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Resumo: Toma-se como corpus de análise neste estudo a chamada Lei “Maria da 
Penha” - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – que “cria mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. 
Pretende-se, para tanto, averiguar o percurso discurso-legistativo sobre a mulher 
brasileira, de modo a verificar qual o contexto ideológico do surgimento dessa lei, em 
2006. O artigo 2º da lei “Maria da Penha” deixa entrever - “Toda mulher, 
independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.” 
Entende-se que a Lei Maria da Penha reflete, de certo modo, a contemporânea tensão 
entre os papeis sociais da mulher brasileira: mulher submissa e mulher protagonista de 
grandes feitos. 
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Abstract: Take as the corpus examined in this study called the law "Maria da Penha" 
- Law n.º 11,340, August 7, 2006-Law "establishing mechanisms to curb and prevent 
domestic violence against women has on the creation of the Courts of Domestic and 
Family Violence against Women, and establishing measures to protect and assist 
women victims of domestic violence. The aim is to do so, determine the route examiner 
discourse on the Brazilian woman, in order to verify that the ideological context of the 
emergence of this law in 2006. Article 2 of the law "Maria da Penha" holding out - 
"Every woman, regardless of class, race, ethnicity, sexual orientation, income, culture, 
education, age and religion, shall enjoy the fundamental rights inherent to human being 
- it provided opportunities and facilities to live without violence, to preserve her 
physical and mental health and their moral, intellectual and social. "It is understood that 
the Maria da Penha Law reflects, in a sense, the contemporary tension between the 
social roles of Brazilian woman: submissive woman and woman protagonist of great 
deeds. 
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Procedimentos Metodológicos e Referencial Teórico:  



  O trabalho iniciou-se com a escolha de um objeto de estudo - a Lei 

“Maria da Penha” - considerado relevante para discutir o modo como se instala 

institucionalmente e legalmente um modo de conceber a mulher contemporânea em 

nossa sociedade – um ser frágil, que necessita de proteção -, entendendo que nela 

marca-se um posicionamento contra o machismo ainda vigente em nossa sociedade. 

Não existe no texto da Lei n.º 11.347 de 07 de agosto de 2006 alusão ao nome “Maria 

da Penha” e nem poderia existir; contudo a referida lei é conhecida popularmente e até 

no meio jurídico, como Lei Maria da Penha em razão da busca incessante de uma 

mulher vitimizada na obtenção de uma justiça igualitária para homem e mulher. 

A origem da Lei 11.340/2006, remonta ao dia 29 de maio de 1983, 

quando na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, a farmacêutica Maria da Penha Maia 

Fernandes, enquanto dormia, foi atingida por tiro de arma de fogo deferido por seu 

marido, Marco Antônio Heredia Viveiros, um economista colombiano naturalizado 

brasileiro. Em razão das lesões sofridas na coluna a mulher ficou paraplégica. Apurou-

se que essa agressão havia sido premeditada, pois o marido/agressor, dias antes tentou 

convencer a mulher/vítima a contratar um seguro de vida tendo-o como beneficiário e a 

assinar em branco o documento de transferência da titularidade do seu veículo. Dias 

após essa agressão, a mulher/vítima sofreu uma descarga elétrica quando se banhava, 

quando então, passou a entender, porque o marido passou a tomar banho no banheiro 

das filhas.   

O marido/agressor foi processado por tentativa de homicídio e 

condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão. Em razão de recursos somente no ano 

de 2002, praticamente após 19 (dezenove) anos da data da agressão, foi preso. Esses 

fatos chegaram ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

através da própria vítima, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e 

pelo Comitê Latino-Amerciano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM).  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, além de tornar pública 

a violência praticada contra a mulher – Maria da Penha -, recomendou a adoção de 

políticas públicas específicas para prevenir, punir e erradicar a violência contra as 

mulheres, e condenou o Brasil ao pagamento de indenização de 20 mil dólares em favor 

da vítima como reparação pelo dano sofrido, desproporção entre a violência suportada 



pela vítima, a pena aplicada ao agressor e a ineficácia do sistema legal no caso concreto. 

A vítima, em fevereiro de 2005, recebeu do Senado Federal, o prêmio “Mulher Cidadã 

Bertha Lutz”, atribuído às mulheres que se destacaram na busca dos direitos das 

mulheres. 

Em seguida, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a Análise do 

Discurso francesa (AD) e seus principais teóricos para melhor delimitar o objeto de 

estudo e seus objetivos. A opção pelo referencial teórico da Análise do Discurso 

francesa se justifica pelo fato de que ela investiga o campo dos enunciados a fim de 

entender os acontecimentos discursivos que possibilitaram o estabelecimento e a 

cristalização de certos sentidos em nossa cultura. Para a AD a linguagem é o lugar do 

conflito, de confronto ideológico, que deve ser analisada na sociedade já que os fatores 

de sua constituição são histórico-sociais. Ela é o elemento de mediação entre o homem e 

a realidade natural e social. Não existe linguagem neutra, logo seu estudo deve estar 

vinculado às condições de produção do discurso. A exterioridade na AD também é 

chamada de condições de produção, inclui o contexto imediato, o lugar da enunciação, e 

o contexto amplo, que é o lugar sócio-histórico, ideológico.  

Segundo Orlandi (2000, p.15) “a palavra discurso etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento.” O discurso não é um 

conjunto de textos e sim uma prática constituída pela dispersão de textos.  

A discursividade é um acontecimento sendo que o discurso acontece 

sempre no interior de uma série de outros discursos, com os quais estabelece co-relações 

e deslocamentos. Os sentidos produzidos em um momento histórico estão relacionados 

com a interdiscursividade.  

O discurso não é um aerólito miraculoso, independente das redes de 
memória e dos trajetos sociais nos quais ele irrompe (...) só por sua 
existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 
desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é 
o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de 
identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um 
efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 
deliberado, construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas 
determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço 
(PÊCHEUX, 1997). 

 



O problema principal na análise do discurso é determinar o lugar e o 

momento da interpretação, em relação ao da descrição.  

Todo enunciado é intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro 
(a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se 
exerça sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de 
enunciados é, pois linguisticamente descritível como uma série (léxico-
sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 
interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso. 
(PÊCHEUX, 1999, p. 53).  

O texto é um espaço significante, lugar de jogos de sentidos, de 

ideologias, de discursividade, e o recorte é o olhar. A análise refere-se ao texto de 

acordo com formações ideológicas, que se materializam em formações discursivas, a 

partir das condições de produção desse texto. Estes mecanismos de funcionamento do 

discurso têm por base as formações imaginárias, que “designam o lugar que A e B (os 

protagonistas do discurso) se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1988). Sendo assim é 

importante ressaltar que: 

não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, 
isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser 
sociologicamente descritos, que funcionam no discurso, mas suas 
imagens que resultam de projeções. São essas projeções que 
permitem passar das situações empíricas –os lugares dos sujeitos – 
para as posições dos sujeitos no discurso. Essa é a distinção entre 
lugar e posição. (ORLANDI, 2000). 

 

Todo texto deixa marcas linguísticas relativas ao modo de surgimento e 

os ditos e não ditos relacionado com a posição que o sujeito ocupa a partir das 

condições de produção, considerando também as condições históricas, sociais e 

ideológicas. A função do analista é mostrar aquilo de que todos participam sem 

perceber. Não há verdade oculta atrás do texto. Na Análise do Discurso trabalha-se a 

memória como interdiscurso. O interdiscurso, segundo Pecheux (1988) é o “todo 

complexo das formações discursivas”. A formação discursiva é aquilo que numa 

formação ideológica dada determina o que pode e deve ser dito. Pêcheux esclarece que 

o interdiscurso é submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que 

caracteriza o complexo das formações ideológicas. Podemos dizer que “o interdiscurso 

é o todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. 



Para que minhas palavras tenham sentido, é preciso que elas façam sentido.” As 

palavras “significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 1999).  

Entende Brandão (1991) que: 

 

(...) a existência de uma formação discursiva como memória 
discursiva e a caracterização de efeitos de memória em discurso, 
produzidos numa dada conjuntura histórica, devem ser articulados 
com os dois níveis de formação discursiva: o nível interdiscursivo e o 
nível intradiscursivo  

 

O interdiscurso é compreendido como a relação de um discurso com 

outros discursos do mesmo campo, podendo divergir deles ou apresentar enunciados 

semanticamente vazios em relação àqueles que autorizam sua formação discursiva. O 

intradiscurso é compreendido como a relação que o discurso define com outros campos 

discursivos, dependendo de serem os enunciados do discurso citáveis ou não. Nesse 

sentido, pode-se propor a existência de uma intensa circulação de “saberes” de uma 

região para outra no universo discursivo. 

 
Resultados preliminares:  
 

O foco do estudo não foi o de analisar se a Lei “Maria da Penha” viola o 

artigo 5.º da Constituição Federal de 1988, princípio da isonomia (igualdade entre todos 

os cidadãos) e ou da proporcionalidade, mas analisar de forma inicial e preliminar, já 

que será objeto de dissertação de mestrado, a imagem social da mulher através do texto 

legal (Lei 11.340/2006) a qual está inserida numa sociedade predominantemente 

machista, e que, por isso, ainda hoje necessita de uma proteção especial em face de sua 

vulnerabilidade. A “igualdade” garantida na lei, não é encontrada na sociedade 

moderna, pois ainda existe mulher vitimizada por homem.  

O texto da lei “Maria da Penha” contém marcas de uma ideologia 

feminista, contrária a ideologia machista, na qual a mulher deve ser submissa ao 

homem. O artigo 1.º da lei, no título I, disposições preliminares, de imediato demonstra 

a preocupação e a intenção de dar proteção à mulher através de mecanismos que possam 

coibir e prevenir a violência doméstica. O artigo 5.º da Lei “Maria da Penha”  alcança 

vários tipos de união e relacionamento independentemente da orientação sexual, 

demonstrando que a relação homossexual, vem obtendo o reconhecimento e status de 

família, quebrando toda a memória de que a “família” é constituída pela união de sexo 



oposto: homem e mulher. Não foi dito no texto que a união homossexual está 

reconhecida como “família”, mas está subentendido; pois está dito que a Lei ao tratar da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, garante o seu alcance 

independentemente da orientação sexual.  

Toda violência praticada contra o ser humano é uma forma de violação 

dos direitos humanos. O artigo 6.º da Lei “Maria da Penha”, evidencia que a sua 

inserção somente faz sentido se analisarmos uma das condições de produção desse 

texto, ou seja, esse artigo seria uma resposta à punição recebida pelo Brasil da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para os juristas, diferentemente do 

olhar do analista do discurso, o debate está focado na competência para julgar os 

processos relacionados à violência doméstica e familiar, já que os processos referentes 

aos Direitos Humanos são julgados pela Justiça Federal (artigo 109, V – A, da 

Constituição Federal com redação dada pela Emenda 45/2004) enquanto que, afastado 

esse status, permaneceria o julgamento pela Justiça Estadual nas Varas de Família. 

Nota-se ainda uma série de medidas protetivas e céleres destinadas à 

mulher, garantias essas que deveriam ser concedidas a todos os cidadãos que necessitam 

da justiça para solução dos seus problemas; contudo a análise do texto dessa lei está 

ligada às formações ideológicas, que se materializam em formações discursivas, cujo 

funcionamento tem por base as formações imaginárias, que designam o lugar que A e B 

[‘os protagonistas do discurso’] se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 

se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro (PÊCHEUX, 1988). 

A análise ainda incipiente da lei Maria da Penha indica haver nela um 

posicionamento contrário a uma imagem machista e preconceituosa sobre a mulher, 

segundo a qual é seu papel submeter-se a quaisquer condições de sobrevivência, ainda 

que desagradáveis, para ser companheira e solidária.  

Assim, pode-se concluir, preliminarmente, que o discurso revela as 

relações de poder e ideologias das quais é formado, já que a linguagem é constituída 

também pelas relações sociais e, estas, são constituídas também pela linguagem. 
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