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Introdução
Este estudo pretende analisar o sentido e significado da violência física e psicológica
na vida conjugal de mulheres que permanecem por longo tempo vivendo em situação de risco
com seus parceiros íntimos. Apresentaremos os resultados parciais de um estudo piloto que
será aprofundado na consolidação final deste projeto de pesquisa. A violência será concebida
aqui, como um processo relacional e não como um produto dos indivíduos ou de uma ordem
vertical. Inclinamo-nos à concepção foucaultiana para qual não há um poder dominador, mas
relações de poder.

Sob a luz da antropologia, da psicologia e da análise dialógica do

discurso1, esperamos também que seja possível encarar a tarefa desviante, de entrelaçar as
dimensões da história, da cultura e das relações interpessoais, nos pontos em que estas
dimensões se tocam. Através de uma epistemologia qualitativo-interpretativa, serão realizadas
entrevistas e também recortes na internet, das falas sobre o “mundo feminino”. O universo da
pesquisa englobará um grupo de ouvintes voluntárias do Programa Light News da rádio
Transamérica FM de Curitiba, onde o coautor deste trabalho.
Em 2012 elaboramos um estudo-piloto sobre as características morfológicas das
visitantes do site www.gilbertoresponde.com.br por meio de um questionário. O público
feminino constituía a maioria absoluta de visitantes que procuravam no site respostas para
conflitos amorosos. Através da “análise de conteúdo” Bardin (1994, p. 226), observou-se que
Utilizamos o termo ADD a fim de diferenciar de outro mirante teórico que constitui em AD, advindo,
sobretudo de inspiração de teóricos franceses. Brait (2011) esclarece a necessidade de diferenciar os
termos visto que, embora haja pontos de contato, também há especificidades concernentes às ideias
dos pensadores que integraram o Círculo russo. A pesquisadora brasileira salienta que essa
terminologia, no entanto, não se vincula a uma conceituação exata e aplicável a determinado corpus no
sentido de esclarecê-lo e investigá-lo de modo a nomeá-lo e defini-lo com acurácia. A terminologia
deve ser mobilizada de modo a entender as complexas relações do sujeito com a linguagem, com o
outro e com o mundo e de como esse sujeito se constitui como ser social por intermédio da corrente da
comunicação viva e concreta em que se acha dado. A perspectiva da ADD se distancia de uma análise
técnica e instrumental de certo corpus em que se procura demonstrar, verificar e comprovar, em
definitivo, as hipóteses aventadas. Para a ADD, a relação entre o sujeito da pesquisa e o objeto é
sempre dada e mediada por intermédio dos discursos sociais que dizem esse objeto.
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um contingente significativo de perguntas feitas por mulheres esclarecidas acerca dos seus
direitos, com independência financeira e escolarizadas. A maioria das participantes não se
enquadrava na concepção tradicional de que a pobreza, a falta de consciência, a ausência do
Estado seriam os motivos que manteriam estas mulheres dependentes de seus companheiros.
A partir do exposto, pergunta-se: Quais os elementos do discurso feminino que
sustentam e dão sentido e significado a uma relação onde mulheres permanecem por longos
períodos de tempo convivendo com seus parceiros íntimos mesmo sendo alvos da violência
física e psicológica?
Objetivos
Este estudo tem como objetivo interpretar as significações do discurso feminino acerca da
manutenção da violência física e psicológica entre parceiros íntimos.
Método
A análise que fizemos em 2014 e 2015, de dois trabalhos publicados, nos ajudaram a
compreender um pouco mais o que pretendemos aprofundar na continuidade deste projeto. O
primeiro trabalho analisado foi a pesquisa de campo publicada em 1993 sob o título “Cenas e
Queixas” da antropóloga Maria Filomena Gregori finalizada em 1983.. O segundo foi a obra
de Marlene de Oliveira sob o título “Valle dos sonhos” editado em 2011. A partir do
aprofundamento destes trabalhos, buscaremos construir um corpus de dados por meio de
recortes na internet e que nos possibilitará uma “análise dialógica do discurso” como
ferramenta exploratória das significações que o elemento feminino imprime na linguagem
dessas mulheres.
Resultados e discussão
Gregori (1993) fez uma análise de discurso das queixas registradas no SOS-Mulher,
fundado em 1980 em São Paulo, por mulheres vítimas de agressão física e psicológica de seus
parceiros. Este trabalho nos ajudou a entender que a polarização homem/opressor,
mulher/vítima não levou aos resultados esperados pelas militantes que atendiam às mulheres
agredidas. O estudo da antropóloga também nos ajudou a compreender que a posição passiva
e silente perante o outro, gera um consentimento involuntário que perpetua a mulher na
condição de ocupar um não-lugar e de ser um não-sujeito na esfera conjugal.
Ao final de todo esforço por parte das plantonistas, noventa por cento das mulheres
atendidas não voltaram mais para as reuniões com as funcionárias do SOS Mulher. Isto nos

faz pressupor que aquelas mulheres não sentiram neste tipo de abordagem algo que fizesse
alguma diferença em suas vidas.
O segundo trabalho que analisamos, em 2014/15 foi a publicação recente da história
de vida de Marlene de Oliveira, sob o título “Valle dos sonhos um passado real”, editado em
2011. Conhecida pela mídia curitibana como a ex carrinheira que virou artista plástica,
Marlene relata em seu trabalho uma história de violência física e psicológica com a qual
conviveu por doze anos com seu companheiro. O cenário se passa nos bairros de Curitiba
onde ela foi circulando e se virando, “sempre suportando todos os problemas em silêncio”
Oliveira (2011, p. 112). Ao compararmos os relatos do trabalho de Oliveira (2011) com os
relatos de Gregori (1993) percebemos que nos dois casos as cenas de briga têm um só
objetivo; ou seja; o da posse da palavra e da obliteração do outro, pois quem ganha a briga é
aquele que dá a última palavra. A palavra do homem machista ainda parece ser a metáfora na
qual o silêncio da mulher se acumplicia e se engendra aos “dispositivos” do discurso.
Foucault (2013, p. 190). “A mulher não se reivindica como sujeito...porque sente o laço
necessário que a prende ao homem, sem reclamar a reciprocidade dele e porque muitas vezes
se compraz no seu papel de Outro” Beauvoir (2009, p. 22). Em outras palavras, esta categoria
de mulheres encontra-se alienada no discurso dos homens reproduzindo-o não apenas pela
boca dos homens machistas, mas também e agora, pela linguagem das mulheres machistas.
Assim se reproduzem as “relações de poder” Foucault (2013, p.181).
Marlene de Oliveira se dizia uma “escrava do silêncio”. Sempre calada perante o
agressor, “eu não contava para ninguém, nem para as minhas companheiras de trabalho e
muito menos para a família, suportando todos os problemas em silêncio” Oliveira (2011, p.
112). Analisando as falas de Marlene, seu silêncio é extremamente recorrente, pois
repetidamente ela se consolava em pensamento, o “meu silêncio vai falar mais alto”. O
silêncio era seu cúmplice e ao mesmo tempo, seu inimigo íntimo.
Conclusão
Assumimos para este trabalho, um conceito relacional de gênero, por concluirmos que
os estudos descritivos da violência entre parceiros íntimos destacam um aspecto parcial do
problema. Por isto, adotamos “uma abordagem baseada na prática e que leva em conta não só
a análise dos contextos de relações sociais como experiências e configurações particulares de
gênero” Costa (1994 p. 158) o que implica analisar o macro e o microcosmo relacional da

categoria “gênero feminino” quer na sua dimensão histórico-cultural, quer na sua dimensão
conjugal. O campo da esfera amorosa nos estudos de gênero abre-nos uma lacuna, pois
percebemos que “O desejo é pouco pensado e problematizado em nossos estudos”... “as
feministas têm estudado mais dimensões sociais e racionais do que emocionais, psíquicas,
intuitivas, sentimentais e afetivas, o que sem dúvida empobrece demais a experiência
humana” Rago (1998, p. 92)
Por outro lado, os aspectos históricos culturais fazem do Brasil numa nação religiosa e
familista. A fala de Marlene parece reafirmar a lógica deste amor incondicional, pois “Uma
mãe verdadeira é capaz de até matar para proteger o filho... uma mãe para de viver para viver
a vida dos filhos” Oliveira (2011, p. 96 p. 100). O extremo consentimento com a qual as
mulheres tratam seus agressores parece repetir o padrão cultural e afetivo em que o amor de
uma mulher confunde-se com a tolerância que uma mãe deve ter com seu filho.
Alia-se a este tipo de amor sagrado, a profana representação da masculinidade
brasileira, moldada pela virilidade, pela coragem e força física. “O sujeito sentindo que estava
me perdendo... veio conversar comigo sem violência, pedindo perdão por tudo que tinha feito,
prometendo mudar e querendo reconstruir nossas vidas...Eu, muito burra perdoei” Oliveira
(2011, p. 67). Na mesma noite do perdão, “no dia 24 de dezembro”, não por coincidência, ele,
mais uma vez a violentou, esmurrou-a e humilhou-a, ameaçando-a com a palavra, ao exigir
que Marlene ficasse em silêncio, sem contar nada a ninguém. Este era o seu destino. Ser
“escrava do silêncio”. Para Gregori (1993, p. 180) as mulheres agredidas eternizam o lugar de
vítimas ao perdoarem seus agressores, se colocando como uma categoria que necessita de
amparo.
Ainda sobre a dominação masculina e dos direcionamentos teóricos que colocam a
mulher apenas como vítima desta relação, nos inclinamos à concepção do poder em Foucault
(2013, p. 196) cuja função não é reprimir e sim reproduzir. O poder não é vertical e nem
excludente. Ao contrário, seu poder está em acumpliciar desejos complementares. Neste
alinhamento encontra-se também o pensamento da historiadora das mulheres, Perrot (1988,
p.184) em que poder reproduz relações de “opressão”, veladas por um “consentimento”
subjacente das mulheres.
Nossa conclusão final pretende alertar para a continuidade de uma representação tão
arcaica quanto presente. A de que as reações contra o feminino ou contra o masculino
guardem ainda a velha significação de que elas são bruxas e eles são monstros. Mesmo com a
prisão e a punição dos “monstros”, castiga-se o corpo violento, mas não se aprisiona a

significação da violência. Ela não é um produto do indivíduo, mas resultado dos dispositivos
relacionais e das artimanhas do discurso
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