais nos quais o homem é 

forte e dominador e a mulher frágil e submissa. No discurso da Lei Maria da Penha, veremos 

resquícios desse comportamento no tratamento dispensado pelo legislador ao tratar 

discursivamente o homem e a mulher. 

No dia 8 de novembro de 1948, foi aprovada pela Comissão Social das Nações Unidas 

a Declaração dos Direitos Humanos, que estabelecia que homens e mulheres detinham os 

mesmos direitos antes ou depois do casamento. E, por sugestão da Convenção Interamericana, 

assinada em Bogotá, no dia 2 de maio de 1948 (Decreto n° 31.643, de 23 de outubro de 1952, 

no Brasil), foi elaborado e entrou em vigência o Estatuto da Mulher Casada (Lei n° 4.121, de 

27 de agosto de 1962).  

Dentre algumas inovações trazidas pelo advento do Estatuto da Mulher Casada podemos 

citar a alteração do exercício do pátrio poder sobre os filhos. Segundo Diniz (1998, p. 372) esse 

poder consiste no “conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e aos bens do filho menor 

não emancipado, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar 

os encargos que a norma jurídica lhes impõe tendo em vista o interesse e a proteção do filho”. 

O Código Civil de 1916 dispôs taxativamente o marido como titular do exercício do pátrio 

poder. 

 Antes, a mulher o perdia sobre os filhos do primeiro casamento caso se casasse 

novamente. Com o Estatuto da Mulher Casada essa punição foi abolida. Houve alteração no 
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artigo 393, do Código Civil, que passou a ser redigido: “A mãe que contrai novas núpcias não 

perde, quanto aos filhos de leito anterior, os direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer 

interferência do marido” (BRASIL, 1962). 

Além disso, houve uma paridade entre os direitos do homem e da mulher, retirando, 

dentre outras questões, o direito do marido de impedir a esposa de trabalhar fora do domicílio, 

previsto no primeiro discurso do Código Civil de 1916. Essa garantia instituiu uma nova 

categoria de bens, os chamados “reservados”, em função da autonomia profissional. Isso 

garantia que os bens adquiridos com o resultado do trabalho da mulher eram de sua exclusiva 

administração, independentemente do regime de bens do casamento, excetuando-se tal 

condição no caso de bens imóveis. Isso tornou a mulher economicamente produtiva, 

aumentando sua importância no seio familiar. 

O aumento do poder econômico da mulher trouxe decisivas modificações no 

relacionamento entre os cônjuges. O Estatuto pôs fim ao estado civil de incapacidade da mulher 

casada, mas, ainda assim, manteve a hierarquização da família, pondo a mulher em posição de 

colaboradora do marido.  

O questionamento sobre o espaço doméstico como lugar privilegiado da mulher se 

tornou significativo na década de 1970, período em que a recente industrialização se consolidou 

com o “milagre econômico”, o que possibilitou a incorporação da mão-de-obra feminina em 

novos postos de trabalho, não só nos setores tradicionais de participação feminina. Conforme 

Rago (2003, p. 02)  

 

[...] no contexto de um processo de modernização acelerado, promovido pela 

ditadura militar e conhecido como “milagre econômico”, em que se 

desestabilizavam os vínculos tradicionais estabelecidos entre indivíduos e 

grupos e a estrutura da família nuclear, as mulheres entraram maciçamente no 

mercado de trabalho e voltaram a proclamar o direito à cidadania, 

denunciando as múltiplas formas da dominação patriarcal. 

 

O processo de modernização, iniciado a partir dos anos 1960, também trouxe como 

resultado a transformação da grande maioria das escolas públicas e privadas brasileiras em 

escolas mistas, trazendo uma nova realidade ao contexto educacional brasileiro. Diante da 

necessidade de mão-de-obra qualificada, da ampla abertura do acesso à educação e da 

possibilidade de planejar o momento de ter filhos, as mulheres puderam almejar carreiras 

profissionais até então consideradas masculinas, como Economia, Engenharia, Administração, 

Jornalismo, entre outras.  
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Nesse contexto, as mulheres estavam sendo pensadas como pessoas com capacidades 

intelectuais e profissionais, para além dos papéis historicamente considerados femininos (cuidar 

da família, do lar e da educação dos filhos); entretanto, ainda eram tidas como as responsáveis 

legítimas no âmbito da família, sendo realidade comum o acúmulo de jornadas de trabalho.  

O contexto da “Segunda Onda” feminista se expressa nas múltiplas manifestações da 

imprensa feminista alternativa, como uma espécie de feminismo difuso. Segundo Pinto (2003, 

p. 15), “Preocupadas ou não com os direitos políticos, essas mulheres [professoras, escritoras, 

jornalistas] têm um campo mais vasto de questões, defendem a educação da mulher e falam em 

dominação dos homens e no interesse deles em deixar a mulher fora do mundo público”. Esse 

momento ganha maior expressão nos Estados Unidos e na França. As feministas americanas 

denunciavam a opressão masculina na busca da igualdade, enquanto as francesas postulavam a 

necessidade de serem valorizadas as diferenças entre homens e mulheres, dando especial 

atenção às especificidades femininas, geralmente negligenciadas.  

Devido ao contexto específico da ditadura militar no Brasil, as feministas brasileiras 

tiveram que entrar em outras lutas não diretamente ligadas às demandas femininas 

internacionais, como pelo bem-estar social. Segundo Pedro (2012), os periódicos brasileiros 

sempre citavam as “lutas gerais”. Observamos que essas questões começaram a ser produzidas 

discursivamente pela mídia fazendo circular, por meio de jornais e revistas especializadas, 

mudanças que visavam aprofundar as relações democráticas. Leite (2003, p. 236), discorre que: 

 

No período-pós 1975, o primeiro jornal dirigido às mulheres e feito por 

mulheres foi o Brasil Mulher, publicado pela Sociedade Brasil Mulher (foram 

16 edições regulares e mais quatro denominadas "extras"), de 1975 a 1980. O 

segundo, Nós Mulheres, publicado pela Associação de Mulheres, teve oito 

edições, que circularam de 1976 a 1978.  

 

Diferentemente do tratamento dado às mulheres pela imprensa feminina tradicional, no 

qual um editor impessoal dita regras e aconselha uma leitora, o periódico Nós mulheres, inova 

principalmente na linguagem, quando utiliza a primeira pessoa do plural, o que produz o efeito 

de sentido de afetividade e intimidade. Além disso, a “sua leitura permite vislumbrar que o 

jornal é feito por um coletivo de mulheres com vivências comuns, ou melhor, feministas 

comprometidas com o que escrevem” (LEITE, 2003, p. 238). Vejamos o enunciado da figura 

3: 
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O enunciado discursivo da figura 3 traz a capa do Jornal Nós Mulheres, de 

agosto/setembro de 1977 e destaca a maior atuação do sujeito mulher fora do ambiente 

doméstico, o que reverberava inquietações em torno da família “divórcio chegou e daí?”, da 

liberdade sexual “sexo também para nós”. A mulher passou a ser questionada como 

exclusivamente responsável pelas atividades domésticas e pelo cuidado com os filhos, devendo 

o homem também ser incumbido dessas atribuições do lar, o que constrói o efeito de sentido de 

que homens e mulheres deveriam igualar-se em direitos e deveres. 

Periódicos como esse eram instrumentos de divulgação de coletivos de mulheres 

organizadas e, como tal, davam cobertura a assuntos não veiculados pela imprensa oficial, na 

época sob forte censura política, refletindo o pensamento político da militância feminista. Dessa 

forma, Nós Mulheres (1976-1978) foi marcado por publicações do movimento feminista com 

o objetivo de discutir os rumos do movimento e levantar as principais bandeiras das mulheres. 

O editorial da edição de agosto/setembro de 1977 inicia seu discurso dizendo que: 

 

Nós mulheres queremos, junto com os homens, lutar por uma sociedade mais 

justa, onde todos possam comer, estudar, trabalhar em trabalhos dignos, se 

divertir, ter onde morar, ter o que vestir e o que calçar. E, por isto, não 

Figura 3 – Capa do Jornal Nós Mulheres, n° 6, 

agosto/setembro de 1977. 

 
Fonte: Nós Mulheres, 1977, p. 01. 
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separamos a luta da mulher da de todos, homens e mulheres, pela sua 

emancipação. (NÓS MULHERES, 1977, p. 02). 

 

E continua, reclamando a participação das mulheres para a construção de uma 

“sociedade em que haja uma melhor distribuição de renda e uma maior participação política” 

(NÓS MULHERES, 1977, p. 02), além do clamor por questões específicas: 

 

A mulher sofre também uma opressão específica pelo simples fato de ser 

mulher. Ela tem mais dificuldade de arrumar emprego, principalmente se for 

casada e tiver filhos, ela é despedida do emprego se casar ou ficar grávida, ela 

ganha menos que o homem pelo mesmo trabalho, ela cumpre, quando trabalha 

fora, uma dupla jornada de trabalho, ela se responsabiliza sozinha pelo 

trabalho doméstico e pela educação dos filhos [...]. Enfim, a mulher não é 

tratada como um ser que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que o 

homem.  

 

Em torno dessas reivindicações, durante a década de 70, os índices de industrialização 

foram altos, o Brasil cresceu economicamente, mas a desigualdade social foi agravada com o 

congelamento dos salários dos trabalhadores e o aumento constante dos produtos, gerando 

insatisfação de todos setores da sociedade, mas, em especial, das donas de casa, que foram às 

ruas e lutaram contra a carestia que assolava suas famílias, concretizando-se nos movimentos 

“Contra a Carestia” e o “Panela Vazias”.  

Esta revolução mostra-se, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. Cada vez mais 

um maior número de mulheres saíam às ruas para protestar, pois o interesse social já não se 

cristalizava exclusivamente sobre o homem, mas também sobre as condições de vida do sujeito 

mulher. 

Em 1980, em se tratando da violência contra o sujeito mulher, no julgamento do 

empresário Raul Fernandes do Amaral Street, conhecido como Doca Street, que assassinou a 

então namorada, a socialite Ângela Diniz, o movimento feminista teve grande importância para 

os rumos do processo. Segundo Lage e Nader (2016), tendo sido absolvido no primeiro 

julgamento, o movimento feminista iniciou uma campanha que teve grande adesão popular sob 

o slogan “Quem ama não mata”, a partir da frase “matei por amor” proferida pelo réu. A 

campanha surtiu efeito e conseguiu que houvesse um novo julgamento a partir do pedido de 

revisão feito pelo promotor do caso.  
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Ainda segundo Lage e Nader (2016), o assassinato de Ângela Diniz é um divisor de 

águas no que se refere à reação da sociedade diante dos “crimes passionais”12 contra mulheres. 

O slogan, que inicialmente foi formulado com referência ao caso, passou a ser usado em 

passeatas para reivindicar reformas na legislação penal que permitia a tese da “legítima defesa 

da honra” e dava aos autores dos delitos a possibilidade de livrar-se da responsabilização 

criminal. 

Além desses movimentos, é importante destacarmos que, dentre os acontecimentos que 

reivindicavam a abertura política do país, a questão da violência contra as mulheres passou a 

ser um dos focos de ação do movimento feminista de “Terceira onda” (GARCIA, 2015). 

Em 1977, em meio ao questionamento dos valores tradicionais da família, ocorre a 

aprovação do Projeto de Lei do Divórcio, do deputado Nelson Carneiro, inserindo no 

ordenamento jurídico pela Lei nº 6.515, a possibilidade de rompimento do vínculo matrimonial 

via divórcio. Em seu artigo 20, a Lei estabeleceu que, para a manutenção dos filhos, os cônjuges 

separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (BRASIL, 1977), o que 

representou um passo importante para a igualdade formal entre os cônjuges e para o fim da 

hierarquia e privilégios masculinos na organização familiar.  

Sobre as conquistas das feministas nesse período, Pedro (2016, p. 256) as resume ao 

afirmar que:  

 

[...] talvez a maior conquista das jovens feministas dos anos 1970 e 1980 – 

muitas vezes desconhecida das novas gerações – seja o reconhecimento da 

existência de outras maneiras de ser uma mulher, para além das funções 

idealizadas de esposa, mãe e dona de casa. Até meados do século XX, aquelas 

que queriam se dedicar a uma profissão, por exemplo, eram levadas a acreditar 

que deveriam abdicar do casamento e da maternidade. 

 

Entretanto, observa-se na Lei do Divórcio, estratégia do saber jurídico, os resquícios de 

submissão da mulher ao homem. O emprego do adjetivo “pátrio”, para referir-se ao poder do 

casal sobre os filhos, é revestido do efeito de sentido de dominação secular do homem sobre a 

mulher; assim, também se observa no emprego dos verbos “exercer” (o marido o pátrio poder) 

e “prevalecer” (a decisão do pai/marido). Essas expressões só foram retiradas do seio jurídico 

                                                 
12 A caracterização do assassinato das mulheres como “crime passional” surgiu a partir do argumento da “legítima 

defesa da honra” nos casos em que teria havido traição ou comportamento que atentasse contra a honra do marido. 

O adultério deixou de ser crime no Brasil somente em 2005. É interessante observar que, sendo o adultério 

considerado crime, a mulher adúltera seria punida com pena de um a três anos de prisão. O marido, entretanto, só 

incorreria na pena se tivesse concubina “teúda” e “manteúda”, ou seja, se além de ter amantes, as sustentasse. Essa 

distinção desapareceu no Código Penal de 1940, quando também o crime teve reduzida drasticamente sua punição, 

passando para 15 dias a 6 meses de prisão. (ARRAIS, 2015). 
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pelo Código Civil de 2002, que passou a chamar de “poder familiar” os direitos e deveres dos 

pais no que diz respeito aos filhos menores. 

A partir da declaração realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 

ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e da definição da década seguinte (1975-

1985) como a Década das Nações Unidas para as Mulheres, Igualdade, Desenvolvimento e Paz, 

durante a realização da I Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Cidade do México 

nesse mesmo ano, ficou evidente que, em diversas sociedades, as mulheres não gozavam de 

direitos já garantidos aos homens, o que fomentou a discussão internacional.  

No final na década de 1980, os direitos humanos das mulheres passam a ser 

conceituados em eventos internacionais e nacionais, o que propiciou a consolidação da 

“Terceira Onda” feminista (GARCIA, 2015) a partir da década de 1980. Ela se apresenta como 

mecanismo para corrigir as falhas e as lacunas deixadas anteriormente como, por exemplo, as 

definições essencialistas sobre a feminilidade que se apoiavam especialmente nas experiências 

vividas por mulheres brancas integrantes da classe média-alta da sociedade. 

No Brasil, apesar dos conflitos e tensões em torno da assunção lenta e gradual da 

redemocratização, de discussão da autonomia do movimento feminista e da melhor maneira de 

garantir os direitos das mulheres, o tema da violência convergiu interesses e posicionamentos 

de vários segmentos feministas, tornando-se o principal eixo de luta. Assim, nesse primeiro 

momento, questionava-se a aceitação nas práticas judiciárias da tese da legítima defesa da honra 

e, ao mesmo tempo, alternativas no âmbito do Legislativo.  

Em 1979, foi aprovada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (Convention on the elimination of all forms of discrimination 

against women – CEDAW) pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Trata-se do primeiro 

tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher 

(PIMENTEL, 2006). No Brasil, o Congresso Nacional ratificou a assinatura, em 1984, porém, 

com algumas reservas, as quais foram suspensas somente em 1994, pelo Decreto legislativo nº 

26, sendo promulgada por meio do Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.  

Apesar do conceito de violência contra a mulher ter um sentido universal, o Decreto foi 

o início de uma nova forma de compreender os crimes ocorridos nas relações entre homens e 

mulheres como resultantes de uma relação de poder do homem sobre a mulher.  

Posteriormente, após estudos realizados nos atendimentos nos SOS Mulher e nas 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), a violência contra a mulher 

passou a significar “a violência doméstica e familiar”. Nos anos 1990, passa a ser compreendida 

como “violência de gênero”.  
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Em 1988, a nova Constituição trouxe a conquista legal do parágrafo 8º do artigo 226 

que firma a assistência do Estado a cada membro da família no que se refere à coibição da 

violência no âmbito das relações familiares. Em outras palavras, trouxe o reconhecimento da 

violência doméstica e familiar contra a mulher como problema público e de responsabilidade 

do Estado, que deve implantar políticas públicas, programas e serviços voltados para mulheres 

em situação de violência. Essa atuação estatal pode ser observada através das técnicas de 

exercício do biopoder nas análises do capítulo 4 deste trabalho. Além disso, o princípio 

constitucional da igualdade entre homens e mulheres registrado no mesmo diploma legal (artigo 

5°, caput) foi um marco para a cidadania das mulheres, pois implica o reconhecimento de sua 

autonomia.  

Entretanto, mesmo com estes com estes avanços legislativos, as incorporações 

efetivadas não tinham força necessária para amenizar a vida de mulheres ameaçadas ou 

violadas, pois segundo Calazans e Cortês (2017, p. 02):  

 

Era como se estes crimes, praticados no reduto do lar – sempre segredo de 

família –, fossem para ser guardados a quatro chaves, sem interferências do 

Estado ou da sociedade. Atos de violência eram muitas vezes encarados como 

naturais.  

 

Concebida para regulamentar o artigo 98, da Constituição Federal de 1988, o qual prevê 

a criação de Juizados Especiais Cíveis, em 1995 surge a Lei nº 9.099, como estratégia do saber 

jurídico. Baseada em um modelo de justiça que se volta para a reparação dos danos decorrentes 

de crimes e aplicação de penas não restritivas de liberdade, prioriza a indenização dos danos 

causados à vítima com o intuito de conferir ao processo simplicidade e celeridade, evitando a 

morosidade na tramitação dos processos penais. Para isso, esse modelo de justiça lança mão de 

uma divisão dos crimes em maior e menor ofensividade social, a partir de critérios como a 

natureza da infração e a durabilidade da pena.  

 

Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados 

e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 

infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de 

conexão e continência. 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal 

do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, 

observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos 

civis. 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 

máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (BRASIL, 

1995). 



83 

 

 

Uma das formas de punição para o agressor do sujeito mulher estava prevista no artigo 

129, do Código Penal “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - 

detenção, de três meses a um ano.” (BRASIL, 1940), ou seja, como a pena máxima abstrata era 

de um ano, aplicava-se a Lei n° 9.099/95 por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo.    

Assim, em 2001, preocupadas com a problemática da violência doméstica e familiar 

contra a mulher e com a falta de uma legislação específica para tratar do assunto, um grupo de 

feministas operadoras do Direito inicia a discussão a respeito de uma nova lei a ser aplicada 

nos casos de violência doméstica familiar contra as mulheres. A motivação para isso foi a 

rejeição à aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência doméstica. 

Em novembro de 1995, outro acontecimento irrompe as malhas da história: a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que considera a 

violência contra a mulher uma violação dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais 

(BARSTED, 2006). Comumente chamada de Convenção de Belém do Pará, por ter sido 

aprovada em reunião que se realizou nessa cidade brasileira, foi ratificada pelo Brasil, sendo 

promulgada por meio do Decreto nº 1973, em 1º de agosto de 1996. Adotada pela Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) desde 9 de junho de 1994, a Convenção 

promove um grande avanço para a compreensão e visibilização da temática, ao reconhecer a 

especificidade dessa violência e defini-la. Consta, em seu artigo 1º (FROSSARD, 2006, p. 142):  

 

Art. 1° Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a 

mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como na esfera privada. 

 

Embora na Constituição Federal de 1988 já constasse a obrigação do Estado coibir a 

violência nas relações familiares, a Convenção de Belém do Pará é muito importante por fazer 

menção explícita, às relações de gênero e às assimetrias de poder existentes nas relações 

familiares e por afirmar que a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos 

humanos. Ao assinar e ratificar a Convenção, o Estado brasileiro obriga-se a respeitar e cumprir 

suas cláusulas, como também obriga que aqueles sob sua jurisdição a cumpram.  

Assim, fundamentando-se na Convenção de Belém do Pará, uma nova legislação 

tornava-se necessária, pois os melhores “esforços para aperfeiçoar a Lei nº 9.099/95 esbarram 

no marco ideológico dessa lei que não incorporou a existência de relações de poder entre 

homens e mulheres” (BARSTED, 2001, p. 12), em especial no espaço doméstico. Além disso, 



84 

 

a definição de “menor potencial ofensivo” impossibilitava a tentativa de tornar visível a 

complexidade e gravidade dos delitos de violência tratados. 

No mesmo passo, a mudança na legislação civilista ainda vigente (Código Civil de 

1916) era um clamor social de há muito tempo. Compreendendo que os ditames do código 

anterior não atendiam mais os anseios sociais, os legisladores empenharam-se na tarefa de 

elaborar uma lei que se coadunasse com a sociedade atual, nascendo, em 2002, o novo Código 

Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), garantindo, entre outras questões, a igualdade 

– ao menos formal – entre homem e mulher no que se refere aos direitos e obrigações.  

O enunciado homem pode ter o efeito de sentido de referir-se à espécie humana, no 

entanto, num gesto interpretativo, também pode referir-se apenas ao homem, excetuando-se a 

mulher. Em todos os casos é fato que o Código Civil de 1916, estabelecia que: “Art. 2°. Todo 

homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”. E, em razão da entrada em vigor da 

Lei n° 10.406/02 (Código Civil de 2002), a palavra “homem” foi substituída por “pessoa”: “Art. 

1°. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (BRASIL, 2002).  

Essa mudança corrobora o efeito de sentido de exclusão da mulher pelo legislador de 

1916 ao usar o enunciado “homem”, num exemplo de exercício do poder do homem sobre a 

mulher. Pelo Código Civil de 2002, na família, há uma equivalência dos papeis e poderes entre 

o homem e a mulher, vejamos alguns enunciados desse discurso jurídico: 

 

Art. 1.511 – O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.  

Art. 1565 – Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 

família.  

§ 1.º – Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescentar ao seu o 

sobrenome do outro.  

Art. 1.567 – A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração, 

pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.  

(grifo nosso) 

 

Como podemos notar, somente com o advento do Código Civil de 2002 é que, de fato, 

discursivamente produz-se um efeito de sentido que traduz a igualdade entre homem e mulher 

na sociedade conjugal: a “colaboração” que antes era devida pela mulher ao marido, agora é 

integrante da relação conjugal, é recíproca; o poder de decidir e conduzir a família é mútuo. A 

autoridade de um sobre o outro, marcada no Código Civil anterior, foi dissolvida no Novo 

Código Civil (BRASIL, 2002).  

Entretanto, a justificativa para a criação de uma lei que tratasse especificamente da 

violência doméstica e familiar perpetrada contra a mulher estava mergulhada no tratamento 
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despenalizador dispensado aos casos de violência doméstica pela Lei n° 9.099/95 (ARRAIS, 

2015). Sobre o assunto tramitavam seis projetos de lei no Congresso Nacional. A maioria deles 

alterava artigos do Código Penal. O de autoria da deputada Jandira Feghali, o PL 2.372/2000 

dispunha, entre outros assunto, sobre o afastamento do agressor da habitação familiar, como 

uma medida cautelar. A relatora deputada Zulaiê Cobra apresentou um substitutivo ampliando 

seu alcance para além do Código Penal, abrangendo os códigos de Processo Civil e Processo 

Penal. Todavia, este projeto, aprovado no Congresso Nacional, foi vetado totalmente pelo então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.  

Ato contínuo à pressão feminista e a oposição pelo poder jurídico para a criação de uma 

lei que tratasse especificamente da violência doméstica e familiar contra o sujeito mulher, tendo 

em vista que muitas mulheres eram vítimas em seus próprios lares. Nos envoltos das condições 

de produção que permearam o surgimento da LMP e da continuidade dos casos de violência 

contra o sujeito mulher, devemos historicizar o acontecimento que vitimou a mulher por cujo 

nome é conhecido a Lei n° 11.340/06.  

Maria da Penha Maia Fernandes, é biofarmacêutica cearense e foi casada com o 

professor universitário Marco Antonio Herredia Viveros. Em 1983 ela sofreu a primeira 

tentativa de assassinato, quando levou um tiro nas costas enquanto dormia. Viveros foi 

encontrado na cozinha, gritando por socorro, alegando que tinham sido atacados por assaltantes. 

Desta primeira tentativa, Maria da Penha saiu paraplégica. A segunda tentativa de homicídio 

aconteceu meses depois, quando Viveros empurrou Maria da Penha da cadeira de rodas e tentou 

eletrocutá-la no chuveiro (FERNANDES, M., 2012). 

Apesar da investigação ter começado em junho do mesmo ano, a denúncia só foi 

apresentada ao Ministério Público Estadual em setembro do ano seguinte e o primeiro 

julgamento só aconteceu 8 anos após os crimes. Em 1991, os advogados de Viveros 

conseguiram anular o julgamento. Já em 1996, ele foi julgado culpado e condenado a dez anos 

de reclusão, mas recorreu da decisão. 

O acontecimento foi amplamente discursivizado em jornais como Tribuna do Norte 

“Professor da UFRN vai à júri em Fortaleza” (figura 4) e Diário do Nordeste “Anulado 

julgamento do colombiano que tentou matar esposa” (figura 5), entre outros. 
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Observe que o enunciado da figura 4 traz como manchete uma informação concernente 

à profissão do sujeito agressor: ele é professor universitário. Essa informação, associada à 

memória coletiva de que um professor deve ser exemplo dentro e fora do seu ambiente de 

trabalho, produz o efeito de sentido de que esse sujeito é inadequado para ocupar este dileto 

lugar. A foto centralizada com a disposição do sujeito típica daquelas retiradas para instruir 

documentos oficiais, também à semelhança daquelas produzidas quando o sujeito é 

encarcerado, também favorece o disciplinamento do olhar construindo o efeito de sentido de 

criminoso para o sujeito agressor. 

O enunciado que inaugura a figura 5 “Anulado o julgamento do colombiano que tentou 

matar a esposa” (FERNANDES, M., 2013, p. 172) constrói o efeito de sentido de vitimização 

para Maria da Penha e de impunidade para Viveros, uma vez que resgata a memória coletiva 

de morosidade da justiça que é confirmada pela dilatação do tempo entre o crime, ocorrido em 

1983, e o julgamento ocorrido em 1992, informação confirmada pela data do periódico. Ainda 

observamos o enunciado “o crime”, mecanismo estratégico utilizado pela mídia para o resgate 

da memória discursiva do acontecimento. 

Mesmo após 15 anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira ainda não 

havia dado decisão ao caso – que deveria ser julgado com base no Código Penal (BRASIL, 

Figura 4 – Jornal Tribuna do Norte 

 
Fonte: Fernandes, M., 2012, p. 160. 

Figura 5 – Jornal Diário do Nordeste 

 
Fonte: Fernandes, M., 2012, p. 172. 
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1940) – nem justificativa para a demora. Com a ajuda de ONGs, em 1998, Maria da Penha 

conseguiu enviar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que 

acatou a denúncia de violência doméstica. Viveiro só foi preso em 2002, para cumprir apenas 

dois anos de prisão. 

O tratamento dispensado pela justiça brasileira para com o caso da biofarmacêutica 

Maria da Penha Maia Fernandes repercutiu negativamente perante os órgãos internacionais e, 

no Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, o Brasil foi condenado 

por negligência, omissão e tolerância à violência contra a mulher.  

No mesmo relatório foi recomendado que fossem tomadas medidas para evitar 

acontecimentos semelhantes, como a criação de uma legislação específica para coibir a 

violência doméstica e familiar perpetrada contra a mulher, além do pagamento de uma 

indenização à vítima pelo Estado.  

O acontecimento que vitimou Maria da Penha somou-se a outros casos de violência 

contra a mulher, fato que possibilitou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República (SPM/PR), em 2003. Um dos mais importantes resultados da SPM/PR 

foi a criação, em 2005, da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Ligue 

180, um mecanismo de governamentalidade um serviço de utilidade pública e confidencial que 

tem como objetivo ouvir, orientar e encaminhar mulheres em situação de violência para os 

serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em todo o território 

nacional.  

O desafio de ver uma lei integral de combate à violência contra as mulheres, ainda era 

o principal objetivo. Assim, seis organizações não governamentais feministas idealizaram um 

Consórcio de ONGs Feministas para Elaboração de Lei Integral de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres. O Consórcio foi formado pelas seguintes 

organizações: Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA); Advocacia Cidadã pelos 

Direitos Humanos (ADVOCACI); Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento 

(AGENDE); Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação, Ação (CEPIA); Comitê Latino-

americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/BR); e Assessoria 

Jurídica e Estudos de Gênero (THEMIS), bem como por juristas e feministas especialistas no 

assunto (CALAZANS; CORTES, 2017). A atuação da SPM/PR teve grande importância para 

a mobilização de organizações ligadas à defesa dos direitos da mulher, tendo encaminhado, em 

2004, a versão final do Projeto de Lei ao Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres 

(CNDM) e ao Consórcio de ONGs. 
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Através dos estudos e das pressões do Consórcio e de organismos nacionais e 

internacionais, a mensagem presidencial n° 782, de 24 de novembro de 2004, contendo o 

projeto de lei para enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres, foi 

apresentada no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 3 de dezembro de 2004, recebendo 

o número 4559/2004. 

O projeto trazia inovações: previa procedimentos cíveis e criminais; estabelecia medidas 

protetivas de afastamento e diretrizes em todos os níveis (Federal, Estadual e Municipal) para 

a criação de espaços que garantiriam a segurança das mulheres em situação de violência, 

ampliando a rede de proteção às mulheres; e, sobretudo, a não aplicação da Lei nº 9.099/95 nos 

casos de violência doméstica contra as mulheres.  

O projeto teve apoio integral da Bancada Feminina e de alguns parlamentares, tanto na 

Câmara quanto no Senado. Após as discussões propostas pelas relatorias em articulação do 

movimento de mulheres, em 31 de março de 2006, o PL 4559/2006 da Câmara dos Deputados 

chegou à Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal (SSCLSF), recebendo 

o número 37/2006.  

 

Tanto na Câmara quanto no Senado, a mobilização da sociedade foi muito 

grande. As duas casas receberam diversas correspondências cobrando dos 

parlamentares a aprovação desta lei, demonstrando, dessa forma, o quanto a 

sociedade precisava e almejava uma legislação que findasse a barbárie 

vivenciada por muitas brasileiras. (CALAZANS; CORTES, 2017, p. 16). 

 

Ato contínuo, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 37/2006, é aprovado no Senado e 

enviado à ministra de Estado Chefe da Casa Civil para a sanção presidencial, ocorrida em 7 de 

agosto de 2006. A repercussão deste acontecimento revela o tratamento que o analista do 

discurso deve dispensar a este documento, transformado em monumento por ser produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças e resistências. Só a análise do 

documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-

lo cientificamente. 

Desse modo, ao sancionar a Lei n° 11.340/06, a Presidência da República, com 

assessoria da SPM/PR, decidiu cumprir a recomendação da OEA, nominando a nova lei de Lei 

Maria da Penha, como uma forma simbólica de cumprir as recomendações da Comissão. O 

conhecimento da Lei n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha marca a cotidianização deste 

enunciado discursivo na medida em que homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, mulher 

que lutou por vinte anos para ver seu agressor preso, sendo, portanto, índice da luta contra a 

violência doméstica e familiar perpetrada em desfavor da mulher. 
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A sanção foi um grande evento no Palácio do Planalto, com a presença de várias 

autoridades, representantes do movimento de mulheres e de Maria da Penha Fernandes, 

escolhida como um símbolo da luta contra violações dos direitos humanos das mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 6 mostra o então presidente Lula na cerimônia de sanção da Lei n° 11.340/06, 

abraçando Maria da Penha Maia Fernandes, que sorri. Esse gesto, constrói o efeito de sentido 

de proteção estatal – na figura do presidente da República – ao sujeito mulher, pois Maria da 

Penha como um sujeito autorizado a representar as milhares de mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, porque também se insere nessa condição, sorri como gesto de 

aquiescência e, até mesmo alívio, pela proteção dispensada. A LMP se inscreve como 

dispositivo de segurança a governar a vida dos sujeitos, dirigindo-lhes as ações e modos de ser.   

Como pudemos observar, a evolução legislativa de amparo aos direitos do sujeito 

mulher somado ao acontecimento que vitimou Maria da Penha e tantas outras mulheres, 

promove um novo regime de verdade: a visibilização da violência contra a mulher como uma 

violação aos direitos humanos. Nesse passo, Foucault (2013b, p. 35) observou que as práticas 

Figura 6 – Cerimônia de sanção da Lei Maria da Penha. 

 
Fonte: Fernandes, M., 2012, p. 196 
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judiciárias são compostas por modelos de verdade que atingem os comportamentos do dia-a-

dia, bem como a ordem das ciências, as quais “não se impõem do exterior ao sujeito do 

conhecimento, mas que são, elas próprias, constitutivas do sujeito de conhecimento.”, isto é, há 

de se entender a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 como um divisor de águas que estipula 

um regime de vontade de verdade inédito sobre a violência contra a mulher. 

O documento é armazenado e manejado nos bancos de dados da memória coletiva a 

fomentar novos discursos. Ele exige um tratamento diferenciado à vítimas e agressores, assim 

como ao processamento desses crimes, ao atendimento policial e à assistência do Ministério 

Público nos processos judiciais.   

A LMP enfrenta a violência enraizada em uma cultura patriarcalista que mantém a 

desigualdade ainda presente nas relações entre ou gêneros, cuja origem não está na vida 

familiar, mas faz parte das estruturas sociais mais amplas. Esse mecanismo do saber jurídico 

acaba com as penas pagas em cestas básicas ou multas, além de englobar, à violência física e 

sexual, também a violência psicológica, a violência patrimonial e o assédio moral. Além disso, 

traça mecanismos de disciplinamento do sujeito agressor para adestrá-lo às condições sociais 

da atualidade.   

A Lei Maria da Penha é, portanto, um dos símbolos, assim como fruto, da resistência 

das mulheres ante a opressão social masculina. Muitos foram os acontecimentos que 

culminaram com a mudança legislativa, ante o poder “que não se encontra somente nas 

instâncias superiores da censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em 

toda trama da sociedade.” (FOUCAULT, 2000a, p. 71), isto é, ante o poder milenar do homem 

sobre a mulher. 

Dessa forma, a materialidade linguística torna-se a ponte que interliga o momento da 

enunciação e a instauração dos efeitos de sentido ali produzidos à determinadas circunstâncias, 

o que possibilita observar a produção e a manifestação do discurso. No capítulo seguinte, 

faremos um resgate de como as relações de poder-saber implicam na construção dos modos de 

subjetivação do sujeito mulher na Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, 

bem como suas repercussões nas campanhas midiáticas que tratam do tema. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

RELAÇÕES DE PODER-SABER E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO 

MULHER NA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

 

 

Há sempre batalhas discursivas movendo a 

construção dos sentidos na sociedade. Motivo de 

disputa, signo de poder, a circulação dos enunciados 

é controlada de forma a dominar a proliferação dos 

discursos. 

 

Gregolin, 2003, p. 12. 
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4.1 A Lei Maria da Penha como enunciado discursivo 

 

 

Neste tópico, apresentamos discussões a partir da compreensão do discurso da Lei Maria 

da Penha como uma forma de manifestação do poder, ou seja, analisamos o feixe de relações 

que permite compreender as forças engendradas principalmente pelos saberes jurídico e 

pedagógico. Para tanto, observamos como essas relações de poder-saber produzem verdades 

que se ligam diretamente às formas de controle e doutrinamento dos corpos, tornando os 

sujeitos domesticados em prol de condutas desejadas pelo corpo social.   

Na escavação arqueológica, buscamos primeiramente compreender a LMP como 

acontecimento discursivo, na medida em que procuramos localizar e descrever determinadas 

regras de formação, em meio à dispersão enunciativa que lhe é característica.  

A noção de acontecimento discursivo trazida por Foucault (2014a) nos é muito cara para 

o desenvolvimento deste trabalho. Ele busca teorizar a respeito de mecanismos discursivos da 

constituição da historicidade, do homem enquanto objeto das ciências humanas, dos saberes 

que embasam a cultura ocidental e da produção de objetivação do sujeito, entendendo o 

acontecimento como a irrupção de uma singularidade única e aguda, no lugar e no momento de 

sua produção. É o acontecimento que constrói a interrogação sobre o que somos na perspectiva 

da historicidade. 

Nesse sentido, para que um discurso possa surgir, ou ainda, para que alguém possa dizer 

alguma coisa em determinado momento, são necessárias condições discursivas e não 

discursivas que condicionam regras para que um saber possa ser dito. Considerar a Lei Maria 

da Penha como acontecimento é impedi-la de se dissipar no tempo. É a manutenção de uma 

memória como pensamento sobre aquilo que foi pensado, no sentido, ainda, de aguardar o não 

pensado que aí se esconde (FOUCAULT, 2014a). Essa concepção se inscreve como algo que 

nos concerne para a constituição dos sujeitos.  

No seio social, a produção de enunciados e enunciações colocam a linguagem em 

funcionamento transformando-a em discursos e estes em subjetividades, estando relacionadas 

com o cultivo do poder, do saber, de estratégias, de objetos. O movimento feminista e o avanço 

da legislação na proteção dos direitos do sujeito mulher legitimam o discurso da LMP, 

autorizando-o institucionalmente para dizer a verdade seguindo padrões estabelecidos, 

singularizando-o como acontecimento em meio à dispersão histórica de enunciados que tratam 

dos direitos do sujeito mulher. Assim, consideramos a LMP como um enunciado discursivo que 

está ligado à produção de outros, sendo necessário entendê-los a partir da renúncia às evidências 
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desenvolvidas pelo método arqueogenealógico foucaultiano sendo, esse posicionamento, 

também necessário para compreender os modos de subjetivação do sujeito mulher.  

Cientes de que a partir de Foucault (2014a), o enunciado é tratado a partir da descrição 

do desempenho da sua existência, pois, como discutido no capítulo 2, quatro são os traços que 

podem definir a função enunciativa, é-nos fundamental identificá-los no discurso da LMP para 

caracteriza-la como enunciado discursivo.  

Assim, a descrição da LMP não pode ser feita por uma análise sintática ou semântica, 

tampouco por uma verificação científica ou psicológica, mas sim levando em consideração os 

espaços de diferenciação que só são encontrados no nível enunciativo. O discurso da LMP pode 

ter significados diferentes, pois pode relacionar-se com domínios diferentes, mas “é no interior 

de uma relação enunciativa determinada e bem estabilizada que a relação de uma frase com seu 

sentido pode ser assinalada” (FOUCAULT, 2014a, p. 109). 

O sujeito é efeito do discurso assumindo diferentes posições frente às relações de poder 

e às microlutas diárias, estando, portanto, em constante processo de mudança. Essa assunção 

de posições é, para Fernandes, C. (2012, p. 75), uma “relação entre discurso e subjetividade 

[que] pode ser explicitada também pela noção de enunciado, sob a égide de que o enunciado 

implica uma posição do sujeito, ou seja, uma inscrição do sujeito no discurso e na história”. 

Dessa forma, a compreensão do discurso da Lei Maria da Penha como um enunciado depende 

da existência da posição determinada de um sujeito a ser ocupada. Essa posição vazia do sujeito, 

na lei, pode ser preenchida por diferentes mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

Outro traço importante é o domínio associado. Formado pela trama complexa entre 

enunciados margeados por outros enunciados (interdiscurso) que atualizam e reformulam seu 

status, o discurso da Lei Maria da Penha faz referências a padrões, regras e valores que 

caracterizam modelos de conduta insertos na formação discursiva da violência doméstica e 

familiar praticada contra a mulher. 

O discurso da Lei Maria da Penha também tem margens povoadas por outros 

enunciados, ou seja, enunciados no espaço colateral que dão possibilidade para a existência das 

condições de produção da LMP, tal como observamos no capítulo 3 deste trabalho as lutas 

feministas e o avanço da legislação na proteção dos direitos das mulheres no Brasil. Esses 

acontecimentos margeiam a construção do enunciado discursivo da Lei Maria da Penha – fruto 

da resistência do sujeito mulher – no mesmo passo que possibilitam a existência de outros 

enunciados como, por exemplo, campanhas midiáticas institucionais, algumas também objeto 

de análise neste trabalho e a Lei do Feminicídio, publicada em 2015. 
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E, por fim, a materialidade, compreendida como a matéria do que é feito o enunciado. 

Não há um enunciado que seja abstrato, que não tenha uma forma, há sempre uma voz que o 

proferiu ou uma superfície onde seus signos foram gravados. Não se trata apenas do material, 

mas de um conjunto complexo de relações que fazem com que o enunciado seja repetível. Dessa 

forma, é no funcionamento discursivo que a LMP mobiliza a materialidade linguística firmando 

seu discurso enquanto enunciado, no qual a língua e a História se unem na produção de sentidos. 

(NASCIMENTO, 2010).  

Caracterizada como enunciado discursivo, a LMP precisa ter revelado seu estatuto de 

acontecimento discursivo levando em consideração sua regularidade em relação com o arquivo. 

Trata-se de um modo singular de existência com características próprias, é toma-lo como algo 

que emerge num certo tempo e lugar. Nas palavras de Foucault (2014a, p. 34-35): 

 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido 

podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por 

certo: inicialmente porque está ligado de um lado, a um gesto de escrita ou à 

articulação de uma palavra, mas por outro, abre para si mesmo uma existência 

remanescente no campo da memória, ou na materialidade dos manuscritos dos 

livros e de qualquer forma de registro; em seguida porque é único como todo 

acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação; 

finalmente porque está ligado não apenas à situações que o provocam, e a 

consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma 

modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem.  

 

Observamos, portanto, que Foucault (2014a), admite o enunciado ser descrito levando-

se em consideração algumas características em relação ao acontecimento: a) o enunciado se 

torna acontecimento pela sua materialização; b) o enunciado é acontecimento porque instaura 

memória; c) mesmo sendo único, o enunciado pode reaparecer em outras enunciações; e, d) o 

enunciado está vinculado a um domínio associado no qual mantém relação dispersa com outros 

enunciados, anteriores e posteriores.  

Neste trabalho buscamos situar a Lei Maria da Penha dentro do arquivo como 

acontecimento discursivo, restituindo, assim, a sua singularidade. Assim, dimensionamos a 

LMP como acontecimento discursivo, considerando a irrupção do movimento feminista e das 

leis que regulamentam os direitos da mulher. Nas palavras de Voss e Navarro (2013), devemos 

buscar descrever as relações que mantém os enunciados discursivos dispersos e, no entanto, 

regulares. Desse modo, diante do enunciado da Lei Maria da Penha pergunta-se: o que o faz tão 

novo e diferente e, ao mesmo tempo, tão regular?   

Em se tratando do discurso sobre a violência perpetrada contra a mulher, podemos 

observar a utilização da norma integrando as tecnologias disciplinares do poder – ventiladas no 
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capítulo 3 deste trabalho – integrada ao aparelho estatal. Forma de controle que molda os 

sujeitos e suas condutas para que eles se tornem aptos a permanecer e integrar plenamente 

determinado corpo social.  Assim, observamos o discurso na LMP “como manifestação de 

relações de poder e saber está relacionado a um campo enunciativo que corrobora a 

interpretação, evidenciado efeitos de sentido que são produzidos historicamente” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 124). 

Somado a isso, podemos dizer que o discurso da Lei Maria da Penha constitui-se uma 

prática discursiva que se define como  

 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram em uma dada época, e para uma 

determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições 

de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 2014a, p. 144).  

 

Assim, os efeitos de sentido buscados no discurso da LMP constituem-se por relações 

sempre em formação, daí a inscrição de outros enunciados, insertos no arquivo violência contra 

a mulher, que dialogam com o corpus deste trabalho, conforme veremos nos tópicos 

subsequentes.  

Dessa forma, somente na prática discursiva o enunciado ganha vida e pode ser analisado, 

e é com esse olhar que analisamos o discurso da Lei Maria da Penha, examinando-o não apenas 

como um texto produzido pelo legislador, mas um enunciado no qual levamos em conta o seu 

exercício, suas condições de existência, as regras que o controlam e o campo em que se realiza, 

isto é, como um “enunciado discursivo que oferece múltiplas leituras”. (NASCIMENTO, 2010, 

p. 87). Por isso, buscamos os múltiplos efeitos de sentido na LMP. A inscrição do sujeito mulher 

em um discurso apartado do constitucional fortalece, por exemplo, uma hierarquia entre homem 

e mulher na medida em que reforça a desigualdade entre os sexos. 

Nesse sentido, o discurso da Lei Maria da Penha funciona como uma estratégia de 

governar os sujeitos, disciplinando o sujeito agressor e protegendo o sujeito mulher contra a 

violência. É, portanto, uma estratégia discursiva que favorece a compreensão dos modos de 

subjetivação do sujeito mulher na cena pública pela técnica da governamentalidade.  

Assim, no tópico seguinte, buscamos descrever e analisar nosso corpus, observando a 

construção dos efeitos de sentido pelo corpus do discurso da Lei Maria da Penha, enquanto 

enunciado discursivo, e das campanhas midiáticas institucionais que dialogam com a LMP. 

Para tanto, tomamos as ideias foucaultianas em diferentes momentos, principalmente: a 

descrição e a análise da sociedade disciplinar, atentando-se para as intervenções do biopoder 



96 

 

sobre o corpo do indivíduo e da população, demarcando as relações de poder-saber e os modos 

de subjetivação do sujeito mulher.  

 

 

4.1.1 Nas filigranas do discurso da lei: efeitos de sentido, poder disciplinar e 

governamentalidade 

 

 

O discurso da Lei Maria da Penha está alicerçado sobre mecanismos que asseguram a 

sua legitimidade. O saber jurídico o respalda, visto que há uma construção da instituição jurídica 

como capaz de dar proteção aos indivíduos, com normas e regras estabelecidas. A inobservância 

de quaisquer destes dispositivos produz pena, caracterizando a ingerência da sanção 

normalizadora como técnica do poder disciplinar (FOUCAULT, 1998).  

No mesmo passo, o adestramento dos sujeitos através dos programas e das campanhas 

de enfrentamento da violência doméstica e familiar tem o condão de disciplinar o sujeito 

transgressor da norma. O que fundamenta essa e outras técnicas do poder disciplinar é o saber 

jurídico, pois a normalização dos sujeitos é a expressão da exigência do corpo coletivo.  

Assim, todo saber está, de alguma forma, ligado ao exercício de um poder. 

Considerando que as formas do poder se exercer se fundamentam em um saber, o discurso de 

uma época não vem sozinho. Desse modo, poder e saber são categorias intrínsecas ao tema 

violência doméstica e familiar. Mergulhados na cultura patriarcalista enraizada geram, com a 

busca por igualdade e liberdade das mulheres, situações de resistência como observamos 

através das lutas feministas ventiladas no capítulo 3.  

Também no capítulo 3 deste trabalho discorremos sobre algumas considerações de 

Foucault a respeito do poder e concluímos que ele deve ser tido como uma estrutura capilar que 

se ramifica em diversos pontos das relações sociais por meio de formas e instituições nas quais 

as regras jurídicas se organizar e delimitam a ação dos indivíduos.  

Segundo Dreyfus e Rabinow (2013) Foucault considera o poder como um resultado de 

estratégias sem estrategistas e vê as relações de poder funcionando em diversos grupos, 

acontecimentos e, sobretudo, em resistências. E, uma lei como a LMP constituída pelo fato de 

existirem sujeitos, acontecimentos, rupturas e verdades impostas, denuncia, no bojo discursivo 

de sua materialidade linguística, relações de poder. 

Dessa forma, concordamos que a materialidade do discurso legal não pode ser 

considerada como algo estático, estrutural, que repassa verdades e minimiza tensões, uma vez 

que ela surge justamente como instrumento de força e de práticas discursivas, portanto é 
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necessário pensar na escrita da LMP a partir de um exterior que determina aquilo que a história 

foi capaz dissimular ou de interditar. 

Fruto das estratégias de governamentalidade, a Lei Maria da Penha funciona em uma 

rede de memórias que tem como fundamento o saber e a verdade. Juízes, desembargadores e 

ministros personificam o poder e a construção de verdades por meio do saber jurídico. A este 

grupo some-se aqueles que criam as leis: os legisladores. Durante a análise, para referir-se às 

múltiplas vozes que criaram a LMP, as chamamos de sujeito enunciador. 

O Direito, enquanto instituição, assim como todos seus desdobramentos (leis, sentenças, 

acórdãos, jurisprudências, entre outros), analisados sempre como um símbolo de proteção e 

justiça, pode ser considerado como um espaço no qual se deve desconfiar dos posicionamentos, 

bem como do movimento em relação à proteção daqueles que estão “à margem”. A obrigação 

legal de representar a diferença é frequentemente determinada tanto pelo poder – representado 

pelo Estado na figura da instituição jurídica – como pela resistência – representada pelas lutas 

feministas.  

A luta da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes reproduz a memória 

discursiva do feminismo ao longo da história. Na materialidade discursiva da LMP há um 

discurso que comporta uma sanção normalizadora na medida em que leva os sujeitos envolvidos 

no processo discursivo a adotarem uma ação específica, instituindo um efeito disciplinar, de 

castigo para o homem e de denúncia para a mulher. 

Dessa forma, compreendemos a LMP como uma tecnologia de governo de vida, isto é, 

ela se insere em uma rede de práticas discursivas e não-discursivas que se inscrevem num 

conjunto de discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, proposições filosóficas, morais, filantrópicas etc. (FOUCAULT, 

2000).  

A LMP é, então, uma tentativa de regulação dos sujeitos sob dois aspectos importantes: 

um que se relaciona à possibilidade de intervenção na vida de cada um dos governados, já que 

ela regula relações consideradas de âmbito privado (vida doméstica e familiar) e outro que se 

refere à participação dos governados na sua elaboração, tendo em vista que a LMP foi feita com 

a participação de sujeitos e organizações do movimento feminista brasileiro, constituindo, 

assim, um eficaz sistema de economia do Estado, dando à Lei uma grande força reguladora.  

Neste trabalho foram selecionados para a análise alguns artigos do discurso da LMP que 

trouxeram mudanças significativas – entendidas como aquelas que mudaram o tratamento dos 

crimes de violência doméstica contra a mulher – no ordenamento jurídico brasileiro. Os 

enunciados dos artigos 1°, 2° e 3°, analisados a seguir, estão inseridos nas disposições 
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preliminares da LMP, onde há a indicação do seu objeto, revelando o conteúdo essencial da 

matéria regulada e os esclarecimentos prévios sobre o assunto. Iniciemos pelo artigo inaugural 

da referida lei: 

 

Art. 1°  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência 

contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. (BRASIL, 2006). 

 

Neste enunciado discursivo observamos o exercício do poder disciplinar através do 

discurso da Lei ao “coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, tornando 

os sujeitos objetos construídos e normalizados pelas relações de poder, a partir das tecnologias 

sociais baseadas no saber jurídico. Nesse ínterim, os efeitos de sentido dos verbos coibir e 

prevenir do intradiscurso constroem a ilusão de proteção do sujeito mulher através da legislação 

e impedem a visão quanto aos elementos de dominação, embora sempre haja resistência, já que 

a violência continua existindo. 

Ademais, observamos que a construção do discurso da LMP é realizada a partir de 

outros textos, como a Constituição Federal Brasileira, a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência contra a Mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais ratificados pela 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 2006). Para que a LMP tenha o seu funcionamento, 

há uma relação entre a memória do dizer e o que está sendo dito em uma determinada condição. 

Sob o primado do interdiscurso, os enunciados que fundamentam a LMP agenciam a circulação 

do discurso com as formulações legais anteriores.  

Nas palavras de Deleuze (2013), uma escrita amplia com tudo aquilo que não diz, como 

um conteúdo virtual que multiplica o seu sentido e que oferece ao gesto de interpretação a 

possibilidade de trazer a emergência do sentido de um discurso que não é visível, mas que 

também não é oculto. E como o sentido de um texto se remete à construção de uma unidade 

discursiva, a LMP constitui-se pela inscrição de um mosaico de memórias de outros enunciados 

legais e pela abrangência de determinadas formações discursivas. 

Forçoso lembrar que a LMP não traz em seu bojo discursivo nenhum tipo de pena, mas 

sim um tratamento diferente dos crimes domésticos e familiares cometidos contra a mulher. 
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Observarmos a formação discursiva jurídico-governamental submetendo os sujeitos ao discurso 

jurídico ao tratamento diferenciado do sujeito mulher nos casos de violência doméstica e 

familiar. Em face da inscrição do desse sujeito nesta formação discursiva, observamos a 

subjetivação produzida pelo exterior, por meio de discursos dispersos no social.  

Considerando que os modos de subjetivação produzem sujeitos singulares, Fernandes, 

C. (2012), esclarece que devemos procurar mostrar os procedimentos mobilizados para a 

produção da subjetividade e, consequentemente, do sujeito. Dessa forma, podemos perceber 

que, no decorrer da história, os modos de subjetivação sofrem as mais variadas transformações. 

Nessa perspectiva, interessado em compreender a problemática da produção do sujeito nos dias 

atuais, Foucault comenta as lutas políticas que se fazem necessárias em nosso tempo. Segundo 

Foucault (2013a, p. 278) são lutas: 

 

[...] contra as formas de dominação (étnica, social e religiosa); contra as 

formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles produzem; 

ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos 

outros (lutas contra a sujeição, contra as formas de subjetivação e submissão).  

 

Com a emergência do discurso de reconhecimento dos direitos da mulher e contra a 

violência doméstica e familiar da qual ela é vítima, o sujeito mulher é transformado e 

ressignificado no interior das práticas sociais, promovendo descontinuidades nos modos de 

subjetivação desse sujeito.  

Esse tratamento encontra alicerce principalmente na resistência, por meio das lutas 

feministas. Esses acontecimentos são discursivizados e repetidos por diferentes vozes que são 

resgatadas na rede de memórias, sendo perpassados pelos efeitos do poder disciplinar e das 

estratégias de governamentalidade produzidas pelas vontades de verdade. Como se pode 

observar por meio da análise do enunciado discursivo que constitui o artigo 2° da Lei Maria da 

Penha: 

 

Art. 2° Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (BRASIL, 

2006). 

 

Esse mesmo discurso faz-nos notar, que ao usar “independentemente”, o sujeito 

enunciador remete ao discurso patriarcalista de submissão feminina. É reconhecer que os 

problemas referentes à opressão social de discriminação em relação à mulher ainda existem e 
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que, com o advento da LMP, serão eliminados ou sua intensidade será reduzida. Este artigo 

produz discursivamente modos de subjetivação do sujeito mulher como submissa e 

desprotegida, discriminada socialmente, sendo o saber jurídico que irá suprir essas formas de 

discriminação. Ademais, a sequência que se desenrola após esse enunciado, no discurso do 

enunciado do artigo 3°, reforça uma espécie de subclassificação sobre aquilo a que a mulher 

teria direito, excluindo, porventura, demais temas.  

A generalização do sujeito mulher pela palavra “toda”, no artigo 2°, produz um efeito 

de sentido de igualdade: todas as mulheres são iguais, apesar de não o serem, tendo em conta 

que essa igualdade formal é atravessada por questões de cunho econômico, cultural, social, 

entre outras. Esse enunciado também retoma interdiscursivamente o enunciado jurídico do 

artigo 5°, caput, do texto constitucional de 1988: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (BRASIL, 1988). 

 

Se a Constituição Federal, lei maior dentro do saber jurídico, assevera que “todos são 

iguais perante a lei”, por que, em 2006, um texto infraconstitucional traria o mesmo discurso? 

Porque o enunciado jurídico da Lei Maria da Penha é um dispositivo de governamentalidade 

específico para o sujeito mulher. Esse tratamento retoma a memória discursiva de fragilidade 

atribuída historicamente ao sujeito mulher e constrói um efeito de sentido de reafirmação da 

diferença, pois se há necessidade de garantir ao sujeito mulher o status de igualdade, o sujeito 

enunciador acolhe que ela é desigual frente aos demais cidadãos.  

Outro enunciado discursivo da LMP que merece destaque é o artigo 3°: 

 

Art. 3° Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 2006). 

 

Observamos na trajetória histórica da mulher, no Brasil, que o seu reconhecimento como 

cidadã sempre foi negado. Neste enunciado vislumbramos o exercício da governamentalidade 

agindo sobre todo corpo social, ou seja, há o controle da população a partir da ação de governar 

a vida do sujeito mulher.  Observamos que ao assegurar o direito “à vida, à segurança, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 
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trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária” (BRASIL, 2006) ao sujeito mulher, há a responsabilidade estatal pela condição 

de vida dessa população, visto que não é qualquer tipo de vida dispensada à mulher, mas uma 

nos ditames do discurso do artigo 3°. 

Essa análise remonta interdiscursivamente o discurso sobre a qualidade de vida, 

compreendida como as condições que contribuem para o bem-estar físico, mental, psicológico 

e emocional; os relacionamentos sociais, como família e amigos; e também a saúde, a educação 

e outros parâmetros que afetam a vida humana em sociedade. Observamos que há, cada vez 

mais, ingerência do biopoder para a vigilância e o monitoramento sobre o comportamento dos 

sujeitos, reorientando-os para uma maior qualidade de vida.  

Também há a construção do efeito de sentido por meio do silenciamento de que antes 

da LMP o sujeito mulher não tinha acesso a nenhum desses direitos: vida, segurança, saúde, 

alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, 

liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária, já que não havia condições 

para o efetivo exercício deles. 

Entretanto, esse enunciado indica o direcionamento do sujeito enunciador – respaldado 

pelo saber jurídico – na defesa do que deseja, o que pode não se coadunar com a prática social, 

tendo em consideração que se trata de um enunciado mergulhado na formação discursiva 

patriarcalista e de violência contra a mulher. Dispondo sobre a violência doméstica e familiar 

contra o sujeito mulher, no Título II, iremos analisar os enunciados dos artigos 5° e 7°.  

 

Art. 5 ° 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: 

I – no âmbito da unidade doméstica compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

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

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. (BRASIL, 2006). 

 

O enunciado do artigo 5°, caput, tipifica e define violência doméstica e familiar contra 

a mulher, destacando que são alvos qualquer ação ou omissão baseada no gênero, o que 

desconstrói os lugares sociais a que pertencem os homens e os lugares sociais a que pertencem 
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as mulheres, como circunscritos na figura do homem e na figura da mulher. Nas palavras de 

Olga (2014, p. 16): 

 

Não é o nosso sexo biológico que determina nossa predileção por cores, nosso 

interesse por moda ou tecnologia, nossa maneira de se comportar. O nome 

disso é gênero. Portanto, se sexo é natureza – que, com o avanço da medicina 

também pode ser modificado – gênero é um conjunto de normas e regras sobre 

o que é o feminino e o masculino, produzidas em um determinado contexto 

sociocultural. 

 

Importante destacar ser esse o único momento no qual o discurso da LMP efetivamente 

trata homens e mulheres de forma igualitária. No parágrafo único do artigo 5°, o sujeito 

enunciador reforça o argumento que a violência não pode ser justificada pela constituição 

genética ou biológica que favoreça homens violentos e mulheres fragilizadas. Há o 

reconhecimento de que o agressor não precisa ser necessariamente um homem, mas sim uma 

outra mulher em um relacionamento homossexual. Trata-se, também, de uma estratégia do 

biopoder que importa na aceitação social e reconhecimento legal das relações homoafetivas, 

governando a vida dos sujeitos. 

A categoria de sujeito agressor é estendida até os familiares consanguíneos ou afins ou 

qualquer pessoa que tenha a facilidade do ambiente doméstico para o cometimento do crime, 

mesmo sem qualquer laço, nos termos dos incisos I, II e III. Esse enunciado interdiscursiviza 

com o Código Civil (BRASIL, 2002) que trata das relações de parentesco.  

A LMP também inovou ao classificar e tratar os tipos de violência a que o sujeito mulher 

pode ser alvo. O enunciado do artigo 7° dirimiu esse vácuo legitimando essas situações: 

 

Art. 7 ° São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal;  

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 

a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
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à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006). 

 

Como mecanismo de governamentalidade, o enunciado discursivo legitima as 

potenciais formas de violência através das quais o sujeito mulher pode ser alvo e converge para 

os modos de subjetivação aos quais ele está imerso: de fragilidade física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral.  

Na disposição dos incisos ao longo do enunciado discursivo, a violência física vem em 

primeiro lugar. Essa classificação constrói o efeito de sentido de importância dos tipos de 

violência, o que é corroborado pelo saber estatístico. Segundo dados da Central de Atendimento 

à Mulher, o “Ligue 180”, no primeiro semestre de 2016, dos quase 68 mil atendimentos, 51% 

correspondem à violência física e 31,1% à psicológica (PORTAL BRASIL, 2016).  A estatística 

é usada como o saber que orienta o sujeito enunciador na construção dos mecanismos de 

segurança para governar a vida da população.   

A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal do sujeito mulher retomando, interdiscursivamente, o Código Penal Brasileiro 

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena - detenção, de três meses 

a um ano.” (BRASIL, 1940). A retomada do discurso de 1940 em um outro dispositivo, em 

2006, específico para o sujeito mulher, reafirma a diferença e promove os modos de 

subjetivação desse sujeito. A integridade corporal do ser humano não seria a mesma, 

independentemente de gênero?  

Esse tratamento diferenciado também reafirma a inscrição do sujeito mulher numa 

cultura patriarcalista, e constrói o efeito de sentido de que para ter tratamento igualitário, na 

promoção dos seus direitos, o sujeito mulher necessita de tratamento diferenciado. Essa vontade 

de verdade estabelecida pelo saber jurídico visa o governo dos sujeitos pela tecnologia 

disciplinar de denúncia, para o sujeito mulher, e de sanção normalizadora para o agressor.   

No que diz respeito à violência sexual, historicamente, o controle da sexualidade 

feminina se dava por meio das núpcias com um homem escolhido pelo pai ou no caso de 

defloramento da vítima, o casamento com o agressor era a solução para limpar a honra da 

família.  
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Esse tratamento, fruto da cultura patriarcalista, mereceu atenção especial do sujeito 

enunciador que, no discurso da Lei Maria da Penha, legitima “qualquer conduta [...] que limite 

ou anule o exercício de seus [sujeito mulher] direitos sexuais e reprodutivos” (BRASIL, 2006), 

como violência sexual contra o sujeito mulher e enfatiza os modos de subjetivação de dona dos 

seus desejos sexuais, promovendo um novo regime de verdade.  

O discurso da violência psicológica é atravessado pelo saber médico e estabelece que 

“qualquer conduta que lhe [sujeito mulher] cause dano emocional e diminuição da auto-estima 

(sic) ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações” (BRASIL, 2006) e institui um novo regime de verdade: o sujeito mulher 

passa a controlar suas próprias ações, subjetivando-o como um sujeito de desejo, independente, 

transformando-o em um corpo produtivo, capaz de atuar na sociedade. 

A violência patrimonial interdiscursiviza com o Código Civil de 1916 que impedia o 

sujeito mulher contrair múnus público (artigo 242) e trabalhar fora do seio doméstico (artigo 

233) entre outras situações nas quais a mulher poderia administrar bens e dinheiro.  

A violência moral “entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria” (BRASIL, 2006) também interdiscursiviza com a materialidade do Código Penal 

brasileiro em seus artigos 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), conforme se pode ver 

nos enunciados a seguir:  

 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (BRASIL, 1940). 

 

 Observamos que a violência tida, na maioria das vezes, como sendo apenas a física, é 

acrescida da psicológica, sexual, patrimonial e moral, resgatando a memória discursiva de 

outros enunciados legais bem como dos acontecimentos feministas, o que acaba promovendo 

um novo direcionamento do olhar para o discurso de violência contra a mulher.    

Para disciplinar os sujeitos para o reconhecimento dessas outras formas de violência e 

o tratamento que deve ser dispensado à mulher nas esferas judicial e policial, temos no Título 

III, os artigos 8° e 11. Comecemos a análise do enunciado jurídico presente no artigo 8°, incisos 

VIII e IX da LMP: 
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Art. 8° A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher faz-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-

governamentais, tendo por diretrizes:  

VIII – a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos 

de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 

gênero e de raça ou etnia; (BRASIL, 2006). 

 

No enunciado do artigo 8°, temos o Estado governamentalizado gerindo a vida da 

população através da “política pública”, por meio “de um conjunto articulado de ações da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais” 

(BRASIL, 2006). A intervenção estatal pode se materializar na sociedade sob diferentes 

aspectos: campanhas midiáticas, palestras nas escolas, distribuição gratuita de cartilhas etc., o 

que, segundo Gadelha (2013, p. 136) evidencia “[...] o tipo de racionalidade governamental 

que, em nossa modernidade, particularmente a partir do século XVIII, buscou conhecer e 

intensificar as forças estatais, através da gestão biopolítica do par população-riqueza”. 

Observamos o Estado como promotor de práticas que governam a vida dos indivíduos 

através do poder disciplinar, docilizando os sujeitos e da biopolítica, que age na regulação do 

corpo social. O atravessamento do saber pedagógico no discurso da Lei Maria da Penha pode 

ser constatado em enunciados como “a promoção de programas educacionais”.  

Tais programas favorecem a se pensar como o interdiscurso e o intradiscurso que 

compõem a LMP agenciam a circulação do discurso na relação deste consigo mesmo e com os 

demais discursos através do resgate da memória discursiva, pois com a seleção do intradiscurso 

“promoção”, o sujeito enunciador traz o efeito de sentido de difundir, espalhar, fazer circular, 

marca uma relação de disciplinamento, pois a escola vai orientar, docilizar o corpo para a não 

violência por meio do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Art. 8° [...] 

IX – o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou 

etnia e ao problema de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

(BRASIL, 2006). 

 

A instituição escolar, vinculada ao saber pedagógico, se estabelece como poder 

disciplinar, espalhando-se por todo corpo social, governando a vida da população. O enunciado 

jurídico presente no inciso IX do artigo 8° é um exemplo ao dispor que deve ser destacado “nos 

currículos escolares de todos os níveis de ensino” atenção especial “para os conteúdos relativos 
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aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema de violência 

doméstica e familiar contra a mulher” (BRASIL, 2006).  

Essa disciplina consubstancia-se em estratégias que orientam o disciplinamento e o 

controle dos corpos, normalizando e normatizando a sociedade, pois “[...] o indivíduo não é o 

dado sobre o qual se exerce e se abate o poder. O indivíduo, com suas características, sua 

identidade, fixado a si mesmo é o produto de uma relação que se exerce sobre os corpos, 

multiplicidades, movimentos, desejos, forças” (FOUCAULT, 2000, p. 161-162), resultado do 

controle dos sujeitos desde a mais tenra idade, impondo-lhes uma relação de docilidade-

utilidade. 

Nesse sentido, há uma composição das instituições jurídica e escolar disciplinando o 

sujeito e colocando-o junto a outros de forma ordenada e articulada. Entretanto, para que essa 

composição funcione é necessário o cruzamento dos saberes jurídico e pedagógico visando o 

governo dos vivos, visando a normalização do corpo social para educar para a não violência.  

Ainda no discurso do artigo 8°, no inciso III temos: 

 

Art. 8°. [...] 

III – O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família, de forma a coibir os papeis estereotipados que 

legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o 

estabelecido no inciso III, do art. 1°, no inciso IV do art. 3° e no inciso IV do 

art. 221 da Constituição Federal; (BRASIL, 2006). 

 

Nesse campo discursivo, observamos que há a seleção, o controle do que pode ou não 

ser dito pois, de acordo com Foucault (2014b), os discursos na sociedade são controlados, 

selecionados e organizados. Uma das formas de obter esse controle é através da instituição 

jurídica que instaura no discurso da LMP que nos meios de comunicação social deve haver 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (BRASIL, 2006).  

O enunciado define a posição que a mídia deve ocupar ao tratar da violência doméstica 

e familiar de modo a “coibir os papeis estereotipados que legitimem ou exacerbem”, essa 

conduta, ou seja, determina o comportamento adequado ao tratar do tema. A violência contra a 

mulher ganhou visibilidade nos dias atuais também pela enunciação em espaços como a mídia. 

Entretanto, o próprio discurso legal traz as palavras ofendida e agressor para referir-se 

à mulher e ao homem, respectivamente. Em nossa análise, observamos que em nenhum 

momento a palavra homem é utilizada, embora a palavra mulher(es) apareça sessenta vezes. O 

termo adotado para referir-se ao homem é agressor – aparece dezenove vezes – e para a mulher 

é reservado o termo ofendida – aparece trinta e quatro vezes. Esse tratamento permite inferir a 
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forma pela qual se faz funcionar as relações de poder em função da produção dos modos de 

subjetivação do sujeito mulher, que ao ser tratada como ofendida, constrói o efeito de sentido 

de fragilidade. Desse controle discursivo decorre uma consequência: toda produção de saber 

concomitantemente redistribui e atualiza as relações de poder.  

Para Foucault (2010a), os mecanismos desse controle não se modificam para a 

constituição dos papeis sociais pela diferença entre os sexos. Ele é silencioso e torna-se 

intrínseco ao discurso da LMP que preza pela transformação do papel do sujeito mulher na 

sociedade, mas que o estereotipa por meio do termo ofendida, construindo o efeito de sentido 

de alguém que necessita de proteção ante as investidas do sujeito agressor. 

A escolha realizada pelo sujeito enunciador para referir-se aos sujeitos alvo da LMP 

trata-se de uma prática discursiva na qual atribuímos modos de subjetivação aos sujeitos através 

do resgate da memória da cultura patriarcalista, pois nomear não é simplesmente descrever ou 

indicar, mas sim designar, intitular, classificar (FERREIRA, 2010). A escolha da palavra 

ofendida para referir-se à mulher, mobiliza o efeito de sentido de vitimização. “A escolha do 

termo ‘ofendida’ suaviza a agressão (não é agredida) e atribui características à mulher.” 

(GUERRA; ALMEIDA, 2015, p. 199). Enquanto a palavra agressor remonta ao mau, vil abjeto, 

delituoso. “Se antes da lei a violência não tinha gênero, agora ela tem: o masculino.” 

(GUERRA; ALMEIDA, 2015, p. 197). 

Observamos que as palavras não reproduzem somente o sentido do dicionário. 

Retomando a memória discursiva da cultura patriarcalista, há uma relação da língua com a 

história para a construção dos efeitos de sentido, favorecendo a construção dos modos de 

subjetivação do sujeito mulher como frágil e submissa. A rede discursiva de imersão da LMP 

produz modos de subjetivação para o sujeito mulher, por meio de enunciados que legitimam 

sentidos já cristalizados. 

Continuando nossa análise, temos o enunciado do artigo 11 da Lei Maria da Penha:  

 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I – garantir a proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato 

ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

IV – se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; (BRASIL, 2006). 

 

Observamos que no discurso dos incisos III e IV, do artigo 11, a mulher necessita de 

auxílio para a realização das tarefas descritas, o que constrói o efeito de sentido de que o sujeito 

mulher é fraco e que, por isso, necessita de proteção inclusive para “assegurar a retirada de seus 
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pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar” (BRASIL, 2006).  Podemos ainda 

inferir que essa ajuda deve vir de um homem, tendo em vista que uma mulher, ainda que 

investida na condição de autoridade policial, não poderia auxiliar outra. 

No que se refere às políticas públicas de prevenção, assistência e repressão à violência, 

trazidas no bojo discursivo da LMP, retomamos interdiscursivamente o enunciado trazido na 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 226, parágrafo 8°, que dispõe “o Estado assegurará 

a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988).  Observamos o Estado no 

exercício do biopoder, utilizando a lei como um dispositivos de controle, assegurado 

principalmente pelo saber jurídico, tendo por objetivo governar a conduta dos sujeitos e o modo 

de ação de uns para com os outros.  

Não se trata de impor uma lei ao povo, mas de utilizá-la como tática. Portanto, a lei seria 

a positivação de um processo de subjetivação do sujeito mulher, pois, Foucault (2015a) explica 

que o processo de governamento não usa da severidade, mas da equidade, utilizando-se de 

outros dispositivos para poder alcançar a submissão daqueles que são governados, como um 

conjunto de ações dispersas que conduzem as práticas sociais, estendendo-se, inclusive, até a 

escola, a exemplo do artigo 8°, incisos VIII e IX. A governamentalidade por meio do saber 

jurídico manifesta-se, pois, como o funcionamento de um poder sobre outrem, em que uns 

podem conduzir a ação dos outros. 

Percebemos também os modos de subjetivação atribuídos ao sujeito mulher, no 

desenvolvimento do Título IV, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em caso 

de violência contra a mulher. Trata-se da “expressão de uma subjetividade produzida pela 

exterioridade” (FERNANDES, C., 2012, p. 76), posto que revela a posição do sujeito mulher 

na história. Iniciemos pela análise do enunciado do artigo 16 da LMP: 

 

Art. 16. Nas ações penais publicas condicionadas à representação da ofendida 

de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o 

juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 

recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. (BRASIL, 2006). 

 

A representação é um instituto jurídico que permite o processamento de alguém nos 

crimes de ação penal pública condicionada, ou seja, o sujeito mulher, vítima da violência, 

precisa manifestar sua vontade para processar seu algoz. Com o artigo 16 da LMP, depois de 

representar, a renúncia desse direito somente poderá ocorrer em juízo, em audiência 

especialmente designada para este fim, perante o promotor de justiça e o juiz.   
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Ao exigir que a renúncia à representação ocorra somente na presença do juiz e com a 

oitiva de um representante do Ministério Público – regra geral esse trâmite é exigido apenas em 

ações que envolvem menores de idade e idosos – revela o direcionamento do legislador à 

fragilidade da mulher que, antes da LMP, denunciava e ao voltar para casa, sofria ameaças do 

sujeito agressor caso não retirasse seu desejo em vê-lo processado. Por falta de uma política 

pública ou até mesmo judicial que a oportunizasse prosseguir com o processo, a mulher acabava 

desistindo, em razão da renúncia da representação.  

Observamos também, através da construção dos efeitos de sentido, a legitimidade do 

saber jurídico ao instituir somente o promotor de justiça e o juiz de direito como sujeitos 

autorizados a legitimar o pedido de desistência da representação pelo sujeito mulher. Há a 

produção de uma vontade de verdade de que, através da assistência por esses sujeito 

autorizados, o sujeito mulher estaria efetivamente protegido e somente realizaria a renúncia à 

representação se assim o quisesse.   

O discurso do artigo 17 continua o tratamento diferenciado nos crimes de violência 

doméstica e familiar contra o sujeito mulher ao dispor: 

 

Art. 17 É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, de penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, 

bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

(BRASIL, 2006). 

 

O enunciado do artigo 17 da LMP estabelece uma relação interdiscursiva com a Lei n° 

9.099/95, vedando a sua aplicação. Esse mesmo discurso é expressamente marcado no artigo 

41 da LMP “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995”. 

Segundo a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, bastava o agressor pagar com cestas 

básicas ou com determinado valor em dinheiro para livrar-se da pena privativa de liberdade.  

Esse tratamento despenalizador, também entendido como uma sanção normalizadora, 

aplicado aos crimes perpetrados contra o sujeito mulher no seio doméstico e familiar foi 

utilizado por bastante tempo, sendo um dos motes do movimento feminista, estando, até hoje, 

enraizado tanto no imaginário masculino quanto no feminino sendo, portanto, alvo de um artigo 

específico da Lei.  

Falamos em ausência de pena porque o instituto da transação penal, aplicado pela Lei 

n° 9.099/95, não tem natureza jurídica de pena, mas sim de acordo no qual o réu admite sua 

culpa em troca da aplicação de uma pena mais branda. Desse modo, a violência doméstica e 
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familiar contra o sujeito mulher não era criminalizada em virtude do processamento nos moldes 

da lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Com o surgimento da Lei Maria da Penha há 

uma vedação expressa à aplicação dessa lei, criminalizando a conduta do sujeito agressor e 

promovendo o deslocamento dos sentidos. 

 Na sequência da análise do enunciado discursivo da Lei Maria da Penha, a partir do 

artigo 20 temos as medidas protetivas que obrigam o agressor a tomar determinados 

comportamentos como um exemplo passando o afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores; 

prestação de alimentos provisionais ou provisórios etc. (BRASIL, 2006), além da decretação 

da prisão preventiva do agressor caso subsistam motivos que a justifique. 

O enunciado da LMP não traz, em sua discursividade, nenhuma pena à semelhança do 

estabelecido no Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940). Mas determina um tratamento 

diferenciado nos crimes de violência doméstica e familiar perpetrados contra o sujeito mulher. 

A possibilidade de decretação da prisão preventiva do sujeito agressor, no enunciado ao artigo 

20, é forma maior de sanção normalizadora prevista na LMP, mas o processamento dessa prisão 

interdiscursiviza com outros instrumentos legais para que seja efetivado. 

Dessa forma, observamos que há um deslocamento nas relações de poder. No capítulo 

3 deste trabalho demonstramos que o emprego dos suplícios físicos impingidos pelo soberano 

deram lugar à docilização do indivíduo na sociedade disciplinar que, por sua vez, foi acrescida 

da governamentalidade, na biopolítica, através do adestramento da população. Nas palavras de 

Nascimento (2013, p. 125):  

 

A interface entre a soberania, disciplina e biopolítica marcam o campo das 

relações entre poder, saber e subjetivação que auxiliam na fabricação das 

verdades que transitam socialmente. Compreender essa dinâmica no jogo 

discursivo oportuniza perceber os deslocamentos e os efeitos de sentidos que 

são produzidos nos diferentes campos e marcam o discurso como prática. 

 

Regra geral, o sujeito agressor não tem sua liberdade tolhida nos casos de violência 

doméstica e familiar mas, a qualquer tempo da instrução criminal ou do inquérito policial, ele 

poderá perde-la liberdade através da prisão preventiva se os sujeitos legitimados pelo saber 

jurídico entenderem necessário tal medida. Trata-se de uma estratégia do biopoder para a 

disciplinarização do sujeito agressor a se comportar consoante a exigência do corpo coletivo, 

caso contrário, ser-lhe-á aplicada a pena privativa de liberdade como sanção normalizadora. 

Esse tratamento revela a aplicação da sanção normalizadora, característica da sociedade 

disciplinar, que “[...] busca dominar por meio de um duplo papel oposto: positivo e negativo 
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que serão medidos e controlados por ações de conduta de comportamento para as quais serão 

atribuídas recompensas ou castigos.” (NASCIMENTO, 2013, p. 101), isto é, caso o agressor 

revele um comportamento adequado, mesmo após o crime de violência, poderá continuar 

inserido no seio social, todavia, se ele revelar comportamento de perseguição à vítima, ameaça 

às testemunhas etc., perderá sua liberdade através do mecanismo da prisão preventiva, com o 

objetivo de normalização desse sujeito agressor. 

Esse controle do sujeito agressor também pode ser observado no artigo 21, caput, da 

LMP, acrescido do efeito de sentido de fragilidade atribuído ao sujeito mulher:  

 

Art. 21. A ofendida será notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 

especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da 

intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao 

agressor. (BRASIL, 2006). 

 

Neste artigo observamos que, a prisão do sujeito agressor favorece sua reinserção no 

seio social pela correção do corpo. Essa correção não mais se dá através de castigos físicos, mas 

sim pela prescrição de horário e condutas. Utilizando-se do sistema panóptico de Bentham, 

temos a figura do vigilante que tudo vê, desde atrasos até pequenas faltas. Esse mecanismo 

acaba fazendo da prisão uma instituição disciplinar, capaz de normalizar o sujeito agressor. 

Portanto, com a docilização do sujeito agressor e a ação de avisar à ofendida todos os 

atos processuais relativos ao agressor, principalmente o ingresso e a saída da prisão, opera-se 

um poder sobre o indivíduo com repercussões no seio social.  

Na medida em que o Estado exerce o controle dos conflitos entre os sujeitos, também 

constrói-se o efeito de sentido do sujeito delituoso, vil, mau, que, ao retomar sua liberdade, 

torna-se um perigo iminente ao sujeito mulher, subjetivada como ser frágil que necessita da 

proteção estatal. 

Ao contrário da prática antes da vigência da LMP, o parágrafo único do enunciado do 

artigo 21 proíbe a entrega da notificação ou intimação pela mulher ao agressor. Revelando, 

mais uma vez, o exercício da governamentalidade na vida dos sujeitos – agressor e ofendida – 

que não devem se encontrar. Evitando, assim, um possível conflito. 

O Título V da LMP apresenta a equipe de atendimento multidisciplinar que busca 

soluções para o problema da violência doméstica trazendo mecanismos em sede policial e 

judicial para que os sujeitos envolvidos no processo discursivo tenham a oportunidade de mudar 

seu comportamento. Segundo o discurso do enunciado dos artigos 27 e 28, o sujeito mulher 
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deverá estar acompanhado de advogado ou defensor público para manifestar-se em todos os 

atos processuais: 

 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação 

de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 

ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.  

 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e 

familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante 

atendimento específico e humanizado. (BRASIL, 2006). 

 

O saber jurídico entra em cena legitimando dois sujeitos de autoridade para a proteção 

ao sujeito mulher. Investido nessa condição, o sujeito autorizado produz uma vontade de 

verdade que legitima os modos de subjetivação do sujeito mulher, como alguém que necessita 

de proteção. Apoiado na discursividade do artigo 28, que determina que esse tratamento deve 

ser específico e humanizado, temos a discursividade do enunciado do artigo 29 a legitimar os 

sujeitos que desenvolverão tal tarefa: 

 

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que 

vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde. (BRASIL, 2006). 

 

O efeito de sentido gerado pela discursividade do enunciado do artigo 29 legitima o 

saber jurídico para garantir o apoio necessário ao sujeito mulher em situação de violência. Esse 

apoio deve ser realizado pela equipe multidisciplinar que deve integrar os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Essa equipe deverá ser integrada por profissionais 

especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde (BRASIL, 2006), o saber médico 

conjuga-se com o jurídico legitimando uma equipe de profissionais para governar a vida do 

sujeito mulher fragilizado ante o poderio do sujeito agressor. 

Nas disposições finais da LMP encontramos assuntos diretamente dependentes ou 

intimamente ligados ao texto legal, sendo analisados os enunciados dos artigos 35 e 45. O 

discurso do enunciado do artigo 35 determina que a União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências “centros de 

educação e de reabilitação para os agressores” (BRASIL, 2006). Observamos novamente o 

exercício do poder disciplinar com o objetivo tornar o agressor um sujeito dócil e submisso ao 

poder do Estado, garantindo o equilíbrio e a ordem social.  
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A organização do espaço e o controle do tempo são alguns mecanismos previstos por 

Foucault (1998) para a docilização do corpo. Tratam-se de mecanismos utilizados pelo Estado 

para governar a vida dos sujeitos, pois nos centros de educação e reabilitação percebemos o 

cruzamento dos saberes pedagógico e jurídico para a aplicação da disciplina ao sujeito agressor 

e como direito da população.  

Esse governo dos vivos também se estende a outros dispositivos, como a Lei de 

Execuções Penais que, modificada pelo artigo 45 da LMP, indica que “nos casos de violência 

doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor 

a programas de recuperação e reeducação” BRASIL, 1984). Neste enunciado, o serviço de 

atendimento aparece ao mesmo tempo como sanção normalizadora, dever do cidadão, pois a 

frequência aos programas de recuperação e reeducação torna-se obrigatória pelo sujeito 

agressor e direito do Estado, pois o magistrado investido da autoridade emanada do saber 

jurídico pode obrigar o sujeito agressor ao disciplinamento através dos programas elencados 

neste artigo. 

Em síntese, a LMP reconhece que para intervir em situações caracterizadas como de 

violência doméstica e familiar contra as mulheres, a partir da perspectiva de gênero, é preciso 

implementar ações que possam também incluir os homens.   

Enquanto no poder disciplinar existe uma técnica de adestramento do corpo a partir da 

punição e da vigilância, a biopolítica preocupa-se com as relações ente a espécie humana e o 

meio em que ela vive (FOUCAULT, 2010a), pois somente boas condições do ambiente podem 

prolongar a vida da espécie humana. 

Para Foucault (2014d), os modos de subjetivação são as modalidades da relação consigo 

através do qual o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito, ou seja, a reflexão sobre 

si mesmo é o alicerce do desenvolvimento da relação interpessoal e este processo está 

intimamente vinculado com os modelos e normas vigentes de cada época, não diferindo no caso 

do discurso do enunciado da LMP. 

Assim, a assistência e a proteção também povoam a memória discursiva, remetendo a 

discursos nos quais o sujeito mulher tem que ser protegido, pois toda historicidade o coloca em 

posição inferior ao homem. Memória que retoma o poder do Estado para intervir em questões 

antes privadas, mas tornadas públicas em face da grande proporção tomada e pela 

descentralização nas relações de poder, governando a vida da população. 

Assim, a LMP é um importante dispositivo de governo de vida, pois inaugura novos 

regimes de verdade sobre a violência de gênero, especialmente aquela que ocorre entre duas 

pessoas que, em princípio, uniram-se por laços de afeto. Apesar de todo discurso remeter à 
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questões feministas, trata-se de um discurso mergulhado na memória discursiva patriarcalista 

que favorece a produção e a circulação dos modos de subjetivação do sujeito mulher como 

frágil e submissa. 

Em todo estudo, referimo-nos mais de perto à violência conjugal, pois a entendemos 

como a mais transformada no processo de legitimação da LMP. Esse processo desfavorece a 

função do Estado, que acaba por admitir que o sujeito mulher ainda ocupa uma posição social 

discriminada, posicionando-a como vítima indefesa, sem condições de reação, o que acaba 

tornando natural a violência da qual a mulher é alvo.  

Essa vontade de verdade pode ser observada no tópico seguinte no qual são analisadas 

algumas campanhas midiáticas institucionais que tratam do tema violência doméstica e familiar 

contra a mulher dialogando com todo o discurso da LMP, consubstanciando-se como estratégias 

de governamentalidade sobre a população constituída pelo sujeito mulher. Tratam-se de 

discursos que favorecem os modos de subjetivação do sujeito mulher. 

 

 

4.2 Poder e saber nas lentes da mídia: os modos de subjetivação do sujeito mulher em 

enunciados midiáticos institucionais 

 

 

As campanhas midiáticas selecionadas formam um campo associativo que indicam o 

exercício de uma prática discursiva na qual a ideia de violência contra a mulher é reinterpretada, 

parafraseada e recolocada na ordem dos discursos.  

Nossa análise parte, então, da consideração de que todo enunciado envolve um campo 

de elementos enunciativos que o antecede e segue, o que sinaliza o funcionamento da memória 

discursiva e do esquecimento na retomada, redistribuição, reorganização e deslocamento de um 

passado enunciativo de discursos anteriores nos quais os mecanismos contra violência sofrida 

pela mulher já vinham se constituindo como parte de um dispositivo de poder.  

Partimos da promoção de uma rede de discursos na qual podemos associar o discurso 

jurídico a outros discursos – midiáticos, políticos, religiosos, educacionais – porque nenhum 

deles pode ser dissociado da prática que determina para os sujeitos que falam, propriedades e 

papéis estabelecidos socialmente. Nesse sentido, todos esses enunciados podem ser 

compreendidos segundo a concepção foucaultiana de formação discursiva, pois podemos 

observar semelhante sistema de dispersão, assim como certa regularidade, no que tange à 

violência contra o sujeito mulher, entre os tipos de enunciação (FOUCAULT, 2014a).   

Observamos que no arquivo violência contra a mulher podemos encontrar práticas 

discursivas que produzem modos de subjetivação a partir do agenciamento de redes de 
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memória. Nas palavras de Thompson (2009, p. 19) “[...] o desenvolvimento da mídia 

transformou a natureza da produção e do intercâmbio simbólicos no mundo moderno.”. Nesse 

sentido, a mídia aparece como porta-voz da sociedade para assuntos polêmicos e controversos 

e as práticas discursivas de um momento histórico ou de uma dada época se inscrevem na 

discursividade midiática a partir do acionamento da memória que retoma e desloca os sentidos 

discursivos de negação dos direitos sociais ao sujeito mulher. 

Thompson (2009) esclarece que na produção e transmissão de formas simbólicas, 

utilizamo-nos de um meio técnico para que a informação seja fixada e transmitida para o 

público alvo.  

O discurso midiático trabalha para a padronização do sujeito, por meio de técnicas de 

controle e, como assevera Foucault (2015c), essas técnicas, contínuas e ininterruptas, são como 

um olhar invisível que é incorporado pelos sujeitos, que começam a se autovigiar e a vigiar os 

outros. 

Por meio desses mecanismos, as relações de poder, seja de uma instituição midiática, 

social ou política, são constantemente reelaboradas, organizando-se de forma a adequar-se às 

condições em que são produzidas. É, portanto, no micropoder midiático que vislumbra-se regras 

e lugares a serem seguidos, atuando, portanto, como formador de comportamentos.  

Assim, a sociedade contemporânea, cada vez mais, necessita de informações sobre os 

acontecimentos e, portanto, é inegável que os meios de comunicação têm uma influência 

enorme na sociedade. Eles constroem, produzem sentidos (e não apenas informam ou relatam 

fatos), tornando-se instrumentos de poder, capazes de influenciar a forma de pensar e agir em 

sociedade.  

Por estar na mídia, qualquer assunto adquire um estatuto de verdade, visto que tem um 

alcance maior sobre as pessoas e trabalha o acontecimento dando-lhe um único sentido. 

Consoante Gregolin (2003, p. 97), os fatos parecem únicos, lógicos e estabilizados, porque “[...] 

a criação dessa ilusão de ‘unidade’ do sentido é um recurso discursivo que fica mais evidente 

nos textos da mídia. [...] as mídias desempenham papel de mediação entre seus leitores e a 

realidade”. 

Através das marcas estabelecidas no processo discursivo é que se sustenta os sentidos 

que são enunciados. Como o sujeito enunciador articula os elementos textuais e imagéticos as 

campanhas midiáticas institucionais são estratégias de governamentalidade que produzem 

modos de subjetivação do sujeito mulher. 

Assim, tendo por base a existência dos processos de descontinuidade e da dispersão 

enunciativa discursiva, uma determinada formação discursiva transita sob os mais variados 
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campos visando constituir o seu objeto específico. Dessa forma, o objetivo da análise 

arqueogenealógica foucaultiana nas campanhas midiáticas institucionais sobre a LMP é 

desvendar o funcionamento das regras de formação, buscando sua regularidade e singularidade 

em meio à dispersão do arquivo violência contra a mulher. Para tanto, procuramos observar 

esses enunciados por meio das relações de poder-saber para descortinar as vontades de verdade. 

Tomando por base esse recorte do corpus, significa analisar o discurso oficial sobre a 

violência contra a mulher, buscando a interpretação do discurso e as condições de possibilidade 

que o margeiam, além de enxergá-lo como uma produção histórica e política, na medida em 

que a linguagem também é constitutiva de práticas sociais. 

Assim, tudo está imerso em relações de poder-saber, as quais se implicam mutuamente. 

Nesse viés o discurso midiático apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das 

quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é própria. Nas palavras de Foucault (2014a, 

p. 74):  

 
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 

utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis 

à língua e ao ato da fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é 

preciso descrever. 

 

É a esse “mais” que Foucault se refere, sugerindo que ele seja descrito e apanhado a 

partir do próprio discurso, porque as regras de formação dos conceitos não residem na 

mentalidade dos indivíduos, pelo contrário, elas estão no próprio discurso, percebido pela 

historicidade dos enunciados e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de 

um determinado campo discursivo. 

Na mesma trilha, a noção de subjetivação (FOUCAULT, 2013a) vem sempre precedida 

das palavras “formas”, “modos”, “processos”, que apontam que a subjetivação nunca está 

acabada, mas se constitui como um processo contínuo. Dessa forma, o enunciado midiático 

reelabora as condutas do sujeito subjetivando-o. 

Com uma articulação entre os gêneros coordenada por um poder-saber que inscreve seus 

sujeitos levando em conta seus modos de diferenciação e de hierarquização que afloram nas 

práticas discursivas, analisamos, na figura 7, uma campanha do governo do estado do Maranhão 

levando em conta o discurso da/sobre a violência nos processos de subjetivação do sujeito 

mulher. 
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Iniciando a análise, podemos vislumbrar, em campanhas midiáticas institucionais, com 

a da figura 7 a prática discursiva do enunciado jurídico do artigo 8°, incisos VIII e IX, da LMP 

que dispõe sobre programas educacionais nos currículos escolares de todos os níveis de ensino 

para tratar da violência doméstica e familiar contra o sujeito mulher. 

O controle dos sujeitos através da campanha estadual de prevenção da violência 

doméstica nas instituições de ensino, age na vida dos sujeitos, docilizando-os através do saber 

pedagógico. Trata-se de um mecanismo que visa o governo dos vivos a lembrar do disposto no 

artigo 8°, caput, da LMP, que dispõe sobre o cumprimento de políticas públicas pelas três 

esferas públicas – municipal, estadual e federal. 

O enunciado midiático da propaganda foi produzido em 2012, após a análise dos altos 

números relativos ao índice de violência contra a mulher no estado do Maranhão. A veiculação 

deste enunciado nas escolas fomentada pelo saber pedagógico, corrobora a tese foucaultiana de 

que a escola é uma instituição disciplinar. A campanha visa governar os sujeitos para que se 

tornem adequados a viver em sociedade. É uma estratégia da biopolítica que favorece a vida da 

população.   

Ao analisarmos a produção de sentido no discurso midiático da campanha, o sujeito 

mulher é disciplinado para realizar a denúncia em casos de violência, o que remete 

Figura 7 – Campanha permanente do estado do Maranhão 
 

 
 

Fonte: http://www.mpma.mp.br/index.php. 
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interdiscusivamente aos tipos de violência elencados no enunciado do artigo 7° da LMP; 

enquanto o sujeito agressor terá sua liberdade tolhida caso incorra em um comportamento 

reprovado pela sociedade.  

Esses comportamentos desviados são legitimados como tais pelo saber jurídico através 

de mecanismos de governamentalidade, como a Lei Maria da Penha. Dessa forma, observamos 

a campanha midiática como uma estratégia da instituição escolar disciplinando os sujeitos para 

denunciar ou para sofrer a sanção normalizadora. O enunciado midiático é parte desse poder 

disciplinar, pois ele é instrumento de governamentalidade dos sujeitos. 

Partindo para a análise do discurso materializado no enunciado da campanha, percebe-

se que o enunciado “campanha permanente do Ministério Público” favorecido pelo saber 

jurídico, constrói o efeito de sentido de prolongação no tempo. É preciso não descuidar do 

controle da população, ele precisa ser permanente. Esse controle é legitimado pelo saber 

jurídico através do Ministério Público e pulverizado nas escolas em todos os níveis de ensino, 

o que faz essa estratégia de governamentalidade bastante eficaz para a normalização da 

população. 

Esse gesto de disciplinamento dos sujeitos através das campanhas midiáticas é uma 

estratégia discursiva que pulveriza a ação de governar e constrói o efeito de sentido de que 

agressores e vítimas em potencial devem ser docilizados pela instituição escolar desde já. 

O enunciado “Maria da Penha em ação: prevenção da violência doméstica nas 

instituições de ensino” comprova o atravessamento dos saberes pedagógico e jurídico, 

imiscuindo-se nas escolas para prevenir determinados comportamentos. Destacamos o 

enunciado “em ação” no qual verificamos o efeito de sentido que atribui eficácia à lei, ou seja, 

não é letra morta, mas sim eficaz, capaz de trazer mudanças comportamentais. Também 

podemos observar que no enunciado em nenhum momento é comentado o número atribuído à 

Lei, mas tão somente seu “nome” – Maria da Penha – é uma estratégia discursiva que corrobora 

a cotidianização da lei, pois se ao invés da nomenclatura pela qual é conhecida, o cartaz fosse 

produzido com o número da legislação (Lei n° 11.340/06), provavelmente teria outro sentido. 

O enunciado “agressão não é carinho” resgata interdiscursivamente a memória coletiva 

da música “Um tapinha não dói”, da produtora de funk Furacão 2000 que se tornou bastante 

popular no verão de 2001. Na música, o trecho “[...] um tapinha eu vou te dar porque / Dói, um 

tapinha não dói / Um tapinha não dói / Um tapinha não dói, só um tapinha [...]” torna a violência 

física sofrida pela mulher no ambiente doméstico e familiar como algo corriqueiro e comum.  

Ademais, o mesmo enunciado nega a memória discursiva de que mulher gosta de 

apanhar, o que produz a subjetivação desse sujeito como aquele que não quer esse tipo de 
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tratamento. A contrário senso, a análise desse enunciado também retoma um sentido corriqueiro 

na formação discursiva da sexualidade na qual, durante a prática sexual, esses “tapinhas” seriam 

permitidos entre parceiros sadomasoquistas ou não.  

Em 2015, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou a produtora desta 

música ao pagamento de uma indenização que foi repassada ao Fundo Federal de Defesa dos 

Direitos Difusos da Mulher por entender que o discurso da música minimiza a violência contra 

a mulher e incita à violência de gênero.13Há, portanto, controle e seleção do que pode ser dito, 

pois “[...] em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos.” (FOUCAULT, 2014b, p. 08-09).  

Também o enunciado “Insulto não é elogio” resgata a memória discursiva das cantadas 

sofridas pelas mulheres através de assobios e expressões de baixo calão ao transitarem pelas 

ruas públicas. Em 2013, esse tipo de insulto inspirou a campanha “Chega de fiu-fiu” de combate 

ao assédio sexual em espaços públicos, pelo Instituto Olga.14  

É ainda utilizado um apelo como estratégia discursiva “Violência contra a mulher: não 

perdoe. Denuncie!” que resgata a memória coletiva de que o sujeito mulher muitas vezes acaba 

por perdoar a conduta do agressor, justificando ou até mesmo escondendo a violência sofrida. 

A justificativa para esse tipo de comportamento pode ser recuperada na dispersão dos 

acontecimentos históricos de submissão da mulher ao homem, relembrados no capítulo 3, o que 

acaba construindo a subjetivação do sujeito mulher pela negativa a todas essas práticas 

históricas.  

Passando para a análise do enunciado imagético, a cor lilás fundo da campanha sugere 

um efeito de sentido que remete ao arroxeado das marcas da violência física sofrida pelo sujeito 

mulher. Ao centro, observamos uma figura sulcada por um corte transversal na qual temos 

primeiramente uma figura feminina de perfil de cujos olhos escorre uma lágrima e, logo abaixo, 

a figura das mãos agrilhoados de uma pessoa. Há um disciplinamento na ordem do olhar ao 

indicar primeiramente a mulher em lágrimas e depois o sujeito agressor preso, o que constrói 

um efeito de sentido de que se cometer violência contra uma mulher, o agressor será preso. 

A figura da mulher que chora reforça a sua fragilidade ante o poderio masculino. Esse 

enunciado remonta à cultura patriarcal de posse da mulher pelo homem, que deveria lhe servir 

                                                 
13 “Música ‘Tapinha não dói’ estimula violência contra a mulher, decide TRF-4.” Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-out-16/musica-tapinha-nao-doi-incita-violencia-mulher-trf>. Acesso em: 19-

fev-2017.  
14 Chega de fiu-fiu. Disponível em: <http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/>. Acesso em: 19-fev-2017. 
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e obedecer, caso contrário a violência física lhe seria aplicada como castigo pela desobediência, 

construindo a subjetivação do sujeito mulher como submissa e obediente.     

Já as mãos agrilhoadas constroem o efeito de sentido de prisão do algoz do sujeito 

mulher. Aquele que a fez chorar pela violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral 

hoje está preso porque a LMP existe para aplicar a sanção normalizadora para quem a 

transgride. Observamos também que o enunciado sugere que esse sujeito aprisionado é sempre 

um homem pela presença do cinto e das mangas curtas da blusa que compõem os traços 

históricos das vestimentas masculinas. 

O enunciado “Ligue 180” é uma regularidade nas campanhas de combate à violência 

contra o sujeito mulher como veremos no enunciados seguintes e em tantos outros do gênero. 

Criado em 2005, o “Ligue 180” atua como um mecanismo de controle através do qual pode-se 

denunciar os casos de mulheres em situação de violência. Além disso, ao realizar o 

levantamento de dados sobre a violência contra o sujeito mulher no Brasil, esse dispositivo 

fomenta o saber da estatística para indicar onde e quais políticas públicas são ainda necessárias 

para o enfrentamento da violência praticada contra o sujeito mulher.  

O caráter de disciplinamento dos sujeitos pelo enunciado é também marcado pelo apoio 

do saber jurídico através do Ministério Público do estado do Maranhão, na figura da 

Procuradoria Geral de Justiça e Promotorias Especializadas na Defesa da Mulher da Capital e 

da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão. São entidades legitimadas pelo 

saber jurídico que exercem o poder disciplinar sobre a população através da mais diversificadas 

estratégias de biopoder. Enunciados, como o analisado, funcionam como mecanismos de 

governamentalidade pulverizados no seio social, agindo sobre a vida da população, 

determinando comportamentos adequados ou não.  

Dessa forma, na análise da figura 7, observamos o exercício do saber pedagógico. Essa 

tecnologia biopolítica é deveras importante para o disciplinamento dos sujeitos desde a idade 

escolar, auxiliando na gestão da população. Ademais, mesmo após o surgimento da LMP, no 

estado do Maranhão houve um crescimento da taxa de homicídio de mulheres (WAISELFISZ, 

2015), necessitando, portanto, de uma intervenção mais contundente.  

A campanha seguinte também é promovida por uma entidade governamental e tem o 

condão de governar a vida da população. Observamos regularidades como o disciplinamento 

do sujeito mulher para a ação de denunciar através de mecanismos como o “Ligue 180”. Essas 

regularidades inscrevem estes enunciados como estratégias discursivas que constroem modos 

de subjetivação sobre o sujeito mulher. Vejamos a análise da figura 8 a seguir. 
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Esta campanha institucional foi produzida em 2014, havia oito anos de vigência da 

LMP. Trata-se de uma estratégia discursiva que chama a atenção para a necessidade de 

denunciar a violência doméstica e familiar sofrida pelo sujeito mulher. Para tanto, é selecionada 

a atriz Luana Piovani, o que favorece o resgate da memória discursiva do episódio no qual seu 

então noivo, Dado Dolabella, a agride fisicamente. Esse acontecimento legitima a atriz como 

um sujeito autorizado, porque vítima de violência doméstica pelo companheiro.   

Ademais, trata-se de uma atriz conhecida nacionalmente, o que constrói um efeito de 

sentido de que a violência doméstica e familiar é sofrida por mulheres de todas as camadas 

sociais. Embora, em outros momentos, possam se construir verdades diferentes da apresentada 

nessa, os acontecimentos que fomentaram a discussão tornaram possível dizer dessa forma e 

não de outra, o enunciado para incentivar a denúncia da violência. 

O sujeito autorizado centralizado, destacando seu rosto, facilitando a identificação desse 

sujeito, constrói o efeito de sentido de que o sujeito mulher agredida, no caso, Luana Piovani 

não se intimidou para fazer a denúncia da agressão sofrida. Essa disposição também produz o 

efeito de sentido de que se o sujeito mulher mesmo sendo uma atriz famosa denuncia, o sujeito 

mulher anônima também deve denunciar.  

Observamos, assim, como as estratégias de governamentalidade podem favorecer a 

determinadas práticas de poder sobre a vida. A campanha nacional de violência contra as 

mulheres surge como estratégia biopolítica de normalização da população. De acordo com 

Figura 8 – Violência contra as mulheres: eu ligo – Campanha Nacional Ligue 180 

 

 

Fonte: http://www.compromissoeatitude.org.br/ 
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Veiga-Neto e Lopes (2007), as campanhas públicas governamentais no campo das políticas 

sociais podem ser compreendidas como ações de governo que atuam promovendo o 

governamento das populações. Seu objetivo maior é a promoção da vida, por isso mesmo se 

colocam no âmbito da biopolítica.  

Ao analisarmos a produção de sentido no discurso midiático da campanha mais uma vez 

encontramos à regularidade da cor lilás, que pode ser tida como estratégia discursiva do 

enunciado, remetendo às marcas arroxeadas deixadas no corpo do sujeito mulher vítima da 

violência física. A imagem do celular constituída pelo número a ser discado em caso de 

violência contra o sujeito mulher, também traz essa cor como plano de fundo. O gesto do sujeito 

autorizado ao segurar o aparelho de telefonia móvel é um convite à ação de denunciar. 

O plano de fundo do aparelho de telefonia móvel também traz a cor lilás com o destaque 

para as letras em cor laranja eu ligo e para combater a violência contra as mulheres e branca 

180, referindo-se ao “Disque 180”. O enunciado discursivo “eu ligo”, inserto na imagem, pode 

constituir os seguintes efeitos: ação de ligar para alguém – no caso, o disque denúncia – e/ou 

de sensibilizar-se com algo – no caso, a violência contra as mulheres, sendo, ambos, leituras 

dos efeitos do poder disciplinar sobre os indivíduos. A constituição deste enunciado, na 

primeira pessoa do singular também silencia a quantidade de sujeitos que não ligam, ou seja, 

não denunciam e/ou não se importam com aquelas vítimas da violência doméstica e familiar. 

Retomando as cores do enunciado imagético, também em 2014, a cor laranja visibilizou 

os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres em 70 países. Prédios 

icônicos e monumentos foram iluminados pela cor laranja, selecionada pela ONU, para celebrar 

o combate à violência contra o sujeito mulher por evocar a solidariedade às mulheres vítimas 

de violência e assim como a energia necessária para que elas superem as situações violentas e 

recebam o apoio necessário em sua trajetória libertadora. (PORTAL BRASIL, 2015). Unindo 

os enunciados pela regularidade da cor temos eu ligo para combater a violência contra as 

mulheres, há a construção dos efeitos de sentido de importar-se, sensibilizar-se, bem como a 

ação de ligar, disciplinando o sujeito mulher para a denúncia.  

O discurso no canto esquerdo traz um número “enquanto você lê esse anúncio, duas 

mulheres são vítimas de violência”. É uma forma de saber por meio do contar, medir a violência, 

tanto que o enunciado duas mulheres reforça a importância da denúncia para a implementação 

de estratégias biopolíticas para a normalização do corpo social. E continua, discursivizando 

com o enunciado jurídico do artigo 7°, da LMP quando traz que “violência não acontece 

somente em forma de agressão física. Mas também como violência psicológica, sexual, 

patrimonial, ofensas, assédio no trabalho, humilhações, o tráfico de mulheres e a exploração 
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sexual”. Todo discurso do enunciado midiático favorece o disciplinamento do sujeito mulher à 

ação de denunciar, pois a denúncia vai compor a estatística desse segmento.  

No enunciado “o Brasil não tolera esses crimes” observamos o resgate da memória pelo 

primado do interdiscurso da Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1996, que 

diz que a violência contra a mulher constitui ofensa contra a dignidade humana. Na dispersão 

da história dos movimentos feministas, também podemos resgatar o acontecimento da criação 

da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Ligue 180 através do discurso 

do enunciado midiático “Por isso criou o ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias 

e oferece informação, apoio e aconselhamento para ajudar você a denunciá-los. Se você é vítima 

ou conhece alguma, não se omita: ligue.” e estrategicamente discursiviza “o Brasil inteiro está 

ao seu lado nesta luta”, reportando-se a uma voz que se relaciona às relações de poder e à 

governamentalização da população.  

Desde a implantação da LMP, o Ligue 180 atua também como disque-denúncia, tendo 

expandido sua cobertura para Espanha, Itália e Portugal, atendendo também mulheres 

brasileiras que residem no exterior e, desde março de 2014. Observando pelo viés da biopolítica, 

o “Ligue 180” é o panóptico moderno. Por meio dele há a vigilância e o controle sobre o crime 

de violência doméstica e familiar contra o sujeito mulher, numa comparação metafórica, o 

Disque 180” é o ouvido que tudo escuta. Trata-se de uma estratégia de governamentalidade e 

de disciplinamento da população uma vez que a partir do número de denúncias, podem sem 

implementados mecanismos de biopolítica para reduzir o número agressões contra o sujeito 

mulher. 

Observa-se, então, que o “Ligue 180” é uma forma de governar e controlar a população 

por meio dos dados que são coletados. Trata-se de uma estratégia biopolítica para fiscalizar a 

vida dos sujeitos e promover determinados mecanismos de controle da população, como, por 

exemplo, a campanha em análise.  

Ainda observamos a utilização das novas tecnologias como o “Clique 180” 

acompanhada do imperativo “baixe na Apple Store ou na Play Store o aplicativo CLIQUE 180” 

e a hashtag “#euligo180”.15 Essa atualização do mecanismo de denúncia, através da inscrição 

das novas tecnologias, amplia o alcance e favorece a utilização desse mecanismo, o que reforça 

                                                 
15 As hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto, tópico ou discussão que se deseja indexar de forma 

explícita em algumas redes como o Twitter, o Facebook, o Google+ e o Instagram, antecedida pelo símbolo 

cercilha (#). Quando utilizadas na internet as hashtags viram hiperlinks indexáveis pelos mecanismos de busca 

para ter acesso a todos que participaram da discussão. (HASHTAGS, 2016). 
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a necessidade da denúncia para o emprego das ações de governamentalidade, legitimando o 

governo da população do sujeito mulher vítima de violência.  

Observamos, ainda, os sujeitos autorizados institucionalmente para a produção da 

campanha: Ministério das Cidades, Secretaria de Política para as Mulheres, com o destaque em 

negrito para os enunciados “cidades” e “políticas para as mulheres”, respectivamente e Governo 

Federal, como o slogan “país rico é país sem pobreza”.  

O estado governamentalizado, por meio dessas instituições, indica que o exercício do 

poder tem por objetivo manter o que Foucault (2008) denominou de “razão de Estado”, isto é, 

conservar sua condição de responsável pela adequação entre os anseios sociais e as técnicas ou 

estratégias para atingi-los, governando as práticas dos sujeitos. 

Dessa forma, o discurso da Lei Maria da Penha extrapola o saber jurídico para surgir na 

mídia como estratégia biopolítica. Utilizando-se de campanhas midiáticas institucionais que 

versam sobre a violência doméstica e familiar, observamos o exercício do poder disciplinar em 

instituições escolares, como estratégia discursiva que impele o sujeito mulher à ação de 

denunciar e o sujeito agressor ao não cometimento de violência contra o sujeito mulher.  

Ainda observamos a violência estende-se de sujeitos anônimos à sujeitos amplamente 

midiatizados, como no caso da atriz Luana Piovani. Ao selecioná-la para ilustrar uma campanha 

que incentiva a denúncia no caso de violência contra o sujeito mulher, a mídia autoriza esse 

sujeito, constrói efeitos de sentido e modos de subjetivação sobre o sujeito mulher. 

Todas as campanhas sinalizam que a governamentalidade que não se restringe somente 

à questões políticas, estendendo-se estrategicamente à relação do sujeito mulher consigo 

próprio e com o outro. Entretanto, a proteção estatal ventilada na Lei Maria da Penha é 

descortinada na medida em que não há como garantir que todas as mulheres sejam protegidas. 

Também observamos que a subjetivação do sujeito mulher está ligada às práticas 

discursivas sobre a violência doméstica e familiar, pois “o papel da escrita é constituir o corpo, 

ligando a produção de subjetivação por meio do que enuncia o discurso” (NASCIMENTO, 

2013, p. 265). Dessa forma, a produção dos modos de subjetivação do sujeito mulher recupera 

na dispersão dos acontecimentos históricos de submissão da mulher ao homem as alcunhas de 

frágil, submissa, aquela que precisa de proteção. Assim, o discurso jurídico analisado divorcia 

direitos de fatos, mediante um conjunto de estratégias de legitimação de vontades de verdade 

disseminadas por acontecimentos discursivos que circulam e ressignificam as práticas sociais.   
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EM DISCURSO, AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Todo êxito esconde uma abdicação. 

 

Simone de Beauvoir, 2009, p. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Estas palavras finais não pretendem encerrar a discussão sobre a violência contra o 

sujeito mulher. Sendo a Análise do Discurso um campo do saber caracterizado pela 

multiplicidade de olhares através dos quais são produzidos efeitos de sentido, ilusoriamente 

encerramos nossas discussões. 

No trajeto percorrido até aqui, muito foi dito para atingir o objetivo de analisar no 

discurso jurídico da Lei Maria da Penha as relações de poder-saber e os modos de subjetivação 

do sujeito mulher, observando a construção dos efeitos de sentido e o resgate da memória 

discursiva.  

Objetivo este que se desdobrou em outros mais específicos como discutir a construção 

teórica da Análise do Discurso de vertente francesa articulando a contribuição de Michel 

Pêcheux e Michel Foucault, assim como as categorias mobilizadas para a análise do corpus; 

discutir as relações de poder-saber retomando o deslocamento do poder soberano até as 

estratégias de biopolítica; analisar a evolução histórica das leis que contribuíram para o 

reconhecimento dos direitos do sujeito mulher a partir da emergência dos acontecimentos 

feministas; discutir os efeitos do poder disciplinar sobre o controle do sujeito agressor e do 

sujeito mulher no discurso jurídico e analisar o discurso da Lei Maria da Penha em articulação 

com enunciados midiáticos institucionais sobre a violência contra o sujeito mulher como 

estratégia de governamentalidade e produção de modos de subjetivação. 

Buscando um caminho que possibilitasse delinear a pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos, do arquivo violência contra a mulher organizamos as seguintes materialidades para 

análise: artigos do discurso jurídico da LMP que comportam mudanças significativas no 

ordenamento jurídico e campanhas midiáticas institucionais que dialogam com a LMP. Na 

busca da compreensão do funcionamento discursivo da LMP, levamos em consideração o 

aspecto linguístico e o histórico para chegarmos ao discursivo. Esse procedimento de análise 

permitiu-nos compreender como as relações de poder trabalham aspectos de resistência do 

sujeito mulher, estabelecendo paradigmas e práticas sociais. 

Realizamos o resgate histórico da Análise do Discurso de vertente francesa com as 

contribuições de Michel Foucault e as categorias mobilizadas para a análise do corpus. No 

deslocamento do poder soberano para a biopolítica, observamos a evolução dos modelos 

tradicionais de poder baseados na ameaça de morte para uma tecnologia que se aplica à 

população a fim de controlar a vida. Observamos os papéis historicamente atribuídos ao homem 

e à mulher cujo argumento reside em ver o atravessamento das relações de poder-saber no corpo 

social e que pode ser expresso por meio da dicotomia poder vs resistência.  
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Identificamos a LMP como enunciado discursivo formado por outras formulações às 

quais se inserem como elemento para modificá-lo, repeti-lo ou adaptá-lo. Assim, os espaços 

discursivos podem ser comparados à espaços de luta permanente na arena social num jogo 

estratégico entre poder e saber, mantendo-se a relação entre memória e esquecimento. 

Usando o método arqueogenealógico foucaultiano, trouxemos algumas reflexões sobre 

o discurso da Lei Maria da Penha e de alguns enunciados midiáticos institucionais como 

mecanismos de constituição de tecnologias de governo ou de gestão da vida, que implicam em 

modos de subjetivação do sujeito mulher. 

Considerando que uma norma é utilizada como mecanismo de consolidação de um 

conjunto de verdades, observamos que a LMP encontra-se imbricada com questões políticas, 

cujos efeitos de sentido produzem modos de subjetivação do sujeito mulher e movência ao 

poder e à resistência. Portanto, ela configura, uma prática discursiva que se relaciona com outras 

práticas, como os enunciados midiáticos institucionais, seja pela necessidade da articulação do 

espaço do saber e do poder, por meio dos micropoderes, ou por meio de resistências que se 

constituem no jogo da formação social.  

Em seus estudos a respeito das práticas judiciárias, Foucault (2005, p. 27) observou que 

essa seara de discussão era composta por modelos de verdade que atingem os comportamentos 

do dia-a-dia, bem como a ordem das ciências, as quais “não se impõem do exterior ao sujeito 

do conhecimento, mas que são, elas próprias, constitutivas do sujeito do conhecimento.” Assim 

sendo, há de se entender a Lei Maria da Penha como um demarcador de águas que estipula um 

regime de verdade inédito, haja vista sua afirmativa de que toda e qualquer violência atentada 

contra a mulher constitui crime, por ir de encontro, dentre outras razões, aos Direitos Humanos. 

Na análise do discurso da Lei Maria da Penha observamos esquemas de disciplina e 

vigilância para a normalização da sociedade de forma coletiva e a construção dos modos de 

subjetivação do sujeito mulher como frágil e submissa. 

Observamos ao longo da materialidade discursiva da Lei enunciados como “serão 

asseguradas às mulheres condições para o exercício efetivo dos direitos” (BRASIL, 2006). 

Ainda que tais direitos sejam direitos humanos e não apenas das mulheres em situação de 

violência, a imagem discursivamente projetada é a de um sujeito mulher que ainda não tem 

acesso a esses direitos. O próprio enunciado, no futuro, também atua na construção desse efeito 

de sentido. Essa imagem é possível porque faz parte do interdiscurso que rememora, inclusive, 

outros documentos legislativos aos quais a Lei Maria da Penha vem somando esforços no 

sentido de assegurar às mulheres as condições necessárias para exercerem seus direitos.  
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Também observamos a recorrência de enunciados como “assistência” e “proteção” às 

mulheres em situação de violência. Enunciados que promovem efeitos de sentido que projetam 

a imagem do sujeito mulher e constroem modos de subjetivação como sujeito que precisa de 

proteção do Estado para uma questão que extrapolou o âmbito particular.  

E, como mecanismo biopolítico, o discurso da LMP utiliza meios de correção, como a 

prisão preventiva (artigo 20), que não são apenas meios de punição, mas sim meios de 

transformação dos sujeitos, pois toda uma tecnologia do comportamento do ser humano está 

ligada a eles. O que permite à sociedade aplicar uma distinção entre os gêneros e impor um 

sistema de normalização dos comportamentos e das existências, dos trabalhos e dos afetos. 

Observamos que o saber está em articulação com o poder, isto é, quanto mais o sujeito 

tem proteção, simultaneamente aqueles que protegem exercem um controle sobre o sujeito por 

meio da instauração de políticas públicas e de leis. As disciplinas, a normalização por meio do 

discurso do saber jurídico associado ao pedagógico, formam uma configuração de poder através 

da emergência de uma série de biopoderes conjugados à aparição das tecnologias que visam 

regular o comportamento.  

Todas estas tecnologias de disciplinarização dos sujeitos foram se desenvolvendo a 

partir do século XVIII e, por isso, hoje as vemos com mais sutileza ainda. Por isso, no discurso 

Lei Maria da Penha que analisamos há, frequentemente, nos enunciados, a retomada da 

memória discursiva que coloca o sujeito mulher como frágil e submissa, fruto de uma memória 

coletiva construída historicamente.  

Nesse espaço de memória criado para as situações de violência, podemos dizer que, 

historicamente, os grupos socialmente desprivilegiados tornam-se alvo de legislações 

específicas que possam assegurar-lhes os direitos fundamentais, ainda que esses direitos já 

constem na Constituição Federal de 1988. Assim, a LMP funciona como instrumento que deve 

proporcionar a esses grupos sua constituição enquanto sujeitos de direito.  

Verificamos que, com o desenvolvimento de diversas tecnologias de comunicação e 

informação, mecanismos como o “Disque 180” tornaram-se o panóptico moderno, assumindo 

um importante papel para a sistematização dos dados que fomentam o saber estatístico para a 

aplicação de medidas biopolíticas que assegurem a vida da população.  

Esses mecanismos são pulverizados no seio social através das campanhas midiáticas 

institucionais que visam o disciplinamento dos sujeitos. Nesse sentido, a mídia pode ser vista 

como uma prática discursiva na qual poder e saber se articulam por intermédio de jogos de 

verdade que produzem efeitos de sentido sobre a constituição dos sujeitos. Nesta pesquisa, 

verificamos que a governamentalidade, nestes enunciados, é dirigida para todos, a 
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transformação do sujeito agressor ocorre mediante a incorporação de condutas consideradas 

adequadas socialmente e a do sujeito mulher mediante o disciplinamento para a ação de 

denunciar.  

Em busca de um controle sobre a relação conflituosa entre os sujeitos, o discurso da lei 

constrói efeitos de sentido, produzindo modos de subjetivação do sujeito mulher marcados pelo 

sofrimento e agressão, tentando redimir a presença da submissão feminina por meio de um 

discurso que demonstra que a mulher foi, por muito tempo, um sujeito silenciado nos aspectos 

sociais. 

Assim, a violência contra a mulher ainda é destaque nas manifestações, na legislação, 

na mídia entre outros. Mesmo após a instituição da LMP e a rede de atendimento instituída a 

partir dela: delegacias da mulher, centros especializados da mulher em situação de violência, 

defensorias especializadas na defesa da mulher ainda engatinham na efetivação desses direitos.  

Então, as reivindicações de ontem assemelham-se às de hoje. As condições de produção 

do enunciado discursivo consistem na discursivização dos acontecimentos ao longo da história. 

O sujeito mulher, mesmo no início do século XXI, continuava relegado ao esquecimento dos 

direitos mais básicos, pois se foi necessário uma legislação específica para tratar desse assunto, 

é porque antes dela, as mulheres não tinham esses direitos assegurados.  

Além das lutas feministas e do avanço da legislação no que diz respeito a esse tema, 

somente com a pressão de mecanismos internacionais – impulsionados pela luta da 

biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes – é que a LMP se fez presente. Observamos 

de que modo a governamentalidade e as relações de poder e saber aparecem no discurso, 

gerindo os modos de subjetivação do sujeito mulher 

Ainda estamos longe do ideal de igualdade propagado pelo texto da legislação brasileira, 

por exemplo, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), as mulheres 

receberam em 2014, em média, 74,5% do rendimento do trabalho dos homens, constatando a 

desigualdade de salários entre homens e mulheres que executam as mesmas funções, todavia 

existe no mundo contemporâneo, a demanda por uma noção de cidadania mais abrangente, onde 

a diversidade cultural é um mote contínuo (KLEIN; GUIMARÃES, 2015). 

Entretanto, a LMP mudou os discursos que circulam em nossa sociedade. Observamos 

que há uma incompatibilidade entre o que sustenta o dizer e o que se diz. Busca-se a igualdade 

entre homens e mulheres porém, o que sustenta esse dizer permanece sendo a diferenciação 

entre eles. A proteção estatal ventilada na LMP é descortinada na medida em que não há como 

garantir que todas as mulheres tenham acesso a determinados direitos em um país cujas 

diferenças vão do ponto de vista geográfico ao humano. Isso fundamentado em um discurso 
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patriarcal, com tantas ramificações que, mesmo reagindo, acabamos por nos contaminar por 

esses sentidos que circulam em nossa sociedade, em nossas práticas sociais. 

Considerando o trajeto mobilizado, deparamo-nos com os enunciados discursivos como 

estratégias de governamentalidade que permitiram-nos compreender, os modos de subjetivação 

do sujeito mulher como frágil e submissa. Ademais, a situação de resistência do sujeito mulher 

ante a violência sofrida, também é experimentada pelo agressor, que resiste à normalização e 

ao controle social impingidos pelo biopoder. 

O processo para que as mulheres brasileiras conquistassem direitos como a educação, o 

voto, o trabalho remunerado, o prazer sexual, entre outros foi bastante longo. Entretanto, mesmo 

diante destas conquistas, devemos perceber o quanto precisamos e devemos avançar para 

modificar a realidade da violência contra as mulheres no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ACHARD, Pierre. [et al.]. Papel da memória. 4. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. 

 

ALMEIDA, Willian Diego de. Nas filigranas do discurso jurídico, a (des)construção de 

sentidos na Lei Maria da Penha. 2014. 133f. Dissertação (Mestrado em Letras). Programa de 

Pós-graduação em Letras, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

ARRAIS, Kélvia Cristina de Menezes. A lei vale para todas: Direito e linguagem na 

interpretação da Lei Maria da Penha. 2015. 123f. Dissertação (Mestrado em Linguística). 

Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada, Universidade Estadual do Ceará, 2015. 

 

BARROS, Débora de Castro. As notas do tradutor como lugar discursivo: uma análise das 

notas de duas traduções brasileiras de O Pai Goriot. 2009. 178f. Dissertação (Mestrado em 

Letras). Programa de Pós-graduação em Letras Neolatinas, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

BARSTED, Leila Linhares. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher – Convenção Belém do Pará, 1994. In: FROSSARD, Heloisa [org.]. 

Instrumentos Internacionais de Direitos das Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de 

Políticas para as mulheres, 2006. 

 

BARSTED, Leila Linhares. A Lei 9.099/95 em debate. Carta da Cepia. Ano VII, n. 9, dez. 

2001. Disponível em: <http://www.cepia.org.br/doc/cartadacepia9.pdf>. Acesso em: 01 Ago. 

2016. 

 

BEAVOUIR, Simone. Memórias de uma boça bem comportada. 2. ed., Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2009. 

 

BÍBLIA. Novo Testamento. Evangelho de João. In: Bíblia sagrada: contendo o velho e novo 

testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Utah, EUA: A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias, 2015.  

 

BITTENCOURT, Naiara Andreoli. A biopolítica sobre a vida das mulheres e o controle jurídico 

brasileiro. Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, n. 3, 2015, pp. 225-245. 

 

BRANDÃO, Helena Hathsue Naganime. Introdução à análise do discurso. 3. ed. Campinas, 

SP: UNICAMP, 2014. 

 

BRASIL, Constituição (1824). Constituição Politica do Império do Brazil (de 25 de março 

de 1824) Manda observar a Constituição Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua 

Magestade o Imperador. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 10 Jul 

2016. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 

 

BRASIL. Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 

Diário Oficial [da] União, 05 de janeiro de 1916. 

 

http://www.cepia.org.br/doc/cartadacepia9.pdf


133 

 

BRASIL. Lei n° 21.076 de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. Diário Oficial 

[da] União, 26 de fevereiro de 1932. 

 

BRASIL. Lei n° 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher 

casada. Diário Oficial [da] União, 03 de setembro de 1962. 

 

BRASIL. Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial 

[da] União, 13 de julho de 1984. 

 

BRASIL. Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, 27 de setembro de 1995. 

 

BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil, Diário Oficial [da] 

União, 11 de janeiro de 2002. 

 

BRASIL. Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

da Convenção Interamericana para prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher; 

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

o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] União, 08 de agosto de 2006.  

 

CALAZANS, Myllena; CORTÊS, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação 

da Lei Maria da Penha. Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2014/02/1_3_criacao-e-aprovacao.pdf>. Acesso em: 06 Abr. 2017. 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica Legislativa. 4. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

 

COURTINE, Jean-Jacques. Metamorfose do Discurso Político: derivas da fala pública. São 

Carlos: Claraluz, 2006. 

 

COURTINE, Jean-Jacques. Análise do Discurso Político: o discurso comunista endereçado 

aos cristãos. São Carlos: EDUFSCAR, 2014. 

 

DEL PRIORE, Mary [org.]. História das Mulheres no Brasil. 10. ed. São Paulo: Contexto, 

2015.  

 

DELEUZE, Gilles. Foucault. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2013. 

 

DINIZ, Maria Helena. Vocabulário Jurídico. v. 3, São Paulo: Saraiva, 1998.  

 

DREYFUS, Hubert Lederer; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: 

para além do estruturalismo e da hermenêutica. 2. ed. Rio do Janeiro: Forense Universitária, 

2013. 

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Discurso e sujeito em Michel Foucault. São Paulo: 

Intermeios, 2012. 

 



134 

 

FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi... posso contar. 2. ed. Fortaleza: Armazém da 

Cultura, 2012. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. 

ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

 

FERREIRA, Ricardo Alexino. Reelaboração do olhar: a instrumentação e formação do 

comunicador na cobertura das diferentes realidades africanas e do segmento afro-descendente 

brasileiro, a partir do jornalismo científico e jornalismo especializado. Disponível em: 

<http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/ricardoalexinoferreira.

htm>. Acesso em: 20 Ago. 2016. 

 

FIRMINO, Jane Cortez. O voto de saias – a gênese do voto feminino no Rio Grande do Norte 

através do jornal A República. V. 1375, Série C, Mossoró: Fundação Guimarães Duque, 2003. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.  

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 15. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2000a. 

 

FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

FOUCAULT, Michel. Em defesa da Sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010a. 

 

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert Lederer; RABINOW, Paul. 

Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013a, pp. 273-295. 

 

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 4. ed. Rio de Janeiro, Nau, 2013b. 

 

FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2013c. 

 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2014a. 

 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 24. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014b.  

 

FOUCAULT, Michel. (1984) A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade. In: 

MOTTA, Manuel Barros da. (org.) Ética, Sexualidade, Política. 3. ed. Coleção Ditos & Escritos, 

v. 5, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014c, pp. 258-280. 

 

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres. São Paulo, Paz e Terra, 

2014d. 

 

FOUCAULT, Michel. (1977) Poder e Saber. In: MOTTA, Manuel Barros da. (org.) Estratégia, 

poder-saber. 3. ed. Coleção Ditos & Escritos, v. 4, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2015a, pp. 218-235. 

 



135 

 

FOUCAULT, Michel. (1978) Diálogo sobre o poder. In: MOTTA, Manuel Barros da. (org.) 

Estratégia, poder-saber. 3. ed. Coleção Ditos & Escritos, v. 4, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2015b, pp. 247-260. 

 

FOUCAULT, Michel. (1978) A “governamentalidade”. In: MOTTA, Manuel Barros da. (org.) 

Estratégia, poder-saber. 3. ed. Coleção Ditos & Escritos, v. 4, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2015c, pp. 275-298. 

 

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a vontade de saber. 2. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2015d. 

 

FROSSARD, Heloisa [org.]. Instrumentos Internacionais de Direitos das Mulheres. 

Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as mulheres, 2006. 

 

GADELHA, Sylvio. Biopolítica, governamentalidade e educação: introdução e conexões, a 

partir de Michel Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

 

GADET, Françoise; PÊCHEUX, Michel. A língua inatingível: o discurso na história da 

linguística. Campinas: Pontes Editores, 2004.  

 

GARCIA, Clara Cristina. Breve História do Feminismo. 3. ed. São Paulo: Claridade, 2015. 

 

GOMES, Acir de Matos. Discurso jurídico, mulher e ideologia: uma análise da “Lei Maria 

da Penha”. 2011. 129f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Programa de Pós-graduação em 

Linguística. Universidade de Franca. 

 

GUERRA, Vânia Maria Lescano; ALMEIDA, Willian Diego de. Um olhar foucaultiano sobre 

a Lei Maria da Penha: discurso e desconstrução. In: GUERRA, Vânia Maria Lescano; 

NOLASCO, Edgar César. Michel Foucault: entre o passado e o presente, 30 anos de 

(des)locamentos. Campinas: Pontes Editores, 2015. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Recitações de mitos: a história na lente da mídia. In: 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Filigranas do discurso: as vozes da história. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2000, pp. 19-34. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Olhares oblíquos sobre o sentido no discurso. In: GREGOLIN, 

Maria do Rosário; BARONAS, Roberto. Análise do Discurso: as materialidades do sentido. 

São Carlos, SP: Claraluz, 2001, pp. 02-16. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. O acontecimento discursivo na mídia: metáfora de uma breve 

história do tempo. In: GREGOLIN, Maria do Rosário. et al (orgs.). Discurso e mídia: a cultura 

do espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2003, pp. 95-110. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos & 

duelos. 3. ed. São Carlos: Claraluz, 2007.  

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. J.-J Courtine e as metamorfoses da Análise do Discurso: novos 

objetos, novos olhares. In: SARGENTINI, Vanice e GREGOLIN, Maria do Rosário. (org) 

Análise do Discurso: heranças, métodos e objetos. São Carlos: Claraluz, 2008, pp.  

 



136 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2013. 

 

HASHTAG. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hashtag&oldid=47473295>. 

Acesso em: 20-mar-2017. 

 

HENRY, Paul. Os fundamentos teóricos da “análise automática do discurso” de Michel 

Pêcheux (1969).   In: GADET, Françoise; HAK, Tony. (Org.). Por uma análise automática 

do discurso: uma introdução à obra de Pêcheux. 5. ed. Campinas: UNICAMP, 2014a, pp. 11-

38. 

 

HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 

4. ed. São Paulo: Martin Claret, 2010. 

 

INSTITUTO AVON; DATA POPULAR. Violência contra a mulher: o jovem está ligado? 

2014. 28 p. 

 

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO; DATA POPULAR. Percepção da sociedade sobre 

violência e assassinato de mulheres. Apoio Campanha Compromisso e Atitude; Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Brasília, 2013. 27 p. 

 

KLEIN, Cristian; GUIMARÃES, Ligia. IBGE/Pnad: Mulheres recebem 74,5% do que ganham 

os homens. Valor Econômico. 13/11/2015. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/brasil/4315176/ibgepnad-mulheres-recebem-745-do-que-ganham-

os-homens>. Acesso em: 19 Jul. 2016. 

 

LAGE, Lana; NADER, Maria Beatriz. Da legitimação à condenação social. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi; PEDRO, Joana Maria [org.]. Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: 

Contexto, 2016, pp. 286-212. 

 

LEITE, Rosalina de Santa Cruz. Brasil Mulher e Nós Mulheres: origens da imprensa feminista 

brasileira. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 234-241, Jun 2003. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2003000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 Abr.  2017.  

 

MALDIDIER, Denise. A Inquietação do Discurso – (Re)ler Michel Pêcheux Hoje. Campinas: 

Pontes, 2003. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Estud. av., São Paulo, v. 

12, n. 34, pp. 7-46,  dez.  1998.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141998000300002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 Ago. 2016. 

 

MUSSALIM, Fernanda. Análise do Discurso. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna 

Christina. Introdução à Linguística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001, pp. 101-

142. 

 

NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas do. A pedagogia do sorriso na ordem do discurso da 

inclusão da Revista Sentidos: poder e subjetivação na genealogia do corpo com deficiência. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hashtag&oldid=47473295


137 

 

2013. 288f. Tese (Doutorado em Letras). Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 

Universidade Federal da Paraíba, 2013. 

 

NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas do. Sentido, memória e identidade no discurso poético 

de Patativa do Assaré. Recife: Bagaço, 2010. 

 

NASCIMENTO, Milton do. Clube da Esquina 2. Compositores: Milton Nascimento, 

Fernando Brant. Alemanha: EMI-Odeon, 1978. 2 CD. 

 

NÓS MULHERES. Editorial. São Paulo: Associação de Mulheres, n. 6, ago./set. 1977. 

 

OLGA, Think. Meu corpo não é seu [E-book] desvendando a violência contra a mulher. 

Coleção Breve Companhia. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Ensaio. 

 

ORDENAÇÕES FILIPINAS. Reprodução da edição feita por Cândido Mendes de Almeida. 

Livros I a V. Rio de Janeiro, 1870. Disponível em: 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm>. Acesso em: 25 Jul 2016. 

 

PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, Françoise; HAK, 

Tony. (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Pêcheux. 

5. ed. Campinas: UNICAMP, 2014a, pp. 59-158. 

 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5. ed., 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014b.  

 

PÊCHEUX, Michel. A análise do discurso: três épocas In: GADET, Françoise; HAK, Tony. 

(Org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Pêcheux. 5. ed. 

Campinas: UNICAMP, 2014c, pp. 307-315. 

 

PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre. [et al.]. Papel da memória. 4. 

ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015a, pp. 43-51. 

 

PÊCHEUX, Michel. O Discurso: estrutura ou acontecimento. 7. ed., Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2015b. 

 

PEDRO, Joana Maria. Corpo, prazer e trabalho. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana 

Maria [org.]. Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016, pp. 238-259. 

 

PIMENTEL, Silvia. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher – CEDAW 1979. In: FROSSARD, Heloisa [org.]. Instrumentos 

Internacionais de Direitos das Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as 

mulheres, 2006.  

 

PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2003. 

 

PORTAL BRASIL. Planalto fica alaranjado pelo fim da violência à mulher. 2015. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/11/planalto-fica-alaranjado-pelo-fim-

da-violencia-a-mulher>. Acesso em: 14 Abr. 2017. 

 



138 

 

PORTAL BRASIL. Ligue 180 registra mais de 555 mil atendimentos este ano. 2016. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/08/ligue-180-registra-

mais-de-555-mil-atendimentos-este-ano>. Acesso em: 31 Mar. 2017. 

 

PRADO, Maria Lígia; FRANCO, Stella Scatena. Participação feminina no debate público 

brasileiro. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria [org.]. Nova História das 

Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016, pp. 194-217. 

 

RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos anos de chumbo à era global. Labrys, 

estudos feministas, n. 3, jan./jul. 2003. Disponível em: 

<http://www.labrys.net.br/labrys3/web/bras/marga1.htm>. Acesso em: 01 Ago. 2016. 

REVEL, Judith. Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005. 

 

RISCAL, Sandra Aparecida. O conceito de soberania em Jean Bodin: um estudo do 

desenvolvimento das ideias de administração pública, governo e estado no século XVI. 2001. 

545f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, 2001. 

 

SANTOS FILHO, Júlio; VEIGA, Ádamo da. O Conceito de Soberania: definição e crítica. 

Disponível em: < 

https://www.academia.edu/4027622/O_Conceito_de_Soberania_Defini%C3%A7%C3%A3o_

e_Cr%C3%ADtica>. Acesso em: 12 Jul. 2016. 

 

SARGENTINI, Vanice Maria Oliveira. Arquivo e acontecimento: a construção do corpus 

constitutivo em análise do discurso. In: NAVARRO, Pedro [org]. Estudos do texto e do 

discurso: mapeando conceitos e métodos. São Carlos, Claraluz, 2006, pp. 35-44. 

 

SERPA, Nara Cavalcante. A inserção e a discriminação da mulher no mercado de trabalho: 

questão de gênero. Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: Diásporas, Diversidades, 

Deslocamentos. Florianópolis, 2010. 

 

SILVA, Giuslane Francisca da; MACHADO JÚNIOR, Sérgio da Silva. A construção do sujeito 

em Michel Foucault. Entreletras, Araguaína/TO, v. 7, n. 1, pp. 200-210, Jan./Jun. 2016. 

 

SOIHET, Rachel. A conquista do espaço público. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, 

Joana Maria [org.]. Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016, pp. 

218-237. 

 

SOUSA, Noelma Cavalcante de; MENESES, Antonio Basílio Novaes Thomaz de. O poder 

disciplinar: uma leitura em vigiar e punir. Saberes. v.1, n. 4, jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/saberes/Numero4/Artigos%20em%20Filosofia-

Educacao/Noelma%20C%20de%20Sousa%20e%20Antonio%20Basilio%20N.%20T.%20de

%20Meneses,%20uma%20leitura%20em%20Vigiar%20e%20Punir,%20p.%2018-35.pdf>. 

Acesso em: 29 Jul. 2016.   

 

THOMPSON, John Brookshire. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 11. ed., 

Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo; LOPES, Maura Corcini. Inclusão e governamentalidade. Educação 

& Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 947-963, Out.  2007. Disponível em: 

http://www.labrys.net.br/labrys3/web/bras/marga1.htm


139 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302007000300015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 Jan. 2017. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. 3. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2014.  

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015. Brasília: Flacso, 2015. p. 14 Disponível 

em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. 

Acesso em: 19-fev-2017. 

 

ZOPPI-FONTANA, Mônica Graciela. Arquivo jurídico e exterioridade. A construção do 

corpus discursivo e sua descrição/interpretação. In: GUIMARÃES, Eduardo; PAULA, Mirian 

Rose Brum de. [orgs.] Sentido e Memória. Campinas: Pontes Editores, 2005, pp. 93-115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

ANEXO 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

 

Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 

Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

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

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção 

às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à 

vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o 

efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina 

e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. 

TÍTULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

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: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente 

de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 

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

expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido 

com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 

sexual. 

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos. 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 

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

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

corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm#art27vii
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III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 

manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 

ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 

que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 

ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 

suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria. 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR  

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher 

far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e 

habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à 

freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a 

serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e 

da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência 

doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 

3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em 

particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a 

difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de 

promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-

governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência 

doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo 

de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I 

quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 

respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada 

de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre 

outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e 

municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 

preservar sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração 

direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá 

o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os 

serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos 

necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 
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Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as 

providências legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida 

protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 

autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 

quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 

local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o 

registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se 

apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o 

pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros 

exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências 

policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 
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II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de 

ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos 

por hospitais e postos de saúde. 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes 

da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos 

Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 

Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal 

e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme 

dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta 

Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata 

esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente 

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena 

que implique o pagamento isolado de multa. 

CAPÍTULO II 
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DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando 

for o caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo 

este ser prontamente comunicado. 

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e 

poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder 

novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à 

proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 

preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou 

mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem. 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 

especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 
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Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo 

de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, 

devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 

mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 

comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência 

concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 

responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 

prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, 

a qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos 

§§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
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II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, 

após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, 

entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação 

de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos 

incisos II e III deste artigo. 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais 

decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social 

e de segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou 

judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência 

doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 

desta Lei. 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso 

aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em 

sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 

TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser 

criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por 

profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que 

lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 

trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a 

ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá 

determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 

atendimento multidisciplinar. 

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever 

recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar 

as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas 

as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o 

processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência 

judiciária. 
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Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, 

no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação 

de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei. 

Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser 

exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, 

regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. 

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando 

entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da 

demanda coletiva. 

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão 

incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de 

subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres. 

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal 

poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas 

competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer 

dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das 

medidas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios 

por ela adotados. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 313.  ................................................. 
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................................................................  

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 

específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (NR) 

Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 61.  ..................................................  

................................................................. 

II - ............................................................  

.................................................................  

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; 

........................................................... ” (NR) 

Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 129.  ..................................................  

..................................................................  

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, 

ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

..................................................................  

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for 

cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR) 

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152.  ...................................................  

Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar 

o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.” (NR) 

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação. 

Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
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