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RESUMO 

 

O presente trabalho discute sobre a temática da violência doméstica contra a mulher.  A 

violência doméstica contra mulheres é aquela praticada dentro do lar, ou no espaço 

simbólico representado pelo lar. Fundamenta-se em relações interpessoais de 

desigualdade de poder entre mulheres e homens ligados por vínculos consanguíneos, de 

afetividade, de afinidade ou de amizade. O agressor se vale da condição privilegiada de 

uma relação de casamento, convívio, confiança, amizade, namoro, intimidade, 

privacidade que tem ou teve com a vítima. Esta especificidade da violência doméstica 

aumenta seu potencial ofensivo, uma vez que, sendo praticada por pessoa próxima, 

tende a acontecer repetidamente e pode acabar em agressões de maior gravidade, como 

é o caso do homicídio de mulheres que foram inúmeras vezes ameaçadas e/ou 

espancadas anteriormente. Nossa questão principal nesse estudo foi investigar, a partir 

dos pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria Ator Rede, o processo de produção 

da violência doméstica contra a mulher, dando visibilidade às conexões que sustentam 

as relações e práticas que a materializam. O conceito de rede envolve a ideia de 

múltiplas conexões que nos permitem acompanhar e delimitar a produção de um 

fenômeno. A Teoria Ator-Rede permitiu estudar a violência doméstica contra a mulher 

levando em consideração a diversidade e multiplicidade que a caracterizam. A violência 

contra a mulher é um fenômeno que resulta de uma rede de discursos de valores, de 

classe, de gênero, de políticas, de lugares, entre outros atores que se conectam para 

formá-la. Optamos por uma estrutura de texto narrativa com intenção de contar 

diferentes versões sobre a violência doméstica contra a mulher e, para tanto, 

apresentamos e discutimos relatos de experiências pessoais com situações de violência 

doméstica postados por mulheres em redes sociais. Narrar diferentes histórias nos 

permite desnaturalizar imagens de vítimas e agressores tidos como óbvios, desconstruir 

mitos a respeito da violência doméstica contra a mulher, observar diferentes formas de 

violência às quais mulheres são submetidas. Nesse contexto, as rede sociais têm sido um 

espaço propício para romper com o silenciamento de mulheres que são vítimas de 

violência, para buscar apoio e informações, assim como um importante espaço para o 

debate púbico e coletivo sobre o fenômeno.  

 

Palavras-chave: Violência doméstica. Teoria Ato-Rede. Narrativa. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study discusses the theme of domestic violence against women. Domestic 

violence against women is that practiced within the home, or in the symbolic space 

represented by the home. It is based on interpersonal relations of power inequality 

between women and men linked by consanguineous bonds, affectivity, affinity or 

friendship. The abuser makes use of a privileged condition of a relationship of marriage, 

conviviality, trust, friendship, dating, intimacy, privacy that he has or has had with the 

victim. This specificity of domestic violence increases its offensive potential, since 

being practiced by someone the victim knows, tends to happen repeatedly and can end 

in more serious assaults, as in the case of the murder of women who have been 

threatened and / or beaten. Our main question in this study was to investigate, from the 

theoretical and methodological assumptions of the Actor-Network Theory, the process 

of production of domestic violence against women, giving visibility to the connections 

that sustain the relationships and practices that materialize it. The concept of networking 

involves the idea of multiple connections that allow us to follow and delimit the 

production of a phenomenon. Based on the Actor-Network theory we investigated the 

domestic violence against women taking into consideration the diversity and 

multiplicity that characterize it. The violence against women is a phenomenon that 

results from a network of discourses of values, class, gender, politics, places, among 

other actors that connect to form it.  We opted for a narrative text structure that gave us 

the possibility to tell different versions of domestic violence against women, for which 

we present and discuss reports of personal experiences that involves domestic violence 

that was posted by women on social networks. Narrating different histories allow us to 

denaturalize images of victims and abusers considered as obvious, to deconstruct myths 

about domestic violence against women, to observe different forms of violence which 

women are submitted. In this context, social networks have been a propitious space to 

break with the silence of women who are victims of violence, to seek support and 

information, as well as an important space for public and collective debate about the 

phenomenon. 

 

Keywords: Domestic Violence.  Actor-Network Theory. Narrative. 
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A PONTA DO FIO 

 

A palavra trama no título deste trabalho (Tramas do feminismo: um estudo ator-

rede sobre a violência doméstica contra a mulher) evoca a imagem dos fios entrelaçados 

para formar o tecido. Esse foi o desafio assumido: identificar os fios e as formas como 

eles se entrelaçam, considerando a violência doméstica contra a mulher como um tecido 

especial onde o gênero é o urdume
1
 que serve de base para a trama. Em um trabalho de 

destecer para revelar os fios, retecer algumas partes e tecer outras, a Teoria Ator-Rede 

nos fornece as ferramentas para manipular os fios, como se fossem agulhas.  

No mito grego de Aracné, a tecelã desafia a Deusa Atena a compararem seus 

trabalhos. Ambas tecem histórias, Atenas sobre as formas pelas quais alguns deuses 

puniam seus rivais e Aracné sobre intrigas entre deuses.  O trabalho da discípula, apesar 

de perfeito, ofende a deusa, que como castigo a transforma em aranha, fadada a tecer 

pelo resto da vida.  

A Tecelagem no mundo grego, de acordo com Lessa (2011), poderia ser 

entendida como uma forma de comunicação restrita aos grupos de mulheres. O autor 

defende a existência de um vínculo entre o ato de tecer e a expressão feminina, falada 

ou figurativa.  

Em consonância, Ferreira e Grossi (2002) ressaltam a semelhança entre o mito 

de Aracné e histórias narradas.  Para os autores, as histórias narradas condensam vozes 

revividas e imagens para enredar fios de existência, assegurando o vínculo entre o 

sujeito e suas interações no mundo, o que torna possível a passagem do relato individual 

para a coletividade. Começo a tecer essa peça sobre a violência doméstica contra a 

mulher, ponderando sobre a escolha das palavras empregadas, elas podem carregar 

consigo posicionamentos políticos e éticos.  

Recordei que pandemônio é uma das minhas palavras preferidas, desorganizada 

que sou, fez e faz muito sentido para mim e está sempre presente na minha forma de ver 

o mundo.  Eu a li em um livro quando estava no Ensino Fundamental. Foram muitas 

palavras aprendidas de lá para cá. Uma amiga que conheci durante a graduação chamou-

me a atenção, certa vez, para o número de palavras que aprendíamos durante o curso e 

como, cada vez mais, nos tornávamos sensíveis a elas. Estudar para se tornar uma 

                                                           
1
 Fios verticais do tear, também chamados de fios longitudinais. Enquanto a trama são os fios horizontais. 

O tecido se forma do entrelaçamento dos fios no tear.  
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psicóloga era uma prática ligada a aprender a ser afetada pelas palavras. Durante minha 

formação enquanto pesquisadora no mestrado, a leitura de textos e discussões no grupo 

de estudos contribuíram para esse exercício de reflexão sobre o uso das palavras, as 

mais usadas, as que são consideradas um erro gramatical, quando empregadas no 

feminino e as que não aparecem nos registros.  

Os textos podem reproduzir relações de uma colonização não percebida 

claramente, quando as relações de diferença entre gêneros podem ser usadas para 

manter posições de desigualdade. No entanto, textos podem ser construídos, como aqui 

se propõe, na tentativa de se somarem ao esforço de reverter injustiças sociais. Nossa 

língua, com sua gramática, reforça a posição de um sujeito universal masculino, aquele 

sujeito que é universal, mas exclui a negra, a índia, a imigrante, a pobre, a analfabeta e 

muitas outras mulheres. De tal forma, que é preciso encontrar um caminho para uma 

escrita que melhor se adeque a um esforço intencional, mas também sujeito a falhas, de 

evitar reproduzir falsas dicotomias, grandes divisões, um olhar desencarnado.  

É necessário discutir ética e política na pesquisa e nos textos resultantes da sua 

prático, pois o conhecimento produzido pelos estudos tem implicação na prática e é por 

meio das publicações que se torna acessível a comunidade. Como prática política de 

escrita, optei por escrever em primeira pessoa do singular ao contar da minha 

experiência particular e em primeira pessoa do plural ao longo do texto, por entender 

que não escrevi sozinha. Dessa escrita, participaram a orientadora e companheiras do 

grupo de estudos de Teoria Ator-Rede que contribuíram enormemente para minha 

formação como pesquisadora e para as reflexões necessárias para o desenvolvimento 

desse estudo. Fazem parte da escrita as autoras e os autores que forneceram um precioso 

kit de ferramentas que me possibilitou aprender a ser afetada, a ser sensível aos diversos 

elementos que compõem as controvérsias em torno da violência doméstica contra a 

mulher.  A minha irmã pra quem sempre ligo pra pedir ajuda, os artigos, os livros, o 

computador, o telefone, enfim, um texto também é um laboratório onde se misturam 

diversos materiais.  

Gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória e algumas experiências 

que contribuíram para a escolha do tema de investigação e pela escolha do referencial 

teórico e metodológico. Durante a graduação em Psicologia na UFSJ, um curso que não 

é diferente do que ocorre em outras universidades e tem um corpo discente composto 

majoritariamente por mulheres, as discussões ligadas a gênero foram pouco presentes. 

Essa é uma realidade que tende a variar com o tempo e com o fluxo de mudanças no 
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corpo docente que implica na oferta de disciplinas e no surgimento de espaços de 

discussão como seminários, mesas redondas, grupos de estudos, projetos de estágio, 

extensão e pesquisa, entre outros.  

Em 2013, como disciplina optativa, cursei “Problemas de Gênero: Psicologia e 

Teoria Feminista”. Foi meu primeiro contato com a produção do Feminismo. A escolha 

por essa disciplina já era guiada por um interesse pessoal oriundo de histórias 

compartilhadas por mim e outras mulheres, mãe, amigas, primas e vizinhas que, em 

reuniões e conversas, não era raro ouvir histórias de relacionamentos abusivos, 

casamento infantil, casamentos arranjados, desvalorização do trabalho desenvolvido por 

mulheres, entre outras histórias de violência e descriminação contra a mulher.  

Com incômodos e questionamentos que vinham da minha participação em 

atividades de estágio e extensão relacionados a explicações conceituais anteriores à 

prática, que modulavam a forma de observar e intervir em grupos de pessoas, fui 

convidada por uma colega de trabalho a conhecer o grupo de estudos sobre Teoria Ator-

Rede. Feitos os contatos, passei a participar das reuniões semanais do grupo. Em 

decorrência das atividades desenvolvidas no grupo de estudos e no estágio desenvolvido 

na Lan House - ligada ao Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP - 

UFSJ), onde são desenvolvidas atividades de pesquisa e extensão ligadas à mediação 

digital - entre abril de 2014 e fevereiro de 2015, fui bolsista do projeto de Extensão 

“Processo grupal mediado pelo computador em oficinas de inclusão digital para 

idosos”, sob orientação e coordenação da Prfª. Drª Maria de Fátima Aranha de Queiroz 

e Melo. A participação nessas atividades me permitiu conhecer o referencial teórico e 

metodológico da Teoria Ator-Rede. 

No segundo semestre de 2014, cursei a disciplina Estágio de Observação e 

Intervenção em Grupo. Nessa oportunidade, participei, junto a um grupo de alunos, de 

uma experiência prática de observação e intervenção que ocorreu na Escola Estadual 

Evandro Ávila, situada no distrito de Rio das Mortes de São João del-Rei. Trabalhamos 

com os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, desenvolvendo atividades de 

produção de direitos humanos a partir da Campanha (Inter)Nacional Contra a 

Exploração Sexual Infantil
2
. A atividade proporcionou, além da experiência de 

                                                           
2 As intervenções realizadas estavam ligadas aos projetos de ensino, pesquisa-intervenção [“Apoio 

Matricial e Institucional à Polícia Civil de SJDR, ao Sistema Único de Saúde/SUS, ao Sistema Único de 

Assistência Social/SUAS e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo/SINASE: intervenções 

entre Políticas Públicas e Sociais e Direitos Humanos”] e projeto de extensão [“ArticulAÇÕES entre 

políticas públicas e sociais, serviços e processos de ensino-aprendizagem através da UFSJ com a Polícia 
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observação, análise e intervenção em grupos, contato com a realidade social e com 

trabalhos relacionados ao campo dos direitos humanos.  

No período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, fiz parte do Programa 

Institucional de Iniciação Científica (PIIC), atuando no desenvolvimento do projeto “A 

música e suas articulações indentitárias nas corporações musicais de São João del-Rei: 

tradição e transformação no contexto histórico e sócio cultural das bandas de música”. 

Em sequência, no período de fevereiro de 2015 a julho do mesmo ano, participei como 

bolsista (PIBIQ/CNPQ) do desenvolvimento do projeto “A música e suas articulações 

indenitárias nas corporações musicais de São João del-Rei: tradição e transformação no 

contexto histórico e sócio cultural nas orquestras”, ambos orientados pelo Prof. Dr. 

Marcos Vieira-Silva.  

Na etapa final desses estudos da qual fiz parte, as principais categorias 

abordadas foram gênero e religiosidade. Buscamos compreender como o discurso 

religioso sobre gênero afetou e afeta a participação das mulheres nas bandas de música e 

orquestras São-joanenses, considerando as transformações no contexto sociocultural da 

região. A participação nesses projetos contribuiu para o meu interesse em aprofundar 

investigações ligadas a questão do gênero.  

Foi a partir dessas experiências pessoais e acadêmicas que se construiu o meu 

interesse por desenvolver uma pesquisa sobre a violência doméstica contra a mulher. A 

delimitação do estudo da violência contra a mulher no espaço doméstico foi motivada 

pelas características especiais desse tipo de agressão que tende a ser repetida, frequente 

e grave, levando muitas mulheres à morte.  

Considerando a necessidade de um estudo que contribua para desnaturalizar e 

conhecer o processo de produção da violência doméstica contra a mulher, buscamos 

identificar os atores envolvidos e ações que compõem o fenômeno, optando pelo 

referencial da Teoria Ator-Rede.  Entendemos que esta permite estudar fenômenos da 

coletividade a partir da identificação das formas de conexão que se estabelecem nas 

diferentes associações entre atores humanos e não-humanos
3
. Por essa abordagem 

                                                                                                                                                             
Civil de SJDR, o  Sistema Único de Saúde/ SUS, o Sistema Único de Assistência Social/SUAS e o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo/SINASE”] coordenados e desenvolvidos pela 

Professora  Drª. Fabiana Nunes Merhy-Silva através da Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ; 

e dos quais participam aluno(a)s-estagiário(a)s do curso de Psicologia da UFSJ cursando Teorias e 

Técnicas Grupais II e/ou Estágio de Observação e Intervenção em Grupos - PS051 e/ou Estágio IV. 
 
3
 Para a Teoria ator-rede vivemos num mundo povoado por muitas entidades humanas ou não-humanos 

que se constituem de forma hibrida e se potencializam na produção de efeitos. Humano e não-humano 

não são categorias estáticas, estando sempre em questionamento.  
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podemos buscar entender o fenômeno da violência contra a mulher em sua forma mais 

dinâmica, evitando explicá-lo por categorias pré-definidas, diferentemente de 

abordagens tradicionais que privilegiam, conforme Latour (2006), os atores humanos 

em detrimento de outros agentes envolvidos nas relações, incluindo ou não sua 

materialidade.  

A teoria ator-rede propõe como principal diretriz metodológica “seguir os 

atores” e deixá-los falar, em outras palavras, mapear as controvérsias que emergem da 

dinâmica das traduções recíprocas – jogo de interesses, influências e resistências que 

envolvem atores humanos e não humanos. (Pedro, 2010).  

As controvérsias são fenômenos complexos que podem ser observados na vida 

coletiva. São situações onde os atores envolvidos discordam, ou mesmo reconhecem 

haver discordâncias. Controvérsias envolvem todos os tipos de atores e não apenas os 

seres humanos e os grupos humanos. Surgem quando coisas e ideias que foram tomadas 

como certas começam a ser questionadas e discutidas. (Venturini, 2014).                                                                                                                                                      

Constituem um espaço privilegiado para a pesquisa, pois envolvem debates que não 

estão localizados apenas no interior do círculo restrito de teóricos e especialistas, mas 

articula outros atores. (Pedro, 2010).   

A violência contra a mulher pode ser entendida como uma controvérsia por sua 

heterogeneidade e complexidade, envolvendo atores de diferentes tipos, não apenas 

humanos, mas costumes, leis, ideologias, armas, casas, agentes de todas as ordens. Em 

sua forma dinâmica, as discussões em torno do fenômeno apresentam diferentes 

articulações, ora para manter um acordo entre os atores, ora para desarticular e propor 

uma nova organização.   

A violência contra a mulher segue a lógica complexa das controvérsias, gerando 

múltiplas perguntas e respostas nem sempre fáceis de responder, sendo debatida em 

diferentes espaços de discussão como fóruns, documentos, páginas e grupos em de 

redes sociais. As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) criam 

condições para manifestações variadas de como as pessoas compreendem a violência 

contra a mulher e suas opiniões sobre o tema. São espaços onde os conflitos em torno 

do fenômeno podem ser observados. 

Inicialmente, como parte do projeto, tinha a pretensão de realizar entrevistas 

narrativas com mulheres em situação de vulnerabilidade, mas considerando as 

limitações de tempo para desenvolver a pesquisa, foi necessário pensar em outras 

estratégias para mapear o campo. O período para se cumprir a pesquisa de campo 
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acabou sendo afetado por um processo de reestruturação do Comitê de Ética de 

Pesquisa com seres humanos da universidade onde se realiza este mestrado. Com um 

prazo reduzido corria-se, o risco de não poder atender aos cuidados que a entrevista 

narrativa exige, tempo livre de fala, possibilidade de mais de uma entrevista, 

oportunidades para que o narrador leia a transcrição da entrevista.  

Considerando, entre outras coisas, a afinidade da Teoria Ator-Rede e da 

Cartografia das Controvérsias - proposta teórico-metodológica da pesquisa - com 

discussões que podem ser flagradas no espaço da internet, a alternativa conveniente para 

nós foi considerar, como o terreno a ser mapeado, o debate público sobre a violência 

doméstica contra a mulher mediado pelas mídias digitais.  

 As TDIC criaram novas possibilidades expressivas. Cada vez mais, as mulheres 

buscam as redes sociais para denunciarem violências sofridas, compartilhar 

experiências, buscar informações e receber o apoio de outras mulheres.  Nesse sentido, 

Ferreira (2013) ressalta a internet como uma importante ferramenta de divulgação, 

crítica, debate, reação e diálogo com os mais diferentes setores da sociedade, 

possibilitando enfrentamentos com a grande mídia sobre os temas do feminismo, gênero 

e violência.  

As mídias digitais acrescentam aos fenômenos coletivos características 

importantes para estudos cartográficos: rastreabilidade e agregabilidade, o que significa 

tornar um fenômeno possível de ser rastreado convertê-lo em inscrição, transformá-lo 

em palavras, sons e imagens para ganhar mobilidade. Conteúdos mediados por mídias 

digitais são altamente rastreáveis, grandes quantidades de informações podem ser 

recuperadas com uma quantidade de esforço razoável.  Agregar informação significa 

mostra-la de forma condensada, representar em poucos elementos, tornando um 

fenômeno complexo possível de ser lido. (Venturini, 2010). 

A opção por trabalhar com conteúdos digitais permitiu fazer proveito das 

características de rastreabilidade e agregabilidade para observar como diferentes 

mulheres relatam situações de violência vivenciadas, suas elaborações sobre fenômeno, 

as estratégias adotadas para a superação e também as consequências enfrentadas. Os 

relatos espontâneos nas redes sociais apresentam a dinâmica e a heterogeneidade da 

controvérsia em estudo.     

Assim texto desta dissertação tem início com a apresentação dos pontos que 

foram observados e das discussões teórico metodológicas que nortearam a pesquisa. 

Sendo a teoria ator-rede um referencial teórico metodológico que permite descrever 
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mais do que fazer afirmações sobre o fenômeno, pareceu-nos mais coerente começar 

assumindo aquilo que nos permite ver o fenômeno da violência doméstica contra a 

mulher de uma forma e não de outra.   

Após a discussão teórico metodológica, tecemos, junto a diferentes atores, 

histórias sobre violência doméstica. São histórias sobre diferentes formas de violência 

psicológica, física e sexual que ajudam a desmistificar imagens de vítimas e agressores, 

assim como discutir sobre o silenciamento de mulheres em situação de vulnerabilidade 

e a manutenção de relacionamentos abusivos.  
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PARA ONDE MIRAM AS LENTES 

 

A violência contra a mulher não é um fato novo, mas podemos considerar como 

recente a preocupação com a superação dessa violência como condição necessária para 

a construção de nossa humanidade.  

Nesta pesquisa tivemos como objetivo geral investigar, a partir dos pressupostos 

teóricos e metodológicos da Teoria Ator Rede, o processo de produção da violência 

doméstica contra a mulher, dando visibilidade às conexões que sustentam as relações e 

práticas que a materializam.   

A fim de alcançar nosso objetivo geral foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Mapear os elementos que compõem a rede que sustenta as relações e práticas 

da violência doméstica;   

 Examinar inscrições que versam sobre a violência doméstica; 

 Descrever como a violência doméstica se materializa no cotidiano de mulheres. 

 Identificar a forma como as mulheres em situação de violência doméstica 

definem e associam os diferentes elementos que compõem o fenômeno; 
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TEORIA E MÉTODO: EXPLICITANDO MINHAS LENTES 

   

Buscando desnaturalizar e conhecer o processo de produção da violência 

doméstica contra a mulher, a Teoria Ator-Rede mostrou-se como um referencial teórico-

metodológico pertinente, uma vez que permitiu estudá-la levando em consideração a 

diversidade e multiplicidade que a caracterizam.   

A Teoria Ator-Rede é composta por um corpo de escritos teóricos e empíricos 

que tratam das relações sociais como efeitos de rede. (Law, 1992). Ela é considerada um 

argumento negativo, pois não faz afirmações sobre o que permite descrever.  Trata-se de 

uma teoria sobre como estudar as coisas, permitindo que os atores tenham espaço para 

se expressarem. (Latour, 2006).  

O conceito de rede envolve a ideia de múltiplas conexões que nos permitem 

acompanhar e delimitar a produção de um fenômeno. Cada elemento de uma rede é 

simultaneamente um ator que faz alianças e se associa a outros atores e a outras redes. 

Ao movimentar-se, a rede redefine e transforma seus elementos. Não podemos 

estabelecer previamente quais atores serão mobilizados para a formação de uma rede. 

Para que uma aliança seja feita, os interesses em jogo devem ser traduzidos, deslocados, 

de forma a mobilizar outros atores. (Pedro, 2010).   

A violência contra a mulher pode ser compreendida como um fenômeno 

resultante de uma rede de discursos de valores, de classe, de gênero, de políticas, de 

lugares, entre outros atores que podem estar conectados para formá-la. A concepção da 

violência doméstica como uma composição de rede permite olhar para as diversas 

conexões que sustentam relações e práticas. A Teoria Ator-Rede possibilitou o 

acompanhamento de seus processos de constituição, abrangendo-a em seus movimentos 

na rede de atores que a compõem.   

O principal movimento analítico feito pelos autores da Teoria Ator-Rede é a 

concepção do social como redes de certos padrões de materiais heterogêneos em sua 

composição, por serem formadas não apenas por pessoas, mas em conjunto com 

animais, dinheiro, livros, tecnologia, arquiteturas, ou seja, por todo tipo de materiais. Os 

seres humanos são capazes de formar uma rede social porque eles interagem com seres 

humanos e muitos outros materiais. Nesta perspectiva, nossa tarefa é identificar estas 

redes em sua heterogeneidade e explorar como elas são ordenadas para gerar efeitos tais 

como desigualdades e poder. (Law, 1992). 
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De acordo com Bonamigo (2010), ao estudarmos sobre a violência, devemos 

levar em consideração as mudanças que caracterizam a contemporaneidade, a 

diversidade e a multiplicidade que compõem o fenômeno, evitando reproduzir 

dicotomias. Ainda, segundo a autora, a teoria ator-rede contribui com a Psicologia para 

enfrentar esse desafio, pois se configura como um referencial teórico-metodológico que 

permite uma visão não dicotômica e não essencialista de entidades ontológicas como 

indivíduo-sociedade, masculino-feminino, vítima-agressor. De tal forma que o 

referencial possibilitou abordar de forma inovadora questões relevantes para o campo da 

Psicologia Social, como a violência doméstica. Ao focar no material produzido na 

internet pudemos observar que as mulheres apontam para o reconhecimento de 

diferentes autores da violência, assim como para as diferenças entre aquelas (aqueles) 

que podem estar em posição de vulnerabilidade.  Ao acompanhar a discussão na internet 

falas de homens também puderam ser consideradas trazendo outras versões para a 

história.  

Em diferentes tipos de pesquisas, todos os pesquisadores fazem uso, de acordo 

com Latour (1985), de sete diferentes astúcias para acrescentarem mobilidade e 

fidelidade ao que é encontrado no campo, além de permitir a combinação com o que 

oferece outros estudos. A seguir discutiremos de que forma o presente estudo se vale 

dessas estratégias, ressaltando que a cartografia das controvérsias foi o direcionamento 

dado às observações e descrições.  

A primeira estratégia é mobilizar, sendo necessário transportar o mundo de um 

lugar a outro. O primeiro passo para garantir mobilidade ao fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher foi identificar uma porta de entrada e em seguida os porta-

vozes. Nesta investigação, a estratégia adotada foi identificar postagens em redes sociais 

onde mulheres fazem uso destas para relatar suas experiências com situações de 

vulnerabilidade. Foram selecionadas 7 publicações feitas nas redes sociais Facebook e 

Instagram, descritas brevemente a seguir. Em comum, elas trazem relatos espontâneos 

de mulheres que vivenciaram situações de violência doméstica. As páginas que fizeram 

as postagens tratam especificamente ou com frequência de questões que envolvem 

discussões sobre gênero.  Essas postagens se configuraram no campo a ser mapeado na 

realidade que desejávamos mobilizar para a compreensão do fenômeno em estudo. 

Compreender a violência doméstica enquanto rede implicou em analisar o ato 

violento, assim como os atores envolvidos, como resultantes de diferentes conexões 
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entre lugares, pessoas, cosmos, raças, economia, politica, segurança pública, religião, 

entre outros elementos que se associaram para produzir um efeito. Pela estrutura 

dinâmica da rede, ora pudemos observar a violência doméstica contra a mulher de 

forma pontualizada, como efeito, ora para as conexões que a materializaram no 

cotidiano de diferentes mulheres. 

Para termos ideia da repercussão desse relatos, o vídeo de Karina Rangel 

intitulado “Uma vez meu ex me disse...” publicado em sua página do Facebook em 

outubro de 2017 teve mais de 1 milhão de visualizações, 24 mil curtidas, 1800 

comentários, 8169 compartilhamentos. No vídeo, Karina Rangel narra frases abusivas 

ditas por homens a mulheres e pede que as seguidoras comentem coisas que ouviram 

dos seus ex. Um dos recursos do Facebook é mostrar primeiro os comentários mais 

relevantes. São considerados mais relevantes aqueles que causaram maior reação entre 

os seguidores (respostas e curtidas). Para nossa discussão, foram selecionados os 20 

comentários mais relevantes dessa publicação.   

No vídeo “#01 DENÚNCIA: Violência Psicológica”, publicado em junho de 

2017 na página Contra o Machismo nas Artes, uma jovem atriz denunciava a violência 

psicológica que vivenciou em um relacionamento com um dramaturgo e seu ex-

professor na universidade. 

A postagem “Você não precisa parecer uma vítima para ser uma” da página 

Livre de Abusos no Facebook, em março de 2016, é uma matéria que traz o relato que 

cantora Kate Nash publicou em seu perfil no Facebook. Ela denuncia um abuso sexual 

que sofreu dentro de sua casa e fala sobre a importância de romper o silêncio em 

situações de abuso, fato que ainda desperta diferentes posições entre os envolvidos. A 

matéria continha o link para a publicação original da cantora no Facebook, que também 

foi acessada para seguir os rastros dessa controvérsia.   

Na publicação da página VIX Mulher, em maio de 2016, sobre a 

#ElePodeNãoTeBater, que levantou o debate sobre a violência psicológica e outras 

formas de violência contra a mulher, foram selecionados 5 relatos das seguidoras nos 

comentários inspirados pela matéria. Os demais comentários não se tratavam de relatos 

de experiências pessoais.  

A página Geledés Instituto da Mulher Negra, em abril de 2016, postou a matéria 

“„Papai eu te odeio‟: o relato chocante de uma menina argentina, vítima de abuso 

sexual.”  A publicação trouxe trechos dos relatos que a adolescente fez em sua página 
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no Facebook (Por Una Infancia Sin Dolor) sobre as situações de violência sexual que 

sofreu durante 12 anos, dos 4 aos 16 anos de idade, tendo como agressor o próprio pai. 

A publicação original foi acessada a partir dos links disponíveis na própria matéria.  

 Em agosto de 2017, a página Livre de Abusos compartilhou o vídeo 

publicado pela deputada Jandira Feghali. A deputada reprisou o depoimento de Maria 

da Penha feito no Programa Altas Horas. Maria da Penha foi uma figura emblemática na 

criação da Lei nº 11.340.  

Em julho de 2016, a página Pragmatismo Político postou no Facebook a matéria 

publicada no seu site: “Agressor de Luiza Brunet se pronuncia sobre „surra‟ e lamenta 

exposição do caso”.   Esse foi um caso que teve grande repercussão nas redes socias 

onde tanto Luiza Brunet quanto Parisotto fizeram uso delas para se pronunciarem sobre 

o ocorrido. A matéria também traz ligações com outros conteúdos publicados em redes 

sociais sobre a controvérsia. 

Em agosto de 2017, o perfil Problematizadores do Instagram publicou partes da 

entrevista da apresentadora Palmirinha, concedida à revista Veja (com link para 

publicação original). Na matéria que recebeu a manchete “Palmirinha sobre violência 

doméstica: „estava sempre machucada‟, a apresentadora conta sobre as agressões em um 

casamento que durou 20 anos e os motivos que a levaram a permanecer no 

relacionamento.  

Após mobilizar uma parcela do fenômeno, a segunda estratégia é a de fixar 

imutavelmente as formas.  A maior parte das mobilizações apresentam uma deformação 

e precisamos nos esforçar para reduzi-la e manter a forma através do movimento. Como 

nos adverte Law (1997), toda tradução é também traição. É tradução por manter uma 

similaridade, mas ao mesmo tempo é traição porque há diferenças entre o mundo e os 

registros que se fazem dele. Para compartilhar suas experiências nas redes sociais, as 

mulheres precisam transformar suas vivências, seus sentimentos, seus relacionamentos 

em palavras escritas, sons e imagens.  Ao fazê-lo, permitem que suas experiências 

ganhem mobilidade e circulem por outros espaços para além do doméstico. O 

movimento de transportar esses relatos das redes sociais para discussões acadêmicas 

também exigem cuidados para reduzir a deformação. Precauções como contextualizar a 

origem dos relatos e manter a grafia original são necessários para reduzir possíveis 

deformações. 

Achatar é o terceiro tipo de estratégia usada em pesquisas, pois trata-se de 

inscrever, trazer o mundo para a folha de papel, para a tela do computador ou qualquer 
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outra superfície que torne possível a visão sinóptica de um fenômeno para análise. 

Tomar notas, escrever no caderno de campo, fazer relatórios e rascunhos, elaborar 

documentos, gravar entrevistas, produzir quaisquer tipos de inscrição. Inscrever é 

transformar uma realidade tridimensional em bidimensional.  

As inscrições encontradas na internet já se apresentam achatadas. Ao relatar de 

forma espontânea e voluntária suas histórias na internet, as mulheres precisam 

transformar as agressões sofridas em palavras escritas, sons e imagens que são capazes 

de circular pela rede. Nas redes sociais o debate já está posto e exposto.   

A quarta astúcia discutida por Latour é a variação de escala. Essa prática permite 

dominar o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. É uma estratégia para 

melhorar ou até mesmo criar condições de visibilidade de um fenômeno. Devido a 

característica processual do fenômeno da violência doméstica contra a mulher não há 

meios para mapeá-lo do início ao fim. É viável apenas acompanhar parte do seu 

processo de produção. 

 A quinta astúcia diz respeito ao ato de recombinar e superpor os traços, em 

outras palavras, reunir as inscrições e estabelecer ligações. A literatura já existente 

ofereceu pistas do caminho a ser trilhado pela pesquisa, desde a definição do problema 

até tradução dos relatos. Uma boa revisão da literatura serve a dois aspectos básicos: 

para a contextualização do problema dentro da área de estudo e para a análise do 

referencial teórico. (Alves, 1992). Cabe ainda dizer que a primeira lente a que 

recorremos para observar nossa controvérsia, como veremos melhor adiante, implica em 

passar das afirmações e buscar referências na literatura já produzida.  

O adjetivo "científico" não é atribuído a textos isolados que sejam capazes de se 

opor a opinião pública por alguma qualidade misteriosa. Um documento se torna 

científico quando é produzido com a intenção de sair do isolamento, quando muitas 

pessoas estão envolvidas no processo de publicação e estão explicitamente indicadas no 

texto. A cuidadosa indicação da presença de aliados é um importante sinal de que a 

controvérsia está suficientemente quente para gerar documentos. (Latour, 2000). Para 

que um estudo como o nosso ganhe validade, é preciso não só reunir estudos que trazem 

discussões sobre a violência contra a mulher e outros aspectos a ela relacionados. É 

preciso fazer alianças com autoras e autores que estejam comprometidos com a ética e a 

política na produção cientifica e se posicionem contrários ao reducionismo de uma 

única explicação que se caracterize pelos cortes e tentativas de purificação.   
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Já a sexta estratégia consiste em incorporar as inscrições num texto: produzir 

literatura científica. Toda pesquisa resulta na produção de textos acadêmicos - artigos, 

ensaios, dissertações, entre outros. Moraes e Tsallis (2008) afirmam a necessidade de 

uma gramática mais larga que possa conter múltiplas versões, que não apaguem a 

potencialidade das pessoas em lidar com os seus problemas. Para as autoras, “a escrita 

na ciência está longe de ser o simples relato dos resultados de uma pesquisa. Ela é, 

antes, uma forma de povoar o mundo. Uma forma de fazer mundo”. (p. 44). A 

gramática da pesquisa surge a partir da singularidade dos métodos e objetivos da 

investigação, sendo a escrita uma prática situada e marcada.
4
 

Fundir com as matemática é a última das sete astúcias apontadas por Latour. 

Consiste em dar forma geométrica às imagens, transformando-as em diagramas, 

histogramas, cifras, equações... No entanto nem todas as pesquisas assumem a sétima 

tarefa. Alguns dados estatísticos serão incorporados ao texto para dar visibilidade a 

magnitude e incidência do problema, mas não foi pretensão deste estudo adotar 

estratégias de matematização ou de produção de gráficos.  

 

 

 Estratégias para Observar e Descrever 

 

 

A prática da cartografia das controvérsias não implica, de antemão, nenhuma 

suposição conceitual e não requer nenhum protocolo metodológico. No entanto por não 

exigir qualquer teoria ou metodologia específica não significa que não devamos 

empregar nenhuma teoria e metodologia.  Ao contrário, nos permite usar todas as 

ferramentas de observação de que dispomos, bem como misturá-las. Venturini (2009) 

recomenda mantermo-nos abertos, a surpresa e a curiosidade devem inspirar noções e 

protocolos, mais do que o contrário. Nesse sentido, o interesse que as postagens 

escolhidas despertaram durante o período de investigação foram um dos critérios para 

sua seleção. O olhar dirigido para essas postagens foi perpassado pelas lentes da Teoria 

Ator-Rede e pela Epistemologia Feminista
5
. 

Não podemos fingir ser neutros apenas porque estamos seguindo um protocolo 

teórico ou metodológico. Perspectivas de investigação nunca são imparciais. A 

                                                           
4
 A gramática adotada na pesquisa será melhor trabalhada na página 22. 

5
 Será apresentada no item Gramática da pesquisa.  



20 
 

 
 

objetividade só pode ser conseguida pela multiplicação dos pontos de observação. As 

postagens na internet permitem observar variadas perspectivas orientadas por ideologias 

que se contrapõem.  

Estar atento a diferentes pontos de vista não significa garantir o mesmo status a 

todos. Conforme Venturini (2010), essa ideia de talk-show não tem nenhuma relação 

com a cartografia das controvérsias. A objetividade que desejamos alcançar não tem 

relação com uma imparcialidade muda. Em uma discussão sobre a violência contra a 

mulher, machismo e feminismo não devem ser tratados da mesma forma. Se há 

controvérsia, é porque há cosmos divergentes. Tratá-los da mesma forma seria entender 

mal os dois. A objetividade vem de atribuir a cada ator a representação coerente com a 

sua posição e relevância na disputa. 

Longe de buscar uma visão purificada, o interesse da cartografia das 

controvérsias é multiplicar os pontos de vista. Nesse sentido, para observar o fenômeno 

da violência doméstica contra a mulher, fizemos uso de cinco lentes de observações 

propostas por Venturini (2009) que funcionam mais como instruções para a observação 

que guias metodológicos. As lentes implicam em transitar: 

1) Das afirmações a literatura. A primeira tarefa é mapear a rede de referências, 

revelando como os discursos dispersos são tecidos em literaturas articuladas. Foi 

importante fazer uma revisão do que a ciência já produziu sobre o tema, a forma pela 

qual a violência doméstica contra a mulher tem sido abordada por diferentes autores, 

identificando as principais discussões e argumentos e buscando por aliados. 

 A literatura apresenta discussões relevantes sobre lugares de ocorrência, tipos 

de agressões, possíveis agressores, possíveis vítimas. Os aliados buscados para essa 

pesquisa foram aquelas que assumiram uma perspectiva que levasse em consideração a 

discussão sobre gênero e a multiplicidade do fenômeno da violência doméstica, assim 

como autores como Haraway e Latour que permitem refletir e oferecem referências para 

observar o fenômeno e produzir inscrições. 

2) Da literatura para os atores. Seguindo as redes de relações que cercam 

declarações polêmicas, somos inevitavelmente levados a considerar as conexões que se 

espalham para além dos textos. Argumentos são sempre uma parte de redes maiores que 

compõem os seres humanos, objetos técnicos, organismos naturais, entidades 

metafísicas e assim por diante. A revisão de literatura nos permitiu identificar alguns 

atores importantes envolvidos na controvérsia como costumes, legislações, serviços, 

mulheres em situações de vulnerabilidade, agressores, profissionais entre outros 
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3) De atores a redes. Os atores são sempre compostos e componentes das redes, 

visto que interagem, moldando as relações e sendo moldados por elas. Observar uma 

controvérsia implica em acompanhar o incessante processo de amarrar e desamarrar 

conexões. Por exemplo, a respeito da Lei Maria da Penha, podemos observar quais 

grupos se mobilizaram em seu projeto, quais eram suas motivações, os impactos que a 

lei causa no judiciário, na rede pública, na vida das pessoas. A lei surge a partir das 

complexas conexões da rede e produz ressonância em toda ela.  

4) Das redes para os cosmos. A ênfase colocada sobre o dinamismo das redes 

não deve nos levar a negligenciar que a maioria dos atores e grupos desejam algum tipo 

de estabilidade. Quando a rede não está estável, sempre há disputas de interesses em 

jogo. Quando nos colocamos no campo de discussões políticas sobre gênero, é porque 

acreditamos na possibilidade de relações de equidade.  A observação não pode ser 

limitada a declarações, ações e relações, mas tem de se estender ao significado que os 

atores atribuem a elas. Se você perguntar a vários atores o que pensam sobre a violência 

doméstica suas respostas vão trazer o cosmo do qual fazem parte. Alguns vão 

naturalizar relações violentas como parte do arranjo doméstico, outros se colocarão 

contrários a essa lógica e ainda há outros que se manterão em silêncio.  

5) Do cosmo a cosmopolítica. Cada cosmo é regido por uma ideologia que 

sustenta a rede de práticas dos atores. A cosmopolítica pode ser entendida, de forma 

pontualizada, como lugar de disputas entre as ideologias urdidas em cada cosmo. Às 

vezes, as disputas são temporariamente silenciadas pelo fato de que algum cosmo 

prevaleceu sobre os outros, ou pelo fato de que os atores se comprometeram a resistir, 

mas nenhum acordo, nenhuma convenção, nenhuma realidade coletiva se formou sem 

que houvesse discussão. Dessa forma desigualdades, que são justificadas por textos 

religiosos, por pesquisas, por diferenças biológicas, por classe social entre outras, todas 

elas podem ser questionadas, pois estas situações envolvem ou envolveram disputas de 

interesses e relações de poder. Se houver interesse dos atores, disputas silenciadas 

podem ser reabertas.  

A internet tem sido um veículo poderoso para fazer falar disputas que não 

puderam ser expressas em outros momentos. As tecnologias digitais de informação e 

comunicação, hoje, têm o potencial de amplificar o espaço de fala daquelas que sempre 

estiveram silenciadas e submetidas a diferentes formas de agressão, tornando público o 

que milhares de mulheres vivenciam em seus espaços privados. 
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A descrição resultantes da cartografia das controvérsias não coincidem, nem 

deveriam coincidir, com o território observado. Boas descrições podem ser menos 

confusas e evoluir junto às disputas coletivas, tornando a complexidade mais legível. 

(Venturini, 2010). Os relatos publicados por mulheres em redes sociais nos permitiram 

mobilizar e inscrever uma parcela do fenômeno da violência doméstica contra a mulher.  

O fenômeno não se reduz a descrição. 

Descrever o fenômeno da violência doméstica contra a mulher é um trabalho 

conjunto com as pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade. Ao narrar suas 

histórias as mulheres organizam os fatos tanto ligados em relação ao tempo como lhes 

atribuindo sentido.  

 

Gramática de pesquisa 

 

Um aspecto importante a se discutir em uma descrição são as próprias 

estratégias de escrita. A Teoria Ato-Rede e a Epistemologia Feminista permitiram 

questionar e refletir sobre o processo de escrita do texto, sobre sua organização, forma e 

até mesmo sobre a escolha de palavras a serem empregadas. A partir das reflexões com 

base em textos, optamos por uma escrita que narrasse histórias de diferentes mulheres e 

perspectivas sobre a violência doméstica.   

Ao voltarmos nossa atenção para as práticas de escrita colocamos em questão o 

benefício que se espera das inscrições para convencer colegas, pesquisadores, gestores, 

magistrados entre outros da validade da nossa argumentação. Neste estudo as estratégias 

de convencimento buscam obter a objetividade feminista defendida por Haraway 

(1995). Uma objetividade corporificada que se reconhece como localizada ao nomear os 

próprios posicionamentos e assumir a reponsabilidade pelo que produz. 

Considerado os efeitos que os produtos da atividade científica geram no 

coletivo, a epistemologia feminista propõe algumas mudanças na maneira de 

argumentar e de convencer. É necessário voltarmos nossa atenção para as práticas de 

escrita no sentido de construir uma explicação melhor do mundo.  

O interessante dos textos é que eles permitem trocas. No papel, elementos 

heterogêneos podem espalhar-se em pedaços e se recombinar livremente. Ao 

recombinar-se, novos híbridos são criados. A perspectiva, de acordo com Latour (1985), 

permite descrever o mundo de forma fantasiosa assim como validar uma fantasia.  
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Em consonância com esse ponto de vista, Haraway (1995) afirma que aquilo que 

interessa é compreender a retórica, as estratégias de convencimento que fazem acreditar 

que o conhecimento produzido por alguém é um caminho para uma forma desejada de 

poder objetivo.  

 Ao produzir nossas inscrições sobre a violência doméstica contra a mulher foi 

preciso ter cuidado para não reproduzir falsas dicotomias como a divisão entre público e 

privado. Atenção para não reforçar imagens cristalizadas como a de mulher frágil, assim 

como também estar atenta a própria localização dentro da controvérsia, não como 

alguém exterior, dotada de um conhecimento a respeito do fenômeno, mas como alguém 

que se constrói junto, que reconhece e compartilha no corpo as experiências de ser 

mulher e estar sujeita a partilhar de situações de vulnerabilidade semelhantes.  

As feministas, de acordo com Haraway (1995), buscam uma explicação melhor 

do mundo, pois não basta mostrar a contingência histórica e os modos de construção de 

tudo. Fazer ciência tem relação com a busca de tradução, convertibilidade, mobilidade 

de significados e universalidade. O que a autora chama de reducionismo é quando uma 

linguagem é imposta como o parâmetro para todas as traduções. 

O conhecimento masculinista, chamado por Haraway de olhar de deus, é uma 

poderosa máquina de contar histórias. Histórias que se repetem, que reinstalam 

concepções de mundo que operam pela separação e pelo corte:  entre sujeito e objeto, 

entre máquina e organismo, entre homem e animal, entre o eu e o outro (Arendt, 

Moraes, 2016). 

A objetividade feminista é, para Haraway (1995), corporificada, pois diz de um 

saber que é localizado. A visão é resgatada como forma de evitar oposições binárias. É 

por meio de uma escrita feminista do corpo que enfatize metaforicamente a visão, que 

podemos encontrar uma alternativa aos truques e poderes visualizadores das ciências 

modernas que tudo vêm de lugar nenhum.  

Precisamos aprender em nossos corpos, dotados das cores e da visão estereoscópica dos 

primatas, como vincular o objetivo aos nossos instrumentos teóricos e políticos de modo a 

nomear onde estamos e onde não estamos, nas dimensões do espaço mental e físico que mal 

sabemos como nomear apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva. (Haraway, 1995, p. 

21).  

 

A objetividade feminista nos faz assumir a responsabilidade pelo que 

aprendemos a ver, pelas escolhas das ferramentas que permitem que o nosso corpo seja 

afetado de forma diferente.  



24 
 

 
 

É nesse sentido que Haraway nos provoca com a pergunta: “Com o sangue de 

quem foram feitos os meus olhos?”. A visão não é passiva, todos os olhos, incluídos os 

nossos olhos orgânicos, são sistemas de percepção ativos, construindo traduções e 

modos específicos de ver.  Um conhecimento que não é situado e corporificado é 

irresponsável, porque não pode ser chamado a prestar contas dos efeitos que produz.  A 

responsabilidade feminista demanda por um conhecimento capaz de prestar contas da 

ressonância que produz na rede.  

Visando uma melhor tradução do fenômeno em estudo, escolhemos a narrativa 

como estratégia de inscrição. O texto narrativo é capaz de acolher múltiplas histórias e, 

por suas características, nos convoca a assumir a responsabilidade por aquilo que 

aprendemos a ver e pelas escolhas das lentes que usamos, sob a ótica de um saber 

localizado. A narrativa é uma estratégia que nos permite produzir um conhecimento 

localizado, caracterizado pela objetividade feminista.  

Quando narramos uma história produzida em nosso campo de pesquisa, em toda 

a sua singularidade, estamos produzindo uma narrativa encarnada no campo. O texto 

narrativo envolve quem o lê na trama, possibilita que o leitor se identifique com as 

experiências descritas e possa se reconhecer mesmo que não tenha passado por aquela 

situação. Mas se reconhece nos estranhamentos, nos posicionamentos, nas experiências 

bem sucedidas, nos fracassos. O trabalho ético, comprometido com o que produz está 

para além do gênero da pessoa que pesquisa. (Conti & Silveira, 2016). 

 

Ao invés de análise, tradução 

 

Durante o período do mestrado, fui questionada sobre como a análise de dados é 

feita em um estudo Ator-Rede. O resultado de um estudo que se guia pela cartografia 

das controvérsias consiste em uma descrição que busca pela melhor forma de traduzir 

um fenômeno e não pela sua fragmentação em dados classificáveis.   

 A cartografia das controvérsias não restringe o uso de ferramentas pelo 

pesquisador, pois podemos lançar mão das que forem uteis, convenientes, interessantes. 

Em consequência, não podemos fingir sermos neutros apenas porque estamos seguindo 

um protocolo teórico ou metodológico. Para sermos objetivos, precisamos assumir 

nossas perspectivas e influências teórico metodológicas, ao invés de deixá-las 

obscurecidas por um protocolo.  
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Considerando que perspectivas de investigação nunca são imparciais, para 

esclarecer e evitar possíveis equívocos, explicitamos como as histórias de diferentes 

mulheres em situação de vulnerabilidade são traduzidas nesse trabalho, numa prática 

narrativa de escrita que se reconhece como uma prática situada e marcada, ressaltando 

que é mais adequado se falar em tradução que em análise.   

De acordo com Mattar (2008), a análise de narrativas não deve levar em conta o 

sentido do termo análise, atribuído pela ciência moderna, que pressupõe a divisão em 

partes menores para estudo e busca de uma verdade. Na análise de uma narrativa, 

devemos considerar o sentido originário do termo que vem do grego analisein, e possui 

significados mais interessantes para quem se propõe a ouvir o relato alheio. Analisein 

significa o desfazer de uma trama a fim de revelar o próprio tecer. Para a autora, as 

narrativas são tramas que revelam as dobras do tecido histórico em constante tecer, 

destecer e retecer.  

Para a análise, entendida enquanto tradução, tomamos por base a epistemologia 

feminista proposta por Haraway (1995) que defende a contextualização e o caráter 

parcial do conhecimento.  A autora argumenta “a favor de políticas e epistemologias de 

alocação, posicionamento e situação nas quais parcialidade e não universalidade é a 

condição de ser ouvido nas propostas a fazer de conhecimento racional”. (p. 30).   

O saber localizado se coloca em contraposição ao que Haraway (1995) 

ironicamente chama de “olhar de deus”, que caracteriza um olhar de cima, 

desencarnado, que tudo vê de lugar nenhum, que se diz neutro. A ciência, a partir de 

uma epistemologia feminista, é sempre interpretativa, se faz pela tradução, reconhece 

que só é possível compreender parcialmente.  

O feminismo se relaciona às ciências dos sujeitos múltiplos, das redes de 

posicionamentos diferenciais. Tem relação com uma visão crítica, consequente com um 

posicionamento crítico num espaço social não homogêneo e marcado pelo gênero, 

resistindo a simplificações, a visões únicas. (Haraway, 1995). 

Por fim, ressaltamos a narrativa enquanto gramática para esse estudo, como 

estratégia de inscrição do mundo que reconhece a multiplicidade e torna possível 

mobilizar e representar os atores-rede que tecem a trama da violência doméstica contra 

a mulher. O texto que criamos é resultado do entrelaçamento das leituras, de discussões, 

de vídeos e de matérias postados em redes sociais, dos relatos das seguidoras nos 

comentários, de múltiplas vozes e múltiplas interpretações. Neles se somam as 

interpretações a respeito da violência que seguidoras, jornalistas, especialistas fazem, as 
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nossas interpretações e as interpretações dos leitores, as quais não precisam chegar a um 

fechamento, pois o processo continua indefinidamente. “O destino das coisas que 

dizemos e fazemos está nas mãos de quem as usar depois”. (Latour, 2000, p. 52). 
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O QUE ESCONDE O ICEBERG 

 

A violência de gênero explícita pode apresentar formas visiveis (assassinato, 

agressão física, estupro, ameaças,ofenças) e invisiveis (abuso psicológico, humilhação, 

chantagem emocional, culpabilização, controle). Ainda há formas de violencia de 

gênero não explícitas, mais sutis (publicidade machista, humor machista, machismo na 

mídia, invizibilização). A violência que é percebida “a olho nu” e vetada pela lei é a 

ponta do iceberg,como ilustra o icnográfico publicado pela Anistia Internacional de 

Madri.  

 

Dentro da ampla discussão sobre a violencia de gênero, nossa pretensão é tratar 

das formas explicitas de violência contra a mulher, mas especificamente das formas de 

violência doméstica. Como um mergulho nessas águas para observar o iceberg, o texto 

foi organizado das formas menos visíveis para as mais visíveis.  

As redes sociais tem se constituído, especialmete para mulheres e outros grupos 

minotitários, como um importante espaço para o exercício do direito de expressão. 

Mulheres têm feito uso das redes sociais para compartilhar suas experiências com 

situações de violência, suas opiniões e explicações a respeito da violência a nós dirigida.  

Na tarefa de contar mais histórias sobre o processo de produção da violência 

doméstica contra as mulheres, os relatos se somam nesse exercício, mostrando a 

heterogeniedade e dinâmica da controvérsia. Neste contexto, a tarefa de tradução ganha 
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o sentido de versão. Segundo Despret (2013), a tradução, compreendida como versão, 

consiste em unir relações de diferença, de forma que traduzir implica em multiplicar as 

definições e equívocos, expor mais experiências, contar mais histórias que nos afetam e 

nos constituem.  

Serão apresentadas e comentadas histórias de diferentes mulheres, tanto pessoas 

comuns, como pessoas conhecidas publicamente, que se valeram das redes sociais para 

contar suas histórias. As histórias trazidas no texto foram selecionadas por se tratarem 

de relatos de experiências pessoais com situações de violência, capazes de mostrar suas 

diferentes formas de manifestação, a heterogeniedade da controvérsia, a compreensão a 

respeito do fenômeno vivenciado, o reconhecimento da necessidade de romper com o 

silêncio e discutir coletivamente. 

Entendemos como narrativa o ato de contar uma história, organizando os 

acontecimentos temporalmente e em sentido para que possam ser compreendidos por 

quem os lê,assim como permitir o reconhecimento do leitor com o texto, mesmo que a 

pessoa não tenha vivenciado a mesma situação. Nesse contexto, não diferenciamos 

relatar uma história de narrar uma história. Constuir a narrativa de uma história sobre a 

violência doméstica que comporte diferentes versões é como tecer uma “colcha de 

retalhos” com as particulariedades das histórias escolhidas e  a história compartilhada 

coletivamente.  

Os títulos escolhidos para cada história foram em sua maioria retirados das 

proprias falas das mulheres. Foram escolhidos pela capacidade de elucidar as discussões 

a respeito da violêcia doméstica contra a mulher. 

 

“O casamento fracassou e eu sobrevivi” 

 

O relato abaixo é de uma das seguidoras da página VIX Mulher, sensibilizada 

pela publicação sobre a #ElePodeNãoTeBater, que levantou o debate sobre a violência 

psicológica e outras formas de violência contra a mulher. 

 

“Me casei em Janeiro deste ano e passo, neste momento, pelo processo de 

anulação do casamento. O casamento fracassou e eu sobrevivi. Depois de 

estar exausta de uma semana de abusos constantes fiquei duas horas sentada 

diante dele ouvindo como sou uma pessoa ruim e um monstro que o faz agir 

como age. Mas, ele me disse que como é bom e, apesar de tudo, me tem 

amor. Depois de uma semana tentou se matar tomando medicamentos e me 

culpou. Disse que eu sou a pessoa que causa nele sofrimento e só presto 
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para destruí-lo. Uma semana depois disto me fechou num quarto, quebrou 

uma garrafa e ameaçou se cortar inteiro se eu não o prometesse amor eterno. 

Fui tirada do quarto por funcionários do hotel. Ele se jogou em frente ao 

meu carro. Ligou para muitos dos meus amigos, ficou horas sentado em 

frente à casa onde me hospedei me impedindo de voltar. Me mandou mais 

de 200 mensagens de whatsapp e mais de 50 e-mails em uma semana. Tudo 

o que eu fazia ou dizia fora da expectativa zdele o tornava uma pessoa 

"frágil e maltratada por mim"; demorei todo o namoro pra exergar. Vi logo 

depois da lua de mel e ainda levei meses pra me libertar. Há mulheres que 

levam anos. Não sou especial pq saí disso rápido. Hoje estou em carne viva, 

juntando ja cacos, reconstruindo minha autoestima, filtrando as mentiras que 

ouvi e acreditei. Me reencontrando. O pior é ouvir de pessoas próximas que 

se o deixei não era amor. Ou "mas chegou a ser físico?"; ou ainda a 

dificuldade das pessoas entederem o quanto a violência emocional arranca 

de dentro da gente tudo o melhor que somos. Resgatar quem eu sou tem sido 

um trabalho diário. E lembrem-se, não são apenas homens que o fazem. 

Chefes fazem isso com funcionários. Pais com filhos. Filhos com pais. 

Mulheres com homens. São pessoas destruindo pessoas e precisamos falar 

disso pra mudar a realidade e salvar pessoas.
6
” 

 

Como ressaltou a seguidora da página VIX Mulher, a violência se manifesta de 

diversas formas. Na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará de 1994 – adotou-se a 

concepção de violência contra a mulher como 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. (AGENDE, 2004).  

A violência contra a mulher não é apenas física, como pode ser também sexual, 

psicológica e patrimonial. Além disso pode ser classificada de acordo com o espaço 

relacional onde ocorre, entendendo esse espaço para além do local onde ela ocorre. 

Qualquer espaço relacional é um local, mas o que efetivamente os caracteriza é serem 

lugares com características próprias (de natureza sociológica, cultural e psicológica) que 

fomentam a violência. (AGENDE, 2004).   

Nosso objetivo é discutir a violência no ambiente doméstico, caracterizado mais 

pela relação íntima entre os atores envolvidos que pelo espaço físico. A violência 

doméstica, como no relato, pode ocorrer nos lugares de moradia, num veículo, em 

hotéis, e em outros lugares e até mesmo por meio de aplicativos de comunicação como 

correio eletrônico e mensageiros instantâneos. Como dito por essa seguidora, há 

mulheres que experienciam situações de violência doméstica durante anos.  

 
                                                           

6
 Todos os relatos foram reproduzidos de forma íntegra, sem edição ou correção, com intenção de trair 

o menos possível a fala daquelas que os emitiram. 
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“Não temos que nos parecer com vítimas para sermos vítimas” 

 

“Dois dias atrás, fui apalpada dentro da minha própria casa, por um 

homem desconhecido. Estava sozinha, fui encurralada no banheiro e 

extremamente ameaçada.  Estou compartilhando essa informação com 

vocês porque mulheres são encorajadas a ficarem quietas, não ocupar 

espaço e se esconder quando são violadas.  Temos medo de falar sobre o 

que ocorreu porque não queremos causar problemas ou fazer um 

escândalo.  Não queremos falar sobre assuntos pesados e deixar as 

pessoas desconfortáveis.  Mulheres e meninas normalmente são acusadas 

de terem pedido para aquilo acontecer ou de ter inventado a história.  

Então às vezes pensamos duas vezes antes de denunciar, ou 

simplesmente não denunciamos.  Estou cansada de me sentir assim. Falar 

sobre essas questões pode a) ajudar a prevenir que elas voltem a ocorrer e 

b) nos fazer sentir mais fortes, mais apoiadas e mais seguras. Estou ainda 

aliando essa declaração com uma foto minha em que estou totalmente 

ridícula, tirada por @abaxley porque eu não gosto das imagens que em 

geral são associadas com abuso sexual, não temos que nos parecer com 

vítimas para sermos vítimas. Eu mesma sou uma mina lacradora dos 

infernos, essa m**** pode acontecer com qualquer um. Fale e não se 

sinta desencorajada. (…)”
7
 

 

O relato acima foi publicado originalmente pela cantora Kate Nash em seu perfil 

no Facebook, onde denuncia um abuso sexual que ela sofreu dentro de sua casa e fala 

sobre a importância de romper o silêncio em situações de abuso. O acesso ao relato se 

deu pela postagem “Você não precisa parecer? uma vítima para ser uma” da página 

Livre de Abusos no Facebook, em março de 2016.  Cada vez mais, mulheres entre 

pessoas famosas e anônimas fazem uso das redes sociais para denunciarem situações de 

violência vivenciadas. Nesse caso, a cantora não foi agredida por uma pessoas próxima, 

com quem tinha vínculos, como comumente acontece. Sua fala é interessante por expor 

                                                           
7
Tradução por conta da Revista capitolina (http://www.revistacapitolina.com.br/14628/). 

Original: “2 days ago I got groped in my own house by a man I don't know. I was alone & 

cornered in a bathroom & extremely threatened. I'm sharing this information with you because 

women are encouraged to keep quiet, not take up space & hide when they get violated. We are 

scared to come forward because we don't want to cause trouble or a scene. We don't want to talk 

about heavy shit & make ppl feel uncomfortable. Women & girls are also mostly told they were 

asking for it & accused of making it up. So sometimes we think twice about coming forward, or 

we don't at all. I'm tired of feeling that way. Talking about these issues can a) help to prevent 

them in the future & b) make us feel stronger, more supported & safer. I'm also teaming this 

statement with a photo of me looking like a total & ridiculous G shot by @abaxley because I 

don't like the usual imagery associated with assault, we don't have to look like a victim to be one, 

I actually happen to be a badass bitch from hell, this shit can happen to anyone. Speak up & don't 

be discouraged. Share your experiences below if you wish. � I'll be discussing this topic in 

more detail & sharing my other experiences with this shit on my #YouNow live stream today. 

Link in bio. 3.00 pm PST”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/katenash/photos/a.193520608534.132587.6427248534/10153998297

293535/?type=3&theater. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/younow?source=feed_text
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razões que levam as mulheres a não fazerem denúncia e por encorajar outras pessoas a 

fazer o mesmo como forma de prevenção de novas ocorrências e para se fortalecerem 

com o apoio de outras, encontrado nas redes. 

 

“A violência psicológica mora nos detalhes” 

 

 A frase provocante que dá título à história da jovem atriz Eloísa aparece no final 

de seu vídeo de denúncia sobre à violência psicológica que vivenciou em um 

relacionamento com um dramaturgo e seu ex-professor na universidade. Para começo de 

conversa, a legenda dada ao vídeo é uma transcrição de parte de sua fala que situa sua 

vivência no campo público: 

 “Eu não estou aqui desabafando com vocês. Isso não é uma “briguinha 

de casal” ou um assunto privado... Essa é uma denúncia de abuso. É um 

assunto público. E aí eu pergunto: Qual é o sentido de falar coisas lindas 

no palco e, nos bastidores, não se importar de bater palma, dar 

visibilidade e cachê pra um homem que abusa de mulheres?" 

 

 

 Eloísa descreve seu abusador como não óbvio, pois não é um homem bruto, não 

faz piadas machistas, é um dramaturgo, intelectual, progressista, visto como um homem 

sensível e até mesmo feminista. Considera sua denúncia difícil de se fazer pelas 

características do agressor e por se tratar de episódios de violência psicológica.   

O inciso segundo do artigo sétimo da Lei Maria da Penha (Lei, 11.340. de 7 de 

agosto de 2006) define a violência psicológica como qualquer conduta que cause dano 

emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as 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 cause prejuízo 

à saúde psicológica e à autodeterminação.  

A seguir, contamos a história que Eloísa relata no vídeo-denúncia, descrevendo 

muitos dos detalhes por ela expostos que configuram sua experiência como violência 

psicológica
8
. Eloísa torna pública a sua denúncia, mas o nome do seu agressor não é 

citado em sua fala.  

                                                           
8
 O vídeo encontra-se disponível para consulta no link:  

https://www.facebook.com/contraomachismonasartes/videos/800328076810513/ 

https://www.facebook.com/contraomachismonasartes/videos/800328076810513/
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 Eloísa e seu agressor se conheceram quando ela tinha 17 anos. Ele era seu 

professor no faculdade de teatro e foi a primeira pessoa com quem teve uma relação 

sexual, dois anos depois, quando iniciaram um relacionamento. Após um ano de 

relacionamento, ele contou que era casado, mas poderiam continuar saindo porque seu 

relacionamento era aberto. Eloísa ficou chateada, sentiu sua narrativa, seu poder de 

escolha sendo-lhe tirados, pois gostaria de se relacionar e de ter perdido sua virgindade 

com um homem solteiro. Essa não era a história que queria contar, que queria guardar.  

 Com esperanças de que o relacionamento do abusador fosse terminar, que ele 

decidisse ficar com ela, Eloisa se manteve no relacionamento por mais um ano. Nesse 

período ele foi negligente, a autoestima de Eloísa ficou abalada, ela desenvolveu um 

quadro depressivo, foi medicada. No final de 2012, ela decidiu terminar com ele. Ele 

reagiu com ofensas, culpando-a por todos os problemas, sem assumir nenhuma 

responsabilidade. Ao chegar em casa, Eloísa tentou se matar tomando grande 

quantidade dos antidepressivos de que fazia uso. Os próximos relacionamentos de 

Eloísa não foram bons, pois ela se sentia abalada, acreditando que ele fosse o único 

capaz de amá-la, de valorizá-la.  

A mulher não precisa ser agredida fisicamente para estar em uma relação 

violenta. Palavras e atitudes podem ferir a autoestima de uma mulher tanto quanto uma 

agressão física. A violência psicológica, por ser considerada mais subjetiva que outras 

formas de violência doméstica, é difícil de identificar. Sendo bastante frequente, ela 

pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade, depressão e adoecer 

com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e podem levar a pessoa a 

provocar suicídio. 

 Algum tempo depois, Eloísa foi para Londres fazer mestrado. Após um ano, 

ainda se sentia emocionalmente dependente. Eles reataram quando ela veio passar férias 

no Brasil, ocasião em que ele dizia que a amava, que pensava nela, sentia sua falta. Ela 

disse que sentia as mesmas coisas, mas que, para que o relacionamento desse certo, ele 

precisava se separar da esposa. Acreditando em suas promessas, ela voltou a Londres e 

reprogramou suas atividades de mestrado para voltar o quanto antes ao Brasil, para que 

pudessem ficar juntos. Durante esse tempo, mantiveram um relacionamento a distância. 

Após alguns meses ele voltou a ser negligente e rude. Ao cobrar um comportamento 

diferente da parte dele, ele se disse como um homem que valorizava a liberdade, que 
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dava liberdade para as pessoas, Não era o que ela podia observar em seu 

relacionamento, mas se sentiu culpada por tê-lo confrontado. Eloísa começou a perceber 

que seu relacionamento estava sendo abusivo e escreveu sobre isso em seu blog. Ele leu 

seu texto e ligou para ela, gritou e a xingou até ela começar a chorar e pedir desculpas.  

 Ele parecia ter mudado, estar mais carinhoso. Em maio de 2016, Eloísa voltou 

para o Brasil e eles se reencontraram. Ele estava doente, de cama e incapaz de manter 

sua rotina normal. Nos meses seguintes, a doença piorou e ela o via se contorcer de dor. 

No entanto, ele estava cada vez mais romântico e eles tinham uma rotina de casal. Ele 

dizia que era tratado por um médico aposentado amigo da família. Dizia que sua 

existência tinha virado um inferno devido à doença e que ela era sua única alegria. Por 

outo lado, toda vez que se iniciava uma discussão ele dizia que, se tivesse uma ataque 

cardíaco, ela seria a culpada.  

 Ele prometeu assinar os papeis de divórcio e assumir Eloísa como namorada 

antes de acabar o horário de verão de 2017. No final de 2016, ele disse que ia passar por 

um tratamento experimental: um médico americano lhe enviaria a medicação e ele 

estaria em tratamento durante o natal, ano novo e início de janeiro. Se encontraram no 

meio de janeiro e ele não tinha apresentado melhora. Disse que estava fazendo exames 

de tumor, que os médicos disseram que ele não tinha cura. Eloísa ficou desesperada.  

 Faltando uma semana para terminar o horário de verão, ele disse que já estava 

tudo pronto para assinar os papeis de divórcio. Eloísa não dormiu bem durante a semana 

devido a ansiedade, pois, finalmente depois de 6 anos, ela seria assumida como 

namorada. Eles conversavam sobre casamento e ela criava várias expectativas. No dia 

em que ele iria para sua casa, ele disse que estava se sentindo mal e que só iria no dia 

seguinte. No dia seguinte, ele ligou chorando e disse que se descobriu espiritualmente 

como um ser sozinho e que a única forma de ele se curar daquela doença era ficando 

sozinho. Ela não acreditou, discutiram e combinaram de conversar pessoalmente a noite.  

 No final da tarde, ele ligou, dizendo que havia mudado de ideia, que foi 

precipitado, que eles deviam ficar juntos, que a doença o estava deixando doido. Ele 

disse que iria para casa dela no início da madrugada. No início da madrugada, Eloísa 

recebeu uma mensagem de despedida. Pensando que poderia ser uma mensagem ligada 

a pensamento de suicídio, Eloísa tentou ligar para ele, telefonou para a polícia, tentou 

entrar em contato com a família dele, fez contato com diversas pessoas que poderiam ter 

notícias.  
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 Pela manhã, algumas informações começaram a chegar e eram discrepantes das 

informações que ela tinha dele. Ninguém sabia sobre a doença, ninguém sabia sobre o 

divórcio. Eloísa passou dois dias sem comer e sem dormir, tentando entender o que 

estava acontecendo. Resolveu ligar para uma ex-namorada dele. Essa ex- namorada, que 

também havia sido aluna dele, contou que foi um relacionamento abusivo, que ele a 

traia com outras alunas, a fazia sentir-se culpada, nunca admitiu ser casado e, no final 

do relacionamento, também ficou doente, de cama, em tratamento com o mesmo 

médico, na mesma clínica. Ela nunca tinha visto nenhum exame, nenhum remédio, nem 

o acompanhado durante uma consulta. Eloísa também não. Ela entrou em contato com 

outras três mulheres que se relacionaram com ele e todas diziam que ele mentia, que ele 

manipulava.  

Investigando informações sobre ele, Eloísa descobriu que, durante o período do 

tratamento experimental ele estava passando férias no Uruguai com a mulher e amigos. 

Foi quando ela entendeu que ele não estava se separando e que ela passou um ano 

inteiro cuidando de uma doença que não era real. Eloisa não foi agredida fisicamente, 

mas durante 6 anos ele destruiu a autoestima dela, a culpailizou, mentiu, manipulou, 

controlou e a silenciou. Ele era um professor 15 anos mais velho que ela e dizia que ela 

era madura pra idade dela pra justificar o seu interesse, falando que ela devia se libertar 

dessa ideia tradicional de um relacionamento romântico. No entanto, ele era casado com 

uma mulher de mesma idade e com uma amante mais nova, o que, de acordo com 

Eloísa, é convencional em nossa sociedade. Eloisa foi colocada na posição de amante 

sem ser consultada. Ela considera a divisão das mulheres entre oficiais e amantes 

extremante machista e acredita que as mulheres que se encontram em relacionamentos 

extraconjugais, ou desconhecem a situação, ou estão presas pela promessa de que em 

algum momento o homem vai se separar.  

Seu abusador nunca terminou o relacionamento: ele desapareceu. Segundo 

Eloísa, na versão que ele conta para as pessoas, ele assume que teve “uma coisa” com 

ela, que ele terminou e ela está sofrendo muito com o término, porque ela é uma menina 

muito exagerada, muito dramática.  

Eloísa mantém todos os arquivos de conversas e e-mails trocados desde 2010 e 

entrou em um processo jurídico contra ele. Apesar de seu relato detalhado e das provas 

que guarda, ainda considera a denúncia difícil de se fazer, difícil de ser ouvida. De 

acordo com Abdala, Minayo e Silveira (2011), muitos policiais resistem ou se negam a 

fazer o termo de ocorrência em casos de violência psicológica. A não materialidade do 
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crime é um dos impedimentos afirmados. Os episódios considerados graves pelos 

policiais geralmente são aqueles em que existe violência física. Ainda que sendo 

previstos pela Lei 11.340, os casos de violência psicológica ainda encontram resistência 

para seu reconhecimento e registro, não só pelos policiais, como também pelas técnicas 

e por muitas mulheres, pelo fato de banalizarem esses casos.  

 

“O meu ex me dizia que eu merecia apanhar, que eu era burra, que eu era 

dependente.” 

  

Os relatos denunciam a violência psicológica à qual mulheres estão submetidas, 

acarretando em distúrbios de ansiedade, de depressão, de imagem, de autoestima e em 

alguns casos provocando tentativas de suicídio.  No vídeo de Karina Rangel, intitulado 

“Uma vez meu ex me disse...”, a jovem narra frases abusivas ditas por homens a 

mulheres e pede que as seguidoras comentem coisas que ouviram dos seus ex. Com 

nomes diferentes dos encontrados em seus perfis reais, seguem alguns dos relatos de 

episódios de violência vivenciados por suas seguidoras: 

Uma vez meu ex me disse que "quando uma mulher trai é por escolha, 

falta de caráter msm, já o homem não, que quando traem é por instinto, 

pq homem é assim, já está no instinto do homem, algo natural." Ou seja, 

mulher traindo é puta, homem traindo é super natural. Rsrs 

(PALHAÇADA) 

Bruna Almeida 

 

Nesse caso o mito biologista da diferença de comportamento sexual é usado para 

justificar e impor a aceitação da traição masculina como natural. Ao mesmo tempo que 

demarca a assimetria da relação, uma vez que a mulher é julgada moralmente quando se 

comporta da mesma forma que o homem. A naturalização da traição e julgamento moral 

da mulher também aparece no relato de Cristina. 

 

Eu realmente acreditava que quando ele me dizia que olhar para outra 

menina era normal, quando eu falava alguma coisa ele jogava a culpa em 

cima de mim, ele me fazia acreditar que eu estava horrível, super magra, 

que tinha meninas mais gostosas que eu, que para mulher ser boa tem que 

ser daquele jeito, só que mulher dele não fazia academia, só se vestia do 

jeito que ele queria, uma vez coloquei um shorts e ele fez eu me sentir o 

pior tipo de menina, pq os caras olhavam, e ele me dizia que eu estava 

igual vadia, e aí eu percebi que meu cabelo estava caindo muito, eu 

chorava sozinha, não aguentava mais ele, eu nem gostava dele, só que eu 

já estava doente, com uma depressão, só que não sabia pedir ajuda para 

ninguém, eu não conseguia falar, um dia ele levantou a mão e eu fiquei 
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chocada, e depois ele me pediu desculpas, depois ele levantou de novo e 

de novo, eu contei para minha mãe, até que um dia minha mãe terminou 

o relacionamento, e ele me ligou me fazendo acreditar que eu não iria 

viver sem ele, e ficava me perguntando se eu estava com outro, até que 

eu voltei e minha mãe me pôs de castigo e não deixou, hoje eu sou 

completamente ciumenta, pelo medo de confiar em alguém, ele me trair, 

sou completamente insegura, sou chorona o que eu não era, pq sempre 

fui durona, toda vez que um cara se aproxima de mais, eu recuo e arrumo 

um jeito de ele terminar comigo ou faço alguma merda, ou até mesmo o 

cara faz, pq eu fico com medo de confiar e o cara ser o pior tipo de 

pessoa, mais eu nunca mais vou deixar um cara me falar o que eu devo 

ou não fazer, ou me tratar da maneira que ele me tratava, hoje eu sei do 

meu valor, e eu não vou deixar ninguém me manipular, que saber o mais 

estranho, eu sou a Princesinha do Papai, ninguém nunca havia me tratado 

daquela forma. 

Cristina Maria 

 

A violência psicológica comumente precede a agressão física que, uma vez 

praticada e tolerada, pode se tornar constante. O receio e constrangimento de assumir 

que o casamento ou o namoro não está funcionando ainda é um motivo que leva as 

mulheres a se submeter à violência de todos os tipos e não apenas a psicológica.  

Fonseca, Guedes e Silva (2009) ressaltam que a violência doméstica é um 

fenômeno que ocorre também em relações permeadas por afetos, nas quais são 

depositadas expectativas ligadas ao que as mulheres idealizam como família e 

casamento. Sendo o agressor uma pessoa com quem a vítima compartilha sua vida, 

divide e constitui o seu lar, os episódios de violência geram sentimentos de impotência, 

decepção, desamor e desesperança. Segundo as autoras, questões subjetivas como a 

vulnerabilidade emocional e a desproteção são sentimentos que afetam a saúde mental e 

fragilizam a capacidade das vítimas de violência doméstica para o enfrentamento do 

problema.  

O meu ex me dizia que eu merecia apanhar, que eu era burra,que eu era 

dependente. Ele me empurrou um dia ''de brincadeira''. Ele sempre tentou 

fazer sexo comigo dormindo,eu que n deixava. Ele me traiu com minha 

propria prima,mas eu perdoei pq ele parecia mt arrependido. Eu sempre 

percebi q ele adorava q eu pedisse favor pra ele pq ele queria me 

dominar. So q era dificil enxergar a real pq qnd ele queria ele era mt 

amoroso comigo. e eu nunca mais peguei uma traiçao depois do episodio 

da prima...foda. ah e ele já me chamou de vagabunda tb,me chamou de 

vagabunda pq eu curtia foto de homens sem camisa....mais tarde descobri 

uma conta secreta em que ele seguia varias meninas com roupas curtas 

tb. ele tb quase nunca pagava nada pra mim mesmo quando eu estava 

desempregada,ele sempre mentia q n tinha dinheiro,mas a carteira dele 

estava sempre lotada. Ele era tao exagerado com isso de dinheiro que um 

dia ele me deixou passando fome alegando q n tinha dinheiro,sendo que 
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ate cartao ele tem.Ele ja me chamou de relaxada tb,ja me mandou depilar 

um dia q estava com uns pelinhos no suvaco e ainda ficou de cara pq eu 

fiquei brava,pq segundo ele,ele foi ''delicado'' em me avisar dos pêlos. 

Fora que ele EXIGIA que eu fosse na casa dele de carro durante a 

semana e ele so vinha aos finais de semana. Se eu estivesse cansada a 

gente n se via. Olha é um inferno homem assim. Mas a gente só fica 

olhando qualidade,isso q é foda. O amor cega muito. 

Denise Silva 

 

Denise foi culpabilizada pelas agressões que sofria: “ela merecia apanhar”. Entre 

outras formas de violência doméstica, também foi vítima de violência sexual, dado que 

aparece de forma sutil em sua fala “Ele sempre tentou fazer sexo comigo dormindo”.  

A violência sexual contra a mulher é entendia pela Lei Maria da Penha 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. 

Segundo Fonseca, Guedes e Silva (2009), a sexualidade é seriamente 

comprometida em mulheres vítimas de violência sexual. A violência sexual revela o 

poder total do parceiro sobre o corpo e sobre a vontade das mulheres. Ainda que 

socialmente legitimado, o abuso sexual em relações conjugais traz sérias consequências 

para a vida das mulheres. 

 Cheguei a viver com uma pessoa que todos os dias me dizia que eu era 

feia ,má ,que ninguém nunca ia gostar de mim ,que eu era uma merda ,a 

pior pessoa que tinha conhecido na vida ,nojenta ,que eu era branca e o 

seu gosto eram as negras ,que o meu corpo estava horrível (eu que 

sempre fui "popozuda" emagreci tanto nessa relação que cheguei a pesar 

37 kgs ,coisa que não imaginei ser possível ). 

uma vez ,num desentendimento numa festa bateu-me em frente a toda a 

gente . Levou -me para casa e ia me batendo no caminho ,empurrando 

para o chão ,para o lixo ... chegando a casa bateu-me durante horas,a 

madrugada inteira .de manhã eu não me conseguia mexer. Um vizinho 

bateu à porta e estava com um martelo na mão ,disse que a próxima vez 

que ouvisse algum barulho nos dava com aquilo na cabeça .Lá para as 6 

da manhã eu fui para o chão de um quarto da casa e pedi a Deus para que 

não voltasse e me deixasse em paz . Realmente não voltou para me bater 

mais ,mas voltou ao quarto passado uma hora a chorar e a pedir perdão 

(típico ) e nem dormir me deixou ,fui obrigada a ficar a ouvir aquela 

ladainha até ao meio dia. 

Pessoa da igreja ,que conheci na igreja ,a dizer que era espírito ,que não 

sabe o que era etc . Voltou a fazer depois disso, claro . Dessa tareia fiquei 
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sem conseguir me mexer durante uma semana,sem poder andar . Sem 

conseguir abrir o maxilar para comer ,o corpo todo com nódoas negras de 

tamanho de punhos ,os dois olhos roxos com sangue pisado ,lábios 

rebentados . Nunca paSsei tão mal na minha vida .. E isto não é nem 5% 

do que eu passei .Isolar-me de toda a gente ,inclusivamente a minha mãe 

,fazer -me perder emprego,passar grandes vergonhas no meio da rua 

,controlar redes sociais Telefone ,tudo,não podia sair de casa e se saísse 

tinha que ser na sua presença e obrigatoriamente de mãos dadas, ou então 

fazia escândalo no meio da rua .  

Coisas inimagináveis de gente perturbada ... Mas as coisas passam.... 

felizmente saí disso ,não guardo rancores ,já perdoei . Mas foi um tempo 

negro da Minha vida que não desejo a ninguém. 

Eliane Mendes 

 

A violência doméstica se inicia de uma forma lenta e silenciosa e progride em intensidade 

e consequências. O autor de violência, em suas primeiras manifestações, não lança mão de 

agressões físicas, mas parte para o cerceamento da liberdade individual da vítima, avançando para 

o constrangimento e humilhação (Caponi , Coelho & Silva, 2007).  

Eliane vivenciou episódios de forte agressão física, estando as humilhações 

presentes nas suas experiências. Sua história também aponta para a falta de 

solidariedade: enquanto era espancada companheiro, foi ameaçada pelo vizinho ao invés 

de receber socorro. Se observarmos o fato por outro ângulo, poderíamos pensar na 

solidariedade do vizinho mais com o agressor, uma vez que, ao negligenciar socorro à 

vítima, ainda intensificava o gesto agressivo com promessas de mais agressão. O 

discurso religioso aparece desculpabilizando o agressor e culpando criaturas 

metafísicas.  

O discurso religioso é usado também para manter mulheres em relacionamentos 

violentos ao legitimar a subordinação da mulher ao homem, ao afirmar que o 

enfrentamento e superação da violência no relacionamento depende de sua fé, da força 

de suas orações para “livrar o marido das tentações”.  

A violência psicológica, de acordo com Caponi, Coelho e Silva (2007), passa 

por um processo duplo de omissão. Pela falta de referência na mídia, que noticia 

majoritariamente casos de violência física, principalmente nos casos em que ocorrem 

feminicídio, além de comumente romantizarem as agressões sofridas por mulheres. 

Ainda que seja difícil compreender a ocorrência da violência física sem a presença da 

violência psicológica, que pode ser tão ou mais grave que a primeira, muitos artigos 

nem sequer citam a sua existência. 
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“Mulher separada não era bem vista” 

 

Em entrevista concedida a revista Veja, a apresentadora Palmirinha conta sobre 

as agressões em um casamento que durou 20 anos e os motivos que a levaram a 

permanecer no relacionamento. 

“Depois que as minhas filhas mais velhas se casaram e saíram de casa, 

depois de 20 anos de casamento, eu falei: „Chega. Ele me maltratava 

muito. Eu segurei, porque pensava que, se me separasse, minhas filhas 

poderiam não ter um bom casamento. Mulher separada não era bem vista. 

[...] Eu estava sempre com o olho inchado, machucada, com roxos pelo 

corpo. Naquela época, tinha o Mobral (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização) e eu me matriculei para tentar terminar os estudos. Eu 

trabalhava durante o dia e estudava à noite. Quando eu chegava em casa, 

ele achava que eu estava em outro lugar e era aquele auê. Nunca fui 

revoltada por causa disso, sempre fui alegre, feliz. Nunca Fiz as minhas 

filhas pagarem pelo que sofri. Tem mãe que desconta nos filhos. Eu não. 

Sempre tive o maior carinho, usava roupa bem velha para que elas 

pudessem ir arrumadinhas para a missa. [Referindo-se à presença filhas 

no momento da agressão] Eu fechava a porta, mandava elas irem para 

outro quarto, procurava esconder, mas elas viam. [Referindo-se ao 

período após a separação] me sentia muito sozinha, sentia falta das 

minhas filhas – duas eram casadas, eu não queria preocupá-las, e a mais 

nova viajava muito com a senhora para quem eu trabalhei, que era 

madrinha dela. Sentava no sofá e não tinha vontade nem de comer de 

tanta saudade (pausa e se emociona). Chorava sozinha. Não tinha 

ninguém que ficasse comigo. Nunca tive amigas. Minhas amigas eram as 

minhas filhas”. 

 

O que faz com que uma mulher se mantenha em um relacionamento abusivo 

durante anos?  Essa é uma pergunta-armadilha que sempre surge quando tratamos de 

violência contra a mulher. As mulheres experimentam essa permanência no 

relacionamento de formas diferentes, por motivos diferentes. Palmirinha se preocupava 

com a repercussão que as agressões pudessem gerar para as filhas; há mulheres que se 

sentem culpadas (são culpabilizadas) pelas agressões que sofrem; há mulheres que 

sofrem chantagem emocional; há mulheres que são constrangidas pelas ameaças; há 

mulheres que se sentem envergonhadas para denunciarem os abusos que vivem com os 

parceiros, entre outras razões que são ilustrados  pelas histórias contadas.  

Trata-se de uma pergunta armadilha por trazer consigo uma característica da 

violência que é responsabilizar a pessoa em situação de vulnerabilidade pela agressão 

sofrida. Podemos nos fazer outra pergunta: o que faz com que um homem abuse de uma 
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mulher durante anos?  Como em outras controvérsias a violência contra a mulher não 

pode ser resumida a uma só pergunta, nem mesmo a uma só resposta.  

Controvérsias são conflituosas. A ordem e a hierarquia social se colocam em 

jogo nas controvérsias, elas decidem e são decididas pela distribuição do poder, os 

atores não nascem em condições de igualdade dentro das controvérsias. Portanto, 

tratam-se também de lutas para conservar ou reverter desigualdades sociais. “Elas 

podem ser negociadas através de procedimentos democráticos, mas muitas vezes elas 

envolvem força e violência”. (Venturini, 2009, p. 6). A violência é usada para impor 

uma versão sobre outras. 

A violência doméstica contra mulheres fundamenta-se em relações interpessoais 

de desigualdade de poder entre mulheres e homens ligados por vínculos consanguíneos, 

de afetividade, de afinidade ou de amizade, onde o agressor se vale da condição 

privilegiada de uma relação com a vítima. Nossa tarefa é identificar (ao menos juntar 

nossos esforços) estas redes em sua heterogeneidade e explorar como é que elas são 

ordenadas para gerar efeitos tais como desigualdades e poder. (Law, 1992). 

O poder, a partir da perspectiva da Teoria Ator-Rede pode ser entendido como 

um efeito de processos de tradução que se dão em rede e não como um conjunto de 

causas. Law (1992) nos chama a atenção para o fato de que a Teoria Ator-Rede não 

afirma a existência de muitos centros de poder ou ordens, mais ou menos iguais.  O que 

a teoria nos permite compreender é que os efeitos de poder são gerados de uma forma 

relacional e distribuída e que este não é um processo acabado. A análise das disputas 

pelo ordenamento é central à teoria ator-rede, sendo objetivo do pesquisador explorar e 

descrever processos locais de composição social, organizados de acordo com padrões e 

resistências.  Ou seja, acompanhar o processo conhecido como tradução que origina 

efeitos de ordenamento tais como dispositivos, agentes, instituições. A concepção de 

tradução implica na transformação e na possibilidade de equivalência, a possibilidade 

que uma coisa ou um ator possa representar outra.  Por exemplo, permite que um ator 

possa representar uma rede. Ou como um fenômeno se desloca e se configura em 

versões que vão se diferenciando no tempo ou nos espaços em que vão acontecendo. 

Quantas traduções podemos encontrar para a violência doméstica contra a mulher? De 

quais maneiras ela se expressa ou se camufla? De que atores estamos falando? Quando e 

como alguém se torna agressor ou agredido? Os relatos trazem ações variadas, 

localizadas de maneira também variada, praticadas por atores em situações às vezes 

previsíveis e às vezes imprevistas, porque simplesmente eclodem.  
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De acordo com Law (1992), este é o núcleo da abordagem da Teoria Ator-Rede: 

o interesse por como os atores e organizações mobilizam, sobrepõem e conservam 

unidos os elementos que os compõem. Interessa saber como atores e organizações 

conseguem evitar que esses elementos dispersem e como conseguem encobrir, por um 

certo tempo, o próprio processo de tradução e assim tornar uma rede de elementos 

heterogêneos algo que passa a ser um ator pontualizado. Esse movimento analítico nos 

permite compreender como atitudes violentas em relacionamentos abusivos são tomadas 

como algo natural, como de repente uma ameaça de morte motivada por ciúme e 

possessividade é interpretada de forma romantizada, como crimes cometidos contra 

mulheres são notificados como passionais pela mídia, até mesmo do apoio ou não que a 

mulher recebe do seu grupo familiar quando busca denunciar agressões sofridas. O 

machismo, nessa perspectiva, pode ser compreendido como uma cristalização da rede, 

mantida pela sobreposição de um cosmo sobre outros, de forma a manter o corpo da 

mulher sempre em risco.    

    

 “O meu [abusador] é muito culto e estava em casa” 
9 

 

Compartilhar sua experiência, conversar com pessoas em situações parecidas, 

buscar informações e apoio nas redes foi também a estratégia da jovem argentina 

Micaela Rodriguez, criadora da página no Facebook Por Una Infancia Sin Dolor, onde 

fala sobre as situações de violência sexual que sofreu durante 12 anos, dos 4 aos 16 anos 

de idade, tendo como agressor o próprio pai.  

Abusada antes mesmo de ter condições de compreender o que estava ocorrendo, 

Micaela não gritava, não reagia. Acreditava que tudo o que seu pai fazia era para seu 

bem. Foi ensinada que era apenas uma brincadeira entre eles, que ela também gostava e 

que, se sua mãe ficasse sabendo, ela iria ficar irritada.  

O relato de Micaela chama a nossa atenção enquanto profissionais no processo 

de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. É preciso conhecer o 

fenômeno da violência doméstica contra a mulher, atentarmo-nos para suas graves 

consequências psicológicas. Acima de tudo, evitar encobrir a verdade com um 

“diagnóstico”.  

"No sabía cómo decirle a mi mamá, me daba una vergüenza terrible. Le 

dije que tenía pesadillas con él, que soñaba que me tocaba y se tiraba 
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encima mío, para que sospechara. Mi mamá me llevó a la psicóloga. La 

psicóloga dijo que era el Complejo de Electra, donde se supone que las 

nenas manifiestan fascinación por el padre. Que era normal, que eran las 

fantasías sexuales de cualquier adolescente y que tenía que seguir yendo 

a verlo". 

A história de Micaela torna visível outras vias de silenciamento, como aquele 

produzido pelo diagnóstico e pela medicalização. Micaela teve sua escuta negada. 

Negar a escuta é negar a pessoa como sujeito. Mulheres que sofrem com a violência têm 

suas identidades abaladas, negadas. Precisam ser acolhidas, ouvidas, necessitam de um 

espaço de cuidado onde possam reelaborar e ressignificar suas experiências, assim como 

muitas vezes precisam de informações e encaminhamentos.  

Sem conseguir expor para a mãe a situação em que se encontrava e sendo-lhe 

atribuído um diagnóstico por sua terapeuta, Micaela, usando um nome falso por meio do 

Yahoo Respostas, procurou descobrir se era normal a situação que vivia com o seu pai 

quando era criança. Muitas pessoas começaram a dizer que não e que se tratava de um 

caso de abuso sexual infantil. Incapaz de denunciar seu agressor, a então jovem se 

isolou cada vez mais. Aos 15 anos, fez uma tentativa de suicídio, ingerindo 

medicamento para depressão. Em 2015, após abrir sua página no Facebook, 

inicialmente anônima, foi reconhecida por pessoas da escola que a chamaram para 

conversar, depois conversaram com a mãe e a denúncia finalmente foi feita.  

"Tenía que ir a su casa, como había dicho la psicóloga, y no quería. Yo 

había dejado de tomar las pastillas para la depresión y ese día me las 

tomé todas juntas. Cuando me empezaron a agarrar los síntomas me 

llevaron al hospital a hacerme un lavaje y quedé internada. La verdad, yo 

no me quería morir, quería quedar en coma. Quería que pase el tiempo y 

despertarme siendo grande. Creía que cuando fuera más grande iba a 

tener más fuerza física para empujarlo y más autoridad para decirle que 

no".  

Em sua página, Micaela começou a ter contato com jovens que sofreram abuso 

sexual infantil, que tentaram suicidar-se, com familiares e amigos de adolescentes 

abusados.  

"Me hacía bien hablar con ellos. A todas las chicas nos pasaba lo mismo. 

Rechazábamos a los varones, nos queríamos vengar con todos, por 

ejemplo. Y empecé a ver en esas historias que los abusadores infantiles 

no son lo que todos piensan, el delincuente que te persigue en la calle. 

Eso es un mito. El mío es muy culto y estaba en casa. Tampoco son 

siempre hombres, hay mujeres abusadoras. Y hay menores que también 

son abusadores". 
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Assim como uma vítima não precisa se parecer com uma, uma agressor não 

necessariamente se aparenta com um. A desumanização do agressor, fantasiado como 

um monstro, desvia o foco da atenção para o homem comum, educado, trabalhador, pai. 

Micaela não tinha medo de fantasmas, até mesmo torcia para que fosse um quando 

ouvia o barulho da porta do seu quarto se abrindo.  No entanto, quem lhe assombrava 

era seu pai. Quem nos assombra dentro de nossas próprias casas não são criaturas 

mitológicas e raramente são desconhecidos, tal como Micaela aponta: agressores podem 

ser cultos, podem ser mulheres, podem ser menores de idade, podem ser pais, irmãos, 

companheiros, colegas de trabalho, professores e uma legião sem fim de personagens.  

Micaela relata um caso de pedofilia e incesto. Sua história não perde importância 

para a nossas discussões pelas diferenças culturais, por ser uma garota argentina. As 

redes sociais têm o potencial de aproximar as pessoas, pois suas histórias circulam por 

diferentes espaços, incentivam discussões e inspiram pessoas de todo mundo.  

A violência baseada no fato de a vítima ser uma mulher interfere 

significativamente no exercício dos direitos de cidadania e na qualidade de vida de 

mulheres no mundo todo, limitando seu pleno desenvolvimento enquanto sujeitos 

humanos constituintes da sociedade e afetando igualmente o pleno desenvolvimento da 

sociedade em sua diversidade. (AGENDE, 2004).  

 Nesse sentido, as discussões acerca de gênero se desenvolveram de forma 

diferente, no Brasil e em outros países, em razão de acontecimentos políticos que 

compõem a história dos mesmos. O gênero, como categoria analítica, não perde sua 

importância pela consciência crítica da especificidade histórica e dos limites culturais. 

No entanto, é importante considerar que os conceitos feministas de gênero colocam de 

modo acentuado os problemas da comparação cultural, da tradução linguística e da 

solidariedade política. (Haraway, 2004). A violência contra a mulher é localizada, mas, 

ao mesmo tempo, ela se conecta de muitas maneiras com as várias formas de violência 

praticadas contra a mulher em muitas partes do mundo, pois guarda, de alguma forma, 

aproximações e também diferenças. Ela se traduz.    
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“Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais
10

” 

 

Em 2016, teve grande repercussão na mídia a denúncia de agressão feita por 

Luiza Brunet ao seu ex-namorado o empresário Lírio Parisotto.  Ambos fizeram uso das 

redes sociais para se pronunciarem sobre o ocorrido.  

 “Eu sempre tive uma família estruturada e sempre fui discreta em minha 

vida pessoal. É doloroso aos 54 anos ter que me expor dessa maneira. 

Mas eu criei coragem, perdi o medo e a vergonha por causa da situação 

que nós, mulheres, vivemos no Brasil. É um desrespeito em relação à 

gente. O que mais nos inibe é a vergonha. Há mulheres com necessidade 

de ficar ao lado do agressor por questões econômicas, porque está 

acostumada ou mesmo por achar que a relação vai melhorar.” 

Luiza Brunet 

“Nunca na vida agredi homem, muito menos mulher que respeito muito, 

quem me conhece sabe. Isto não me tira o direito de me defender de 

tentativas de agressão através de tapas, chutes, mordidas, unhadas etc… 

Tento me defender através da imobilização. Se o caso for para a justiça 

será lá que será esclarecida a verdade […]”. 

Lírio Parisotto 

 

Diferentemente das demais, a história de Luiza Brunet não recebeu, neste relato, 

um título originado de suas próprias palavras. A frase de dramaturgo e escritor Nelson 

Rodrigues “Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. As neuróticas reagem”, 

assim como outra de suas citações mais conhecidas, “Toda mulher deve apanhar, você 

pode não saber por que está batendo, mas ela sabe porque está apanhando”, se tornaram 

clássicas em conversas machistas. 

Há muitas discussões em torno da obra e do autor, se seus trabalhos polêmicos 

são uma crítica à sociedade, ou se dizem de sua imagem reacionária assumida. O fato é 

que suas palavras povoaram o imaginário brasileiro, reforçando mitos de que se a 

mulher se mantém em uma relação abusiva é porque gosta das agressões que sofre (“Se 

não largou ainda é porque gosta de apanhar”) ou de que a mulher é sempre culpada por 

ter sofrido a agressão (“Você não apanhou atoa. Alguma coisa você fez”).  O título nos 

serve bem para ilustrar o cosmo a que pertencem argumentos defendidos por pessoas 

que se posicionaram em relação a essa história.  

Pessoas famosas e anônimas foram às redes sociais manifestar seu repúdio ao 

episódio de agressão em apoio a Luiza Brunet. Assim como houve muitas pessoas que a 
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culpabilizaram, houve também pessoas que manifestaram o seu apoio ao empresário. 

Podemos ver, no comentário do leitor a baixo, o argumento que minimiza a agressão, ao 

afirmar que há pessoas que gostam de apanhar. 

“Qualquer um que tiver sua integridade malferida por outrem, tem o 

direito à legítima defesa. Se um homem for agredido por uma mulher tem 

o direito de usar a mesma proporção de força. Isso se aplica, 

evidentemente, à mulher agredida, já que "homens e mulheres são iguais 

perante a lei". Mas, essa discussão nunca terá um fim porque existem 

espécimes de ambos os sexos que sentem prazer em apanhar. Apanham 

gostosamente e depois posam de vítimas nos Tribunais.” 

 

 De acordo com o artigo 25 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848 de 

07.12.1940 alterado pela Lei nº 9.777 em 26/12/98), “entende-se em legítima defesa 

quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem.”  Quem age em legitima defesa não comete crime. 

No entanto, o ato de defesa deve ser proporcional à ameaça ou agressão. A avaliação da 

gravidade é feita, caso a caso, pelo poder judiciário.  

 Um ato é considerado violento quando há desproporção entre a agressão e o 

revide. Segundo Grossi (1998), a agressão implica e permite o revide, sendo 

indistinguível quem é o sujeito e quem é a vítima do ato, pois a vítima é capaz de 

responder à agressão que sofreu. Por outro lado, a violência é uma agressão que aniquila 

quem a sofre, não há a possibilidade de reagir e responder. Será que podemos equivaler, 

em força física, a violência praticada por homens contra mulheres e por mulheres contra 

homens? Talvez não em todos os casos, mas a rede que produz a violência praticada por 

uns e por outras talvez possa nos informar sobre quem protagoniza o ato, assim como 

sobre as circunstâncias que o cercam.   

 Uma característica interessante das discussões que acontecem na internet é a 

presença de pessoas que compartilham de diferentes cosmos. Em resposta a esse 

comentário, outra leitora aponta a fragilidade da argumentação e oferece outro 

referencial.  

“Você está sugerindo que mulheres que apanham agridam seus 

companheiros com a mesma força? Isso não faz muito sentido. Ademais, 

dizer que a violência doméstica só se perpetua porque há indivíduos que 

gostam de apanhar e que posteriormente se fazem de vítimas é ignorar o 

quanto está em jogo para a pessoa que é, de fato, vitimada pela agressão 

que não costuma ocorrer apenas a nível físico. A pessoa que é agredida 

tem seu psicológico também afetado e passa a se enxergar como alguém 

inferior, que merece o castigo ou que, caso deixe o agressor, jamais 

encontrará outra pessoa. O jogo mental que ocorre nessas situações é 
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muito maior que simplesmente "gostar de apanhar" e o motivo de essa 

discussão não ter fim é justamente por conta de indivíduos que, como 

você, questionam o sofrimento da vítima e minimizam a agressão.” 

 

Em nota à imprensa e em sua postagem na internet, o empresário lamentou a 

exposição distorcida do episódio ocorrido na intimidade. Para além da discussão sobre 

verdades, o que nos interessa é como diferentes atores se posicionam a respeito dessa 

controvérsia e a discussão sobre o que vem a ser íntimo, privado, nos casos de violência 

doméstica contra a mulher.  

“Roupa suja se lava em casa” é um conhecido dito que reafirma um local 

destinado para os conflitos. Os conflitos, que podem ou não resultar em agressões, são 

destinados ao espaço doméstico, ao privado. Longe dos olhares e opiniões públicos. 

Mas qual é a fronteira entre o público e o privado?  

O que motivou Luiza Brunet a trazer sua experiência para a discussão pública foi 

o reconhecimento de compartilhar a mesma situação vivenciada por outras mulheres, as 

brasileiras. Sua atitude é política, por promover o debate público da violência que é 

localizada na intimidade. Ao compartilhar experiências particulares com outras, cada 

uma à sua maneira, as mulheres podem reconhecer que o que vivem no registro pessoal 

é também político. (Despret & Steawngers, 2011). Assumir questões pessoais como 

politicas não se trata de uma queixa impotente, ao contrário, possibilita o debate, o 

reconhecimento, o apoio mútuo, levanta a necessidade de intervenção do Estado e da 

criação de políticas públicas específicas.  

Compartilhar suas histórias permite que as mulheres possam transformar o que 

tinha sido vivido até ali como empírico, sem ligação, privado, num modelo em que estes 

pedaços de história façam sentido para as(os) outras(os), que sejam desligados de razões 

psicológicas, íntimas às quais cada uma teria podido lhes associar. (Despret & Stengers, 

2011). Falar das agressões sofridas, dos sentimentos, dos temores, das soluções, dos 

desfechos é encontrar pontos em comum, é poder sentir e dizer juntas “isto importa”, é 

poder fazer disso uma história compartilhada. 

 

“Sobrevivi... Posso contar” 

 

 No programa Altas Horas, que foi ao ar dia 05 de agosto de 2018, Maria 

da Penha Maia Fernandes contou, mais uma vez, sua história de luta por justiça. A 
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farmacêutica bioquímica conheceu em São Paulo, durante um curso, o professor 

colombiano de economia Marco Antônio Heredia Viveiros com quem se casou e teve 

três filhas. Após conseguir a cidadania brasileira, o comportamento de Heredia começou 

a mudar, tornando-se muito agressivo com Maria da Penha e com as filhas do casal. 

Em 1983, num período onde não existiam nem as delegacias da mulher no país, 

Maria da Penha levou um tiro da espingarda de Heridea enquanto dormia. Ficou 

hospitalizada por cerca de 4 meses e, como sequela, ficou paraplégica. Na versão 

contada por Heredia, o disparo foi feito por um bandido que tentou roubar a residência.  

Depois da alta médica, Maria da Penha volta pra casa e passa por um período de 

15 dias de cárcere privado. Nesse período, passa pela segunda tentativa de homicídio, 

com um chuveiro propositalmente modificado. Com a ajuda da família e sob a proteção 

de uma ordem judicial, Maria da Penha conseguiu sair de casa, sem que isso 

significasse abandono do lar ou perda da guarda de suas filhas.  

Maria da Penha buscou por justiça e segurança, Heridia passou por dois 

julgamentos, condenado em ambos. O primeiro, após oito anos decorridos do episódio 

de violência, quando foi condenado, mas saiu em liberdade devido a recursos. Depois de 

seis anos, um novo julgamento ocorreu e, novamente condenado, e saiu em liberdade 

devido a recursos.  

Esta seção leva o nome do livro escrito por Maria da Penha (Sobrevivi… Posso 

Contar, 1994), em que relata as agressões sofridas por ela e palas filhas e também das 

contradições dos julgamentos. Com a publicação do livro conseguiu contato com o 

CEJIL-Brasil (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e o CLADEM-

Brasil (Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) que, 

juntos, encaminharam, em 1998, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) uma petição contra o Estado brasileiro, 

relativa ao caso de impunidade em relação à violência doméstica por ela sofrido (caso 

Maria da Penha nº 12.051). Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

em seu Informe nº 54, responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e 

tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. 

 Depois que a história de sofrimento e de luta por justiça de Maria da Penha foi 

conhecida internacionalmente, o Estado brasileiro reconheceu a necessidade de 

criar uma lei que punisse a violência doméstica contra as mulheres. Em 7 de Agosto de 

2006, a Lei nº 11.340 foi sancionada, entrando em vigor no dia 22 de setembro de 

2006. A Lei recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem a sua luta.  
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Ao contrário da violência doméstica contra a mulher, a judicialização do 

problema pode ser considerada recente, entendendo a judicialização como a 

criminalização da violência contra as mulheres, não só pela letra das normas ou leis, 

mas também, e fundamentalmente, pela consolidação de estruturas específicas, 

mediante as quais o aparelho policial e/ou jurídico pode ser mobilizado para proteger as 

vítimas e/ou punir os agressores. (Waiselfisz, 2015). Após a Lei 11.340, que visa 

incrementar e destacar o rigor das punições para esse tipo de crime, em março de 2015, 

foi sancionada a Lei 13.104/2015, conhecida como a Lei do Feminicídio, classificando-

o como crime hediondo e com agravantes, quando acontece em situações específicas de 

vulnerabilidade (gravidez, menor de idade, na presença de filhos, etc.). As definições 

dessa lei, embora controversas e alvo de críticas por parte de diversos operadores da lei 

e dos movimentos sociais, caracteriza a letalidade intencional da violência por condição 

de sexo. Entende a lei que existe feminicídio quando a agressão envolve violência 

doméstica e familiar, ou quando evidencia menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher, caracterizando crime por razões de condição do sexo feminino. (Waiselfisz, 

2015).  

Pelos registros do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), entre 1980 e 

2013, num ritmo crescente ao longo do tempo, tanto em número quanto em taxas, 

morreram 106.093 mulheres, vítimas de homicídio. Entre 2003 e 2013, o número de 

vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, um aumento de 252%. A taxa, 

que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 mil, passa para 4,8 em 2013, um aumento de 

111,1%. (Waiselfisz, 2015).  

Com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil, num grupo de 

83 países com dados homogêneos, fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, 

ocupa uma pouco recomendável 5ª posição, evidenciando que os índices locais 

excedem, em muito, os encontrados na maior parte dos países do mundo. Os países com 

taxa superior ao Brasil são El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. Em 

comparação a países desenvolvidos, o Brasil tem um índice de feminicídio 48 vezes 

mais que o Reino Unido, 24 vezes mais homicídios femininos que Irlanda ou 

Dinamarca e 16 vezes mais que Japão ou Escócia. (Waiselfisz, 2015). 

O levantamento de informações sobre a atuação do Poder Judiciário na aplicação 

da Lei Maria da Penha de 2013, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por 

intermédio da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania e do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias aponta que o local onde mais comumente 



49 
 

 
 

ocorrem situações de violência contra a mulher é a residência da vítima, independente 

da faixa etária. Enquanto a taxa de ocorrência no ambiente doméstico é de 71,8%, a 

violência ocorre em vias públicas em apenas 15,6% dos casos. Os pais são os agressores 

principais até os 9 anos de idade. O papel paterno é substituído pelo cônjuge e/ou 

namorado, que prepondera a partir dos 20 até os 59 anos da mulher. Já a partir dos 60 

anos, são os filhos que assumem o papel de agressores.  

A pesquisa do DataSenado de 2013 sobre violência contra a mulher constatou 

que, por todo o país, 99% das mulheres já ouviram falar na Lei Maria da Penha. Dentre 

as mulheres que já sofreram violência, 65% foram agredidas por seus próprios parceiros 

de relacionamento, ou seja, por marido, companheiro ou namorado. Quase 40% das 

mulheres afirmam ter procurado alguma ajuda logo após a primeira agressão. Para as 

demais, a tendência é buscar ajuda da terceira vez em diante ou não procurar ajuda 

alguma – o que acontece em 32% e 21% dos casos, respectivamente. O medo do 

agressor foi apontado por 74% das entrevistadas como principal fator para vias 

alternativas às denúncias formais.  94% das mulheres acham que o agressor deve ser 

processado, mesmo que contra a vontade da vítima e 88% denunciariam a agressão, 

caso testemunhassem a ocorrência. As delegacias foram as instâncias mais lembradas 

espontaneamente pelas mulheres na hipótese de fazerem uma denúncia contra ato de 

violência doméstica. As delegacias comuns foram indicadas por 53% das entrevistadas e 

as delegacias da mulher foram mencionadas por 34% das brasileiras ouvidas. 80% das 

entrevistadas acreditam que apenas a criação de leis não é capaz de resolver o problema 

da violência doméstica e familiar.   

As pesquisas apontam para o reconhecimento, por grande parte das mulheres, de 

que as leis e a forma como a Justiça pune não são capazes de resolver o problema da 

violência doméstica e familiar, exemplificando que o direito não cria nada e não garante 

nada por si só em matéria de direitos humanos.   Os direitos humanos são um meio, um 

processo de garantir a todos os bens da vida fundamentais para assegurar a dignidade 

humana. A ideia dinâmica de direitos humanos, como processo e meio, mostra que são 

eles o resultado sempre provisório das lutas para ter acesso aos bens necessários da vida. 

(Flores, 2009, citado por Gomes 2013). De acordo com Gomes (2013), não basta apenas 

positivar direitos, mas também, é preciso dispor-se criticamente contra estruturas de 

poder, a fim de fornecer instrumentos que alterem as posições dos sujeitos na luta pelos 

bens da vida divididos a partir do corte de gênero. 
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A Lei Maria da Penha constitui-se como um marco histórico no enfrentamento 

da violência contra as mulheres. A partir de sua sanção, a violência contra a mulher é 

tipificada como crime e este passa a ser julgado nos Juizados Especializados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instrumentos criados a partir dessa 

legislação. (PNEVM, 2011).  

Dentre as conquistas da Lei Maria da Penha, o documento ressalta a tipificação 

da violência doméstica, que pode ser física, sexual, patrimonial psicológica e moral; a 

proibição da aplicação de penas pecuniárias aos agressores e a pena imputada ao 

agressor que era de até um ano passou a ser de até três anos, assim como a determinação 

de encaminhamentos das mulheres em situação de violência e seus dependentes a 

programas e serviços de proteção e de assistência social. (PNEVM, 2011).  

Conforme Gomes (2013) a Lei Maria da Penha significou um avanço no 

tratamento da violência de gênero no Direito. Representou a necessidade de inclusão do 

paradigma de gênero e o feminismo como referência de interpretação e da utilização do 

discurso a seu respeito.  

As políticas públicas resultam de redes complexas, onde muitos atores precisam 

ser deslocados, interesses são negociados, ética, em que economia, política e muitos 

outros ingredientes se misturam. Nas últimas cinco décadas, as mulheres têm se 

organizado em movimentos feministas trabalhando em estratégias para reduzir a 

desigualdade entre gêneros em diferentes partes do mundo, contribuindo de forma 

significativa para a construção de políticas voltadas para mulheres. (Miranda, 2015).   

O conceito de gênero se constitui, segundo Haraway (2004), como uma 

categoria analítica central para as construções e classificações de sistemas de diferença. 

A distinção e a combinação dos termos “sexo” e “gênero” são parte da história política 

dessas palavras. Significados médicos, biológicos, gramaticais e literários têm sido 

questionados pelos feminismos. Os sentidos partilhados pelas categorias raciais e 

sexuais de gênero dirigem-se para as histórias das opressões coloniais, racistas e sexuais 

intrincadas nos sistemas de produção e inscrição do corpo e seus consequentes discursos 

libertários e de oposição. As teorias feministas de gênero buscam articular a 

especificidade da opressão das mulheres no contexto de culturas marcadas pela 

distinção entre sexo e gênero. 

A violência não é exercida diretamente sobre todas as mulheres, mas é 

introjetada por elas como uma ameaça pertinente a todas. A violência de gênero é 

vivenciada como uma ameaça cotidiana, em que se dá aos homens a legitimidade, por 
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herança e como bagagem de sua identidade, de submeter a vontade feminina, dominá-la 

e mesmo tomá-la, segundo as determinações de sua condição de gênero. (Camargo, 

1998).  

Camargo (1998) aponta três aspectos fundamentais do impacto da violência 

doméstica na vida social, sendo eles: desorganização das relações familiares e sociais, 

reclusão ao espaço doméstico e constantes fugas e deslocamentos do grupo familiar. 

Para a autora, a contextualização do impacto da violência doméstica vai para além das 

estatísticas de sua incidência ao inscrever-se na interpretação das causas de 

adoecimento, empobrecimento, desamparo à infância e evasão escolar, como um 

obstáculo pra o desenvolvimento pessoal e social.  

O impacto social das políticas públicas de combate à violência, segundo 

Camargo (1998), está fortemente relacionado à capacidade de desvelamento de seus 

vínculos e articulações sociais, econômicas, políticas, e sua imbricação estrutural. A 

autora aponta que, em casos como o combate a violência doméstica, além de o Estado 

dar consequência às denúncias responsabilizando e punindo o agressor, é necessário:   

Valorizar a dinâmica de construção da violência doméstica como um processo relacional, 

desmistificando os papéis de vítima e algoz atribuídos a mulheres e homens. O diálogo com o 

desejo e o sentimento dos envolvidos, a compreensão e consciência das mulheres diante da 

responsabilidade por suas vidas, enfim, o questionamento à vitimização, são conteúdos 

fundamentais nas políticas e ações públicas de combate à violência contra a mulher. (p. 133).   
 

A violência contra a mulher pode ser compreendida como um fenômeno 

resultante de uma rede de discursos de valores, de classe, de gênero, de políticas, de 

lugares, entre outros atores que podem estar conectados para formá-la. A história de 

Maria da Penha é emblemática para a discussão da violência doméstica contra a mulher. 

Nossa legislação específica nasce do entrelaçamento de sua história, de histórias de 

outras mulheres, dos movimentos feministas, de instituições internacionais. Toda uma 

rede heterogênea composta por mulheres, crianças, agressores, leis, operadores do 

direito, livro, espingarda, chuveiro elétrico, entre outros. 

Compreender a violência doméstica contra a mulher como fenômeno resultante 

de uma rede e não como algo já dado como natural e característico dos relacionamentos 

nos permite pensar em estratégias para desarticular os agrupamentos que a geram e 

mantêm.   As mulheres já obtiveram conquistas importantes no campo dos direitos, mas 

ainda há muito trabalho a ser feito, tendo em vista as estatísticas pouco positivas ligadas 

a crimes de gênero e a fragilidade da rede de enfrentamento e atendimento de mulheres 

em situação de vulnerabilidade.   
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DESENROLANDO UM POUCO MAIS DO NOVELO 

 

 Tecer sobre a violência doméstica contra a mulher tem um sabor agridoce. Tem 

um sabor doce de testemunhar mudanças de concepção, de políticas públicas, mudanças 

na vida das mulheres. Mas tem também o sabor amargo que a violência deixa com as 

histórias de humilhação, de pressão psicológica, de agressões físicas, de assassinatos de 

mulheres. O título escolhido para a dissertação é amplo, o feminino é tecido por mais 

tramas que a violência contra a mulher e mais urdumes que o gênero. O subtítulo 

delimitou até onde acompanhamos o tecer. 

 Nessa tessitura, o corpo da mulher aparece constantemente sendo afetado pelas 

disputas, pela imposição por meio da violência de um cosmo de valores sobre os seus 

próprios. O corpo é envolvido de diversas formas nos relatos daquilo que se faz, 

mobilizado no discurso.  Para a Teoria Ator-Rede, o corpo não é entendido como 

reservatório de algo superior (uma alma imortal, o universal, o pensamento), mas como 

algo que é capaz de deixar rastros de uma trajetória dinâmica na qual aprendemos a 

registrar e a ser sensíveis aos muitos elementos que compõem o mundo. (Latour, 2008). 

 Nas histórias de violência contadas, o corpo aparece afetado pelo medo, pelo 

risco, por fraturas, pelo adoecimento, assim como pela possibilidade de se compor junto 

a outros materiais e mudar de posição, de sair do isolamento e se reconhecer como parte 

do coletivo.  

Analiticamente uma pessoa pode ser entendida como uma rede de materiais 

diversos que interagem entre si. (Law,1992). Nossa composição heterogênea é o que 

nos permite diferir, o que nos possibilita não estar aprisionados a posições previamente 

definidas. Acompanhando a composição do corpo do texto, podemos observar que as 

mulheres que experienciam ou experienciaram situações de violência não ocupam uma 

posição óbvia. Podem ser mulheres mestiças, com deficiência financeira, que sofrem 

com o isolamento social, mas podem ser mulheres que possuem carreiras de sucesso, 

boa escolaridade, status, não negando, de forma alguma, que há grupos que se 

encontram em situações de maior risco que outros. Há, ainda, outros grupos em  risco 

como de gays, lésbicas e transsexuais que padecem do mesmo tipo de violência, nutrida 

por razões análogas àquela dirigida às mulheres, assunto para outras pesquisas. 

Assim como não há uma vítima óbvia, ocorre o mesmo com os agressores. 

Negar o status de humanidade de um agressor fazendo referência a uma figura 

monstruosa obscurece que quem agride são homens que compartilham um cotidiano 



53 
 

 
 

comum com outras pessoas: são pais, são namorados, maridos, companheiros, podem 

ser homens bem educados, artistas, professores universitários. Não é possível 

determinar de antemão quem são os atores que protagonizam a violência contra a 

mulher. Com relação aos agressores, era nossa intenção inicial ouví-los também,  mas 

esta ação não se concretizou como esperávamos. Como protagonistas do ato violento, 

quais seriam seus motivos, segundo eles mesmos? O que os teria movido? O que 

pensam daquelas que agrediram? O que justificaria esse ato que nos causa tamanha 

perplexidade, às vezes praticado de forma desproporcional ao que a situação oferece?  

Estas e outras perguntas ficarão como provocações a serem respondidas por outros 

trabalhos. 

A violência doméstica contra a mulher é resultante de uma complexa rede onde 

são envolvidos muito mais que apenas homens e mulheres. O local é um ator importante 

na rede da qual emerge a violência doméstica contra a mulher. Ocorre em lugares onde 

as mulheres vivem, onde estão em contato com o agressor com quem compartilham 

vínculos sanguíneos e afetivos. São lugares que se constroem não apenas com tijolos e 

cimento, mas com a memória, com a família, com afetos. Esse espaço conhecido como 

doméstico não se resume apenas à casa e pode se expandir para outros espaços de 

convivência e intimidade com a vítima, pois as agressões podem acontecer dentro de um 

carro, de um hotel, até por mensagens. 

Nesse ambiente híbrido, chamado de doméstico, agressões de diferentes tipos e 

intensidades tendem a se repetir e se agravar, causando vários danos diretos para a vida 

das mulheres, nos casos mais sérios resultando no feminicídio. As consequências da 

violência doméstica contra a mulher não são enfrentadas individualmente, pois não se 

trata de uma questão pessoal. Como realidade compartilhada por muitas, é um problema 

político que necessita ser discutido e enfrentado coletivamente visando mudanças nas 

estruturas que, ao mesmo tempo, construímos e por elas somos construídos, fato que 

demanda mudanças cosmopolíticas. Discutir sobre a violência doméstica contra a 

mulher, buscando sua superação, nos exige sair do campo moral e ir para o campo ético, 

ligado às políticas.  

Duas das histórias aqui contadas evocam no título a sobrevivência. O assassinato 

e/ ou o risco de ser assassinada é apenas a ponta de um grande iceberg. Tecer com 

diferentes histórias permite desfazer mitos a respeito da violência doméstica como 

apenas mulheres que têm deficiência financeira se mantém em relacionamentos 
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abusivos ou que mulher gosta de apanhar, que a submissão é uma forma de demostrar 

amor. 

As narrativas têm a potência de tornar presente na fala individual, questões que 

afligem a coletividade. Os relatos de experiências compartilhados por mulheres em 

redes sociais contam histórias contundentes que se diferenciam pelo espaço onde são 

tecidas as narrativas. Mulheres se voluntariam a compartilhar suas histórias e comporem 

com elas o debate público a respeito do fenômeno com diferentes expectativas, para 

despertar o reconhecimento de iguais, buscar empatia e acolhimento de quem lê, para 

incentivar outras mulheres a denunciar agressões. Compartilhar uma história em um 

espaço de debate público representa ultrapassar a barreira de um sofrimento isolado. Ser 

agredida e não poder falar se traduz como mais uma forma pela qual mulheres 

vivenciam a violência. 

Compartilhar a própria história representa um ato de coragem pela exposição, 

uma vez que há também a migração para o espaço digital da discriminação e da 

violência contra a mulher. Muitas mulheres deixam de participar de discussões públicas 

ou se autocensuram por temer por sua privacidade e por sua segurança. Os agressores e 

acusados de agressão também se valem das redes para expor e defender suas versões, 

assim como para apoiarem e receberem apoio de outros que compartilham do mesmo 

cosmo.  

Das histórias contadas, surgem diversas inquietações: Por que a violência 

doméstica contra a mulher é tão abrangente? Por que se mantêm? Quem é beneficiado 

pela sua manutenção? O que configura abuso em um relacionamento? Entre outras. As 

questões ainda em aberto caracterizam que o debate público a respeito da violência 

doméstica contra a mulher está aquecido, que há grupos que não aceitam a imposição de 

um cosmos sem resistência. Houve conquistas no campo das políticas públicas, a 

criação de leis e serviços que visam o enfrentamento da violência contra a mulher, 

resultaram de lutas individuais e coletivas que não se cessaram.  

Construir um texto narrativo sobre a violência contra a mulher é também um 

trabalho de me tecer junto, compor com outras histórias, reconhecer-me nas 

experiências de outras mulheres, com aproximações e distanciamentos. É a busca de 

uma forma de escrita que não apague a dor das mulheres, que não apague 

potencialidades, que não apague suas justificativas, suas próprias estratégias.   

Desenvolver este estudo Ator-Rede demandou reconhecer minha posição 

ambígua de tecer e ser parte da trama.  Enquanto mulher tecida por tramas e urdumes 



55 
 

 
 

semelhantes e como artesã lidando com os fios, olhando pra o tecer, buscando novas 

técnicas, novos pontos possíveis.  Entendo que ser mulher significa ter um corpo 

heterogêneo, em constante composição com diversos materiais, que deixa rastros, que 

aprende a ser afetado e a afetar. Nesse sentido, o gênero é um urdume em comum, 

pontos de conexão na rede que nos permite reconhecermo-nos umas nas histórias das 

outras e nos unir na dor, na luta, nas conquistas.  
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ANEXOS  

 

Vídeo “Uma vez meu ex me disse...” publicado no Facebook em 24 de outubro de 

2017. 

 

Comentários: 

Anna Rodrigues  

O meu ex me dizia que não me achava bonita, que eu era burra e jamais conseguiria 

passar numa universidade Federal como ele, que só ele iria querer ficar comigo, que eu 

nunca iria encontrar alguém como ele, que eu não poderia ter amizades ou simplesmente 

escolher a minha roupa. 

P.S: Eu recebo vários elogios e estou satisfeita com a minha aparência, estudo numa 

universidade federal, encontrei alguém disposto a me amar, tenho várias amizades e 

escolho a minha própria roupa, mais do que isso, escolho aonde ir com ela, só tem uma 

coisa em que ele teve razão: eu nunca encontrei alguém como ele (sorte a minha)  

 

Bianca Castro 

 Um dia um ex me disse: às vezes homem cansa de “comer” lasanha e precisa de um 

arroz com feijão (pra justificar o fato de ter me traído com uma menina bem escrota). 

Hoje moro na França e estou casada com um francês maravilhoso que nunca, em mais 
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de 6 anos juntos, fez algo parecido. Só tenho uma coisa a dizer pra esse meu ex: 

MUITO, mas MUITO OBRIGADA MESMO! Hahahaha  � �   

 

Bruna Almeida 

 Uma vez meu ex me disse que "quando uma mulher trai é por escolha, falta de caráter 

msm, já o homem não, que quando traem é por instinto, pq homem é assim, já está no 

instinto do homem, algo natural." Ou seja, mulher traindo é puta, homem traindo é 

super natural. Rsrs 

(PALHAÇADA) 

 

Cristina Maria 

Eu realmente acreditava que quando ele me dizia que olhar para outra menina era 

normal, quando eu falava alguma coisa ele jogava a culpa em cima de mim, ele me fazia 

acreditar que eu estava horrível, super magra, que tinha meninas mais gostosas que eu, 

que para mulher ser boa tem que ser daquele jeito, só que mulher dele não fazia 

academia, só se vestia do jeito que ele queria, uma vez coloquei um shorts e ele fez eu 

me sentir o pior tipo de menina, pq os caras olhavam, e ele me dizia que eu estava igual 

vadia, e aí eu percebi que meu cabelo estava caindo muito, eu chorava sozinha, não 

aguentava mais ele, eu nem gostava dele, só que eu já estava doente, com uma 

depressão, só que não sabia pedir ajuda para ninguém, eu não conseguia falar, um dia 

ele levantou a mão e eu fiquei chocada, e depois ele me pediu desculpas, depois ele 

levantou de novo e de novo, eu contei para minha mãe, até que um dia minha mãe 

terminou o relacionamento, e ele me ligou me fazendo acreditar que eu não iria viver 

sem ele, e ficava me perguntando se eu estava com outro, até que eu voltei e minha mãe 

me pôs de castigo e não deixou, hoje eu sou completamente ciumenta, pelo medo de 

confiar em alguém, ele me trair, sou completamente insegura, sou chorona o que eu não 

era, pq sempre fui durona, toda vez que um cara se aproxima de mais, eu recuo e arrumo 

um jeito de ele terminar comigo ou faço alguma merda, ou até mesmo o cara faz, pq eu 

fico com medo de confiar e o cara ser o pior tipo de pessoa, mais eu nunca mais vou 

deixar um cara me falar o que eu devo ou não fazer, ou me tratar da maneira que ele me 

tratava, hoje eu sei do meu valor, e eu não vou deixar ninguém me manipular, que saber 
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o mais estranho, eu sou a Princesinha do Papai, ninguém nunca havia me tratado 

daquela forma. 

 

Denise Silva 

O meu ex me dizia que eu merecia apanhar,que eu era burra,que eu era dependente. Ele 

me empurrou um dia ''de brincadeira''. Ele sempre tentou fazer sexo comigo 

dormindo,eu que n deixava. Ele me traiu com minha propria prima,mas eu perdoei pq 

ele parecia mt arrependido. Eu sempre percebi q ele adorava q eu pedisse favor pra ele 

pq ele queria me dominar. So q era dificil enxergar a real pq qnd ele queria ele era mt 

amoroso comigo. e eu nunca mais peguei uma traiçao depois do episodio da 

prima...foda. ah e ele já me chamou de vagabunda tb,me chamou de vagabunda pq eu 

curtia foto de homens sem camisa....mais tarde descobri uma conta secreta em que ele 

seguia varias meninas com roupas curtas tb. ele tb quase nunca pagava nada pra mim 

mesmo quando eu estava desempregada,ele sempre mentia q n tinha dinheiro,mas a 

carteira dele estava sempre lotada. Ele era tao exagerado com isso de dinheiro que um 

dia ele me deixou passando fome alegando q n tinha dinheiro,sendo que ate cartao ele 

tem.Ele ja me chamou de relaxada tb,ja me mandou depilar um dia q estava com uns 

pelinhos no suvaco e ainda ficou de cara pq eu fiquei brava,pq segundo ele,ele foi 

''delicado'' em me avisar dos pêlos. Fora que ele EXIGIA que eu fosse na casa dele de 

carro durante a semana e ele so vinha aos finais de semana. Se eu estivesse cansada a 

gente n se via. Olha é um inferno homem assim. Mas a gente só fica olhando 

qualidade,isso q é foda. O amor cega muito. 

 

 Eliane Mendes 

Cheguei a viver com uma pessoa que todos os dias me dizia que eu era feia ,má ,que 

ninguém nunca ia gostar de mim ,que eu era uma merda ,a pior pessoa que tinha 

conhecido na vida ,nojenta ,que eu era branca e o seu gosto eram as negras ,que o meu 

corpo estava horrível (eu que sempre fui "popozuda" emagreci tanto nessa relação que 

cheguei a pesar 37 kgs ,coisa que não imaginei ser possível ). 

uma vez ,num desentendimento numa festa bateu-me em frente a toda a gente . Levou -

me para casa e ia me batendo no caminho ,empurrando para o chão ,para o lixo ... 
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chegando a casa bateu-me durante horas,a madrugada inteira .de manhã eu não me 

conseguia mexer. Um vizinho bateu à porta e estava com um martelo na mão ,disse que 

a próxima vez que ouvisse algum barulho nos dava com aquilo na cabeça .Lá para as 6 

da manhã eu fui para o chão de um quarto da casa e pedi a Deus para que não voltasse e 

me deixasse em paz . Realmente não voltou para me bater mais ,mas voltou ao quarto 

passado uma hora a chorar e a pedir perdão (típico ) e nem dormir me deixou ,fui 

obrigada a ficar a ouvir aquela ladainha até ao meio dia. 

Pessoa da igreja ,que conheci na igreja ,a dizer que era espírito ,que não sabe o que era 

etc . Voltou a fazer depois disso, claro . Dessa tareia fiquei sem conseguir me mexer 

durante uma semana,sem poder andar . Sem conseguir abrir o maxilar para comer ,o 

corpo todo com nódoas negras de tamanho de punhos ,os dois olhos roxos com sangue 

pisado ,lábios rebentados . Nunca paSsei tão mal na minha vida .. E isto não é nem 5% 

do que eu passei .Isolar-me de toda a gente ,inclusivamente a minha mãe ,fazer -me 

perder emprego,passar grandes vergonhas no meio da rua ,controlar redes sociais 

Telefone ,tudo,não podia sair de casa e se saísse tinha que ser na sua presença e 

obrigatoriamente de mãos dadas,ou então fazia escândalo no meio da rua .  

Coisas inimagináveis de gente perturbada ... Mas as coisas passam ....felizmente saí 

disso ,não guardo rancores ,já perdoei . Mas foi um tempo negro da Minha vida que não 

desejo a ninguém. 

 

 Debora Augusta 

Meu pai hj me ODEIA!  

São quase 8 anos sem me dirigir a palavra. Por quê? Toda vez que ele xingava, ou 

tentava agredir minha mãe, eu o enfrentava, e isso desde os meus 9 anos de idade, hj 

tenho 24! 

Meu pai me chama de vagabunda, piranha, vadia (detalhe: Sempre nas minhas costas, e 

até hj!). 

Dizia que eu iria namorar aos 30 anos, e olhe lá.  

Quando comecei a querer trabalhar, ele dizia sempre... "Lugar de mulher é em casa!" 
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No meu segundo estágio na Polícia Civil (ele não falava mais comigo), disse que se ele 

estivesse morando na minha casa eu jamais trabalharia na polícia, lugar de mulher não é 

fora de casa, quanto mais na polícia, lugar de gente safada, corrupta. 

Passou uns anos, morria de medo de que tudo que acontecia com minha mãe, 

acontecesse comigo, as vivências dentro de casa, me fez desconfiar de tudo e todos, 

desde palavras até atitudes.  

Queria namorar, mas calculava minimamente os passos de cada menino que eu achava 

interessante, a maioria foi passando, fui ficando e não me sentia segura com eles. 

Até que um dia encontrei uma pessoa que pensava como eu, presenciou as mesmas 

coisas que eu em casa, lutou contra as mesmas coisas que eu... foi o único cara que foi 

meu namorado, hj estamos a quase 5 anos juntos, casamos e tudo. Uma pessoas que 

sempre me dignificou como ser humano, um HOMÃO da porra!  

E até pra namorar, e mais tarde casar, isso me rendeu feridas mais profundas no 

relacionamento com meu pai, mas eu fiz minha escolha sem olhar pra trás. 

Estou fazendo esse relato, pq vejo muitas meninas, tão novas, tão lindas, tão vivas se 

acabando em relacionamentos abusivos, tapando os olhos frente a tanto desamor de 

quem vc nem conhece direito, ou conheceu ontem. 

Não é uma relação de sangue como a minha... pq ficante, namorado, marido, amante a 

gente escolhe, PAI não! 

Falo isso com lágrimas nos olhos, pq eu poderia ser a filhinha do papai, a querida, mas 

escolhi o que acredito ser correto, mesmo isso me trazendo muitos estragos 

psicológicos. 

Fica a reflexão... meninas abram seus olhos! Lutem! Reajam! Tomem atitude! Só 

acontece com a gente, o que nós permitimos! 

 

Fernanda Magno 

 Qto absurdo estou lendo nos comentários... o que falta é a mulher se amar mais e não 

ter medo de estar sozinha... muitas vezes namoram sem gostar, sem mesmo conhecer 
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bem a pessoa... vale a pena esperar o cara certo... sejam fortes e independentes em todos 

os sentidos! 

Na hora certa, vocês encontrarão alguém que respeite e goste de vocês.  

 

Gislene Costa 

Meu ex fiquei casada 14 anos  

Ele dissia para mim q eu era ridícula ... eu podia colocar roupa mais linda do mundo eu 

era ridícula. Vinha cansada do trabalho eu era malandra de não querer fazer as coisas 

em casa mais eu trabalhava dia todo ele meio período e dormi resto do dia não me 

ajudava. 

Quando pedi o divórcio para ele. Ele disse q tinha família mãe pai filho. Mais eu ele não 

falou ai eu disse com toda minha coragem mais esposa não tem mais. Quando sai da 

minha casa não levei nada so meu filho. E meu ex dissia q eu ia morrer de fome q eu ia 

voltar para ele correndo. 

Hoje 6 anos separada eu estou muito bem  

Eu nunca fui ridícula para nem um homem . 

Homens não mandam em mim  

Eu q mando neles hoje. 

Até no meu trabalho quem comanda sou eu e trabalho com 9 homens hahahahahhahaha 

aprendi muito. Nós mulheres somos mais forte q imaginamos 

 

 Junia Pereira 

Meu ex nao me dizia que era normal os vários dias sem dizer que ama ou desejar bom 

dia... mas ele chegou a passar vários dias sem fazer isso e justificava com falta de 

tempo... e eu também achava estranho ele ter tempo para as outras pessoas e pra mim 

não... 
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Ele ja chegou a mentir pra mim dizendo que estaria ocupado, so porque não estava afim 

de sair durante o mês todo... mas achava super ruim se eu saisse com meus amigos e 

não chamasse ele...  

Mesmo sabendo que ele estava "ocupado"... 

"Uma vez meu ex me disse que traiu todas suas ex namoradas porque elas mereceram 

isso"... 

Eu acho que relacionamentos abusivos são mais comuns que imaginamos...  � 

E realmente, enquanto a pessoa errada ocupava lugar na minha vida, eu perdia a chance 

de conhecer alguem que me fizesse realmente bem...  

Hoje estou feliz, com uma pessoa tão maravilhosa, que me pego o tempo todo me 

perguntando "onde tu tava que não te achei antes? 

 

Lucia Dias 

Só quem passou por isso sabe quanto é duro perder meses da sua vida se submetendo a 

abusos, a humilhação.... Oro sempre para que nenhuma menina mais passe por isso e 

quando vejo algo assim, temos que repreender imediatamente... Pois gostaria muito que 

tivesse alguém para abrir meus olhos antes de todas as coisas! Força meninas, vocês são 

auto suficientes, um namorado, futuro marido, tem que vir para agregar na sua vida, e 

não fazê-la parar para o mundo girar em torno dele!  �� ❤� 

 

Maria Conceição  

Meu ex me traiu e quando perguntei oque ela tinha de melhor que eu ele respondeu "a a 

barriga dela era chapadinha e você tá ficando meio gordinha " PQP 

13 Natália 

meu atual quer uma mulher que se cuide, e por mais que eu esteja acima do peso eu 

estou com a saúde perfeita, meu ex me disse que eu não passo de um brinquedo e que 

nunca ninguém vai me amar 
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meu ex me traía com as amigas dele e quando eu falava que tinha ciúme eu era a 

paranóica e a louca, elas eram só "amigas" 

 

Patrícia Martins 

Uma vez meu ex me disse (Que eu não podia comer besteiras pra não engordar se não 

ficaria feia e ele não ia querer ficar comigo gorda ) � � � 

E que se eu perdesse ele jamais conseguiria arrumar outro, Hoje estou muito bem 

casada com uma pessoa incrível, Que me ama do jeito que eu só, engordei uns quilos 

pois estou vivendo meu melhor momento esperando o amor da nossas vidas meu 

príncipe e engordei sim e é isso só fex ele me amar mas   

 

 Aline Ferreira 

Quando usava alguma roupa que me valorizava e não era tão curta, ele me deixava mal, 

a ponto de ficar com vergonha de estar com tal roupa, tatuagem não podia fazer por que 

não conseguiria um emprego decente. Faculdade??? Pra que??? Como iria trabalhar, 

cuidar da casa e dele, como iria conseguir pagar as contas da casa se faculdade era caro, 

e tem muitas festinhas lá né??? Nunca me fazia surpresa nenhuma ( embora eu dissesse 

uma vez que não gostava, por que poderia ser uma surpresa ruim), flores??? Só nos 

primeiros 2 anos. Planos??? Só em como reformaria a casa. Nunca viajamos, não 

tinhamos uma música, nem fotos reveladas tivemos. Nunca iria se "casar" de verdade 

comigo, e muitas vezes fazia brincadeiras pra me humilhar. Gostosa??? Cadê a gostosa 

que eu não tô vendo??? Não fazia o menor esforço pra me ter. Era agressivo com as 

palavras e sempre quebrava minhas coisas, minhas maquiagens, portas enfim. Mas fazer 

o que né??? Era absolutamente normal fazer tudo isso, pelo menos ele era bonzinho 

com os outros e era muito trabalhador então o problema era eu mesmo. Foram 7 anos de 

pura ilusão. Não deixe que ninguém te diga que no casamento é normal um cara te tratar 

como lixo, deixar que ele olhe pra outras mulheres, que não te agrade, que não te 

surpreenda, que não te ame de verdade. Eu me afastei de pessoas, empregos, atividades 

e desse relacionamento tóxico, tudo o que me fazia mal, no começo parecia egoísmo, 

mas depois descobri que era AMOR PRÓPRIO!!! 
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 João Victor 

 Caraca ela namorou um cara extremamente babava escroto ! Quem gosta evolui junto 

se for necessário ajuda a menina que se tiver mais capacidade que ele vai mais longe 

ainda ! Isso é ser seguro ! Ter orgulho de quem tá do lado ! 

 

Raquel Assis 

Uma vez meu ex me disse que sairia com os amigos que a irmã dele iria então não teria 

com o que me preocupar , então eu disse tudo bem mas vou sair com as amigas mas eu 

não disse a frase até o fim minha voz não saia porque as suas mãos estavam sobre mim , 

meu pescoço sendo apertado, até eu dizer por sinais que desistir de sair. (Machismo é 

real, medonho e gritante e na maioria das vezes nem nós mulheres sabemos identificar 

certos abusos não somos ensinadas a se empoderar nem muito menos reagir). � 

 

Samira Nogueira 

Meu Deus! Quanto cara idiota existe nesse mundo! Quantas mulheres vão sendo 

humilhadas dia a pós dia! Deus criou a mulher tão linda, tão especial, não mereciam 

escutar e viver nada disso! Com certeza meu filho vai crescer e ser um homem que trata 

a sua mulher com todo amor e carinho q ela merece, assim como o pai dele me trata 

 

 Tatiana Veloso 

Meu ex apesar de mais fora de forma que eu se achava bem mais bonito, meu ex apesar 

de nem ter o ensino fundamental completo se achava bem mais inteligente e bem 

informado do que eu que ja estava no meio do superior, meu ex apesar de não ter 

emprego e nunca procurar se achava bem melhor de vida porque pegava o carro do 

pai(na qual eu colocava gasolina) pra passear comigo e com outras(porque sobrava 

gasolina sempre)... 

Ele virou ex quando notei que eu não tava sendo esnobe quando eu sou sim melhor que 

ele e que ele so me menosprezava porque sabia disso. 
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Valquíria Nascimento 

Meu ex já me disse que eu iria viver pra sempre lavando louça, pelo fato de eu trabalhar 

em fast food, e que eu nunca iria encontrar alguém que me aturasse, muito ruim de ouvir 

umas coisas assim. 

Desmotivante  

Dói 

 

 

 

 

Vídeo “#01 DENÚNCIA: Violência Psicológica”, publicado em junho de 2017 

 

 

 

Entrevista de Maria da Penha Maia Fernandes em 05 de agosto de 2018 no 

Programa Altas horas, compartilhada no Facebook pela página Livre de Abusos 
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Publicação do perfil Problematizadores do Instagram em agosto de 2017

 

 

Postagem “Você não precisa parecer uma vítima para ser uma” da página Livre de 

Abusos no Facebook, em março de 2016 
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Publicação no Facebok, da página VIX Mulher, em maio de 2016, sobre a 

#ElePodeNãoTeBater  

 

Comentários: 

 

Maria Lucia 
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Me casei em Janeiro deste ano e passo, neste momento, pelo processo de anulação do 

casamento. O casamento fracassou e eu sobrevivi. Depois de estar exausta de uma 

semana de abusos constantes fiquei duas horas sentada diante dele ouvindo como sou 

uma pessoa ruim e um monstro que o faz agir como age. Mas, ele me disse que como é 

bom e, apesar de tudo, me tem amor. Depois de uma semana tentou se matar tomando 

medicamentos e me culpou. Disse que eu sou a pessoa que causa nele sofrimento e só 

presto para destruí-lo. Uma semana depois disto me fechou num quarto, quebrou uma 

garrafa e ameaçou se cortar inteiro se eu não o prometesse amor eterno. Fui tirada do 

quarto por funcionários do hotel. Ele se jogou em frente ao meu carro. Ligou para 

muitos dos meus amigos, ficou horas sentado em frente à casa onde me hospedei me 

impedindo de voltar. Me mandou mais de 200 mensagens de whatsapp e mais de 50 e-

mails em uma semana. Tudo o que eu fazia ou dizia fora da expectativa dele o tornava 

uma pessoa "frágil e maltratada por mim"; demorei todo o namoro pra exergar. Vi logo 

depois da lua de mel e ainda levei meses pra me libertar. Há mulheres que levam anos. 

Não sou especial pq saí disso rápido. Hoje estou em carne viva, juntando ja cacos, 

reconstruindo minha autoestima, filtrando as mentiras que ouvi e acreditei. Me 

reencontrando. O pior é ouvir de pessoas próximas que se o deixei não era amor. Ou 

"mas chegou a ser físico?"; ou ainda a dificuldade das pessoas entederem o quanto a 

violência emocional arranca de dentro da gente tudo o melhor que somos. Resgatar 

quem eu sou tem sido um trabalho diário. E lembrem-se, não são apenas homens que o 

fazem. Chefes fazem isso com funcionários. Pais com filhos. Filhos com pais. Mulheres 

com homens. São pessoas destruindo pessoas e precisamos falar disso pra mudar a 

realidade e salvar pessoas. 

 

Rosilene Assis 

No meu relacionamento anterior vivi exatamente isso! Meu ex marido nunca me 

encostou mas me torturava de tantas formas q infelizmente achei muitas nesses 

exemplos citados na matéria! Ninguém merece apanhar nem física e nem 

psicologicamente! Se vc está em um relacionamento abusivo, pare e reflita que a pessoa 

mais importante da sua vida é vc e que ngm merece te tirar isso ou ter mais poder q vc 

sobre a sua própria vida! Hoje graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso que me 

ama e me respeita, mas só consegui isso depois de aprender a me amar e me valorizar 

acima de tudo! 
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Diana Rodrigues 

Boa materia 

As vezes somos invisivel dentro da propria casa ,dificil vc ficar sem falar com 

companheiro,pela arrogancia de uma das partes ,mas com as outras pessoas sorria,conta 

piada . 

Como lidar com essa situacao. 

 

Maria Auxiliadora 

Tenhno um filho especial minha vida é viver em hospital com ele faz14anos que sou 

casada tenho mais três filhos. E pra meu esposo não passo de uma empregada. Não me 

ajuda em nada e quando chega bebado me xinga de tudo que vcs possam imaginar 

quando pésso pra ele sair de casa diz que quem tem que sair sou eu. 

 

Raquel Domingos 

Eu graças a deus nunca fui agradida fisicamente . 

mas psicologicamente sim. 

tive um relacionamento durante anos .de ilusão . 

porque pensei que estava apaixo nada por ele ? 

mas me enganei muito com ele ? 

porque não era o homem que eu pensei? 

estava cega espiritualmente . 

porque sempre me traia com outras mulheres .miserável fofoqueiro mentiroso 

incompetente 

ele me humilhava me xingava chamava de louca  

acomodada preguiçosa . 

pior de tudo e a traição ? 

 

Postagem da página Geledés Instituto da Mulher Negra, em abril de 2016:  “„Papai 

eu te odeio‟: o relato chocante de uma menina argentina, vítima de abuso sexual.”   
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Página do Facebook “Por Una Infancia Sin Dolor” 

 

 

Postagem no Facebook da página Pragmatismo Político postou no Facebook, em 

julho de 2016: “Agressor de Luiza Brunet se pronuncia sobre „surra‟ e lamenta 

exposição do caso” 
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