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RESUMO 

É de longa data sabido que a mulher e seu corpo sempre estiveram permeados por 

normatizações e regulações, notadamente no que tange a sua sexualidade e liberdade. 

Reduzidas a seu sexo, as mulheres foram inferiorizadas e invisibilizadas no decorrer do 

tempo. É, pois, ancorada nos pressupostos teóricos dos Estudos Discursivos 

Foucaultianos, balizada, portanto, pelas contribuições de Michel Foucault para esse 

campo do saber, que a presente pesquisa intenta compreender o sujeito mulher, como 

objeto do discurso e, nesse desafio, examinar as condições de existência e de circulação, 

nas redes sociais, dos discursos apreendidos em comentários e aplicativos de mensagens 

sobre o acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, encontrada morta após queda do 

quarto andar do prédio em que morava com o marido, Luis Felipe Manvailler, acusado 

pela morte de Tatiane. Atentamo-nos, portanto, aqui, aos discursos que contribuíram 

para construção daquilo que se pensa e se diz em relação às mulheres no decorrer da 

história. O que nos interessa, mais precisamente, são os enunciados que a colocam na 

posição de culpada pela própria morte. A partir das discussões de Michel Foucault, 

buscamos entender quais foram as condições/acontecimentos que permitiram a irrupção 

de discursos acerca da morte de Tatiane Spitzner, de que maneira esses discursos 

contribuíram para a subjetivação do sujeito mulher, pensando, justamente, na 

singularidade e na ruptura desse acontecimento que organizará nosso gesto analítico. 

Interessa-nos, também, compreender a dimensão, sem fronteiras, dada a esse 

feminicídio, aplicada, justamente, à noção de hipervisibilidade, que só é possível por 

compreendermos, aqui, a web como heterotopia por excelência da atualidade. Dentre os 

conceitos da arqueogenealogia foucaultiana, nos são caros, primariamente, os conceitos 

de enunciado, arquivo e acontecimento; soma-se, ainda, o conceito de heterotopia, a fim 

de analisar tais discursos. Ademais, buscamos compreender como a web, conforme a 

concebemos contemporaneamente, é capaz de (re)transformar as marcas históricas 

responsáveis pela subjetivação do sujeito mulher. 

 

Palavras-Chave: Feminicídio. História das mulheres. Michel Foucault. Acontecimento 

discursivo. Heterotopia.  



 

RÉSUMÉE 

On sait depuis longtemps que la femme et son corps ont toujours été imprégnés de 

normes et de réglementations, notament en ce qui concerne sa sexualité et sa liberté. 

Reduites à son sexe, la femme a été devenu déclassé et rendue invisible au fils du temps. 

C’est, alors, ancrée dans les hypothèses théoriques des Études Discursives de Michel 

Foucault, marquées donc par des contribuitions de ce philosophe à ce champs de 

connaissance, que la présente recherche tente  de comprendre le sujet femme, tel un 

objet de discours et, dans ce défi, d’examiner les condistions d’existence et de diffusion, 

sur les réseaux sociaux, des discours saisis dans des commentaires et applications de 

messageries par rapport la mort de Tatiane Spitzner, retrouvée morte après être tombée 

du quatrième étage de l’immeuble où elle vivait avec son mari, Luis Felipe Manvailler, 

accusé de sa mort. Nous faisons donc attention, ici, aux discours qui ont contribué à la 

construction de ce qui est pensé et dit sur les femmes à travers l’histoire. Ce qui nous 

intéresse, plus précisément, ce sont les énoncées qui l’ont mise en position de coupable 

de sa propre mort. Sur la base des discussions de Michel Foucault, nous cherchons à 

comprendre quelles étaient les conditions/événements qui ont permis l’éruption de 

discours à propos de la mort de Tatiane Spitzer, comment ces discours ont contribué à la 

subjectivation du sujet femme, en pensant, précisément, dans la singularité et dans la 

rupture de ce cet événement qui organise notre geste analytique. C’est de notre intérêt, 

également, de comprendre la dimension, sans frontières, donné à ce féminicide, 

appliquée, précisément, à la notion d’hypervisibilité, qui n’est possible que parce que 

nous comprenons là le web comme l’hétérotopie par excellence de nous jours. Parmi les 

concepts de l’archéogénéalogie de Foucault, nous nous intéressons principalement aux 

concepts de énoncée, de fichier et d’événement ; ci-joint il y a aussi le concept 

d’hétérotopie pour faire l’analyse de tels discours.  De plus, nous cherchons à 

comprendre comment le web, tel que nous le concevons aujourd’hui, est capable de 

(re)tranformer les marques historiques, celles responsables de la subjectivité du sujet 

femme. 

Mots-clès : Événement discoursive ; Féminicide ; Histoire de femmes ; Hétérotopies ; 

Michel Foucault.  
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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

______________________________________________________________________ 

 
Aída Cúri morreu duas vêzes. A primeira foi há 20 meses, quando os 

monstros curradores a atiraram do alto do Edifício Rio Nobre à calçada. A 

segunda foi agora, quando o júri espezinhou a sua memória, absolvendo um 

criminoso da laia de Ronaldo Guilherme de Souza Castro. O júri salvou o 

tarado currador, mas, ao mesmo tempo, morreu no conceito público como 

instituição de justiça. A absolvição dêsse asqueroso Ronaldo veio demonstrar 

que justiça nesta terra parece que ainda tem de ser feita com as próprias 

mãos. Graças a Deus que as palmas batidas na hora em que o Juiz pronunciou 

a sentença absolutória partiram de blocos de rapazes e môças transviados, 

que agora têm em Ronaldo o seu ídolo e o seu patrono. Em São Paulo, 

durante um baile em que se dançava “rock'n'roll”, meninas e molecotes 

gritaram “Ronaldo! Ronaldo!”, no instante em que lá chegou a notícia de que 

o matador de Aída conseguira escapar às garras curtas da Justiça. “O júri 

oficializou a curra” (O Cruzeiro, 2 abr. 1960)1 

 

Em julho de 1958, Aída Curi foi jogada do Edifício Rio Nobre, em Copacabana, 

e o autor do crime foi absolvido. Em junho de 1985, Mônica Granuzzo foi jogada de um 

prédio da Lagoa, no Rio de Janeiro2. Em julho de 2019, Tatiane Spitzner foi jogada do 

seu apartamento, em Guarapuava. Em quase todos os casos, os algozes foram os 

companheiros, pessoas com quem essas mulheres se relacionaram afetivamente. 

No caso de Aída Curi, em uma época ainda muito distante do tribunal que se 

instaurou nas mídias digitais da atualidade, as palmas foram o consentimento daqueles 

que, de alguma forma, viam o agressor como vítima e não o contrário. Hoje, imersos no 

mundo digital, vemos nos comentários e compartilhamentos das publicações sobre 

casos de feminicídio e de violência contra a mulher, a atualização de discursos como os 

do acontecimento da morte de Aída Curi, discursos esses que, ainda, colocam as vítimas 

na posição de culpadas. 

Na heterotopia por excelência da modernidade que é a web (GREGOLIN, 2015), 

os usuários agem como juízes online. Além disso, utilizam-se da hipervisibilidade 

permitida pela rede e expõem seus discursos calcados em práticas enraizadas nos 

exercícios do poder patriarcal orientado pela assimetria entre os sexos – a eles cabem a 

liderança, a autoridade moral e, o que mais importa neste estudo, o privilégio social; a 

elas, a obediência, o silêncio, o recato, a submissão e a dependência. Ao ser 

desestabilizada essa polarização que perdura com mais ou menos visibilidades, com 
                                                             
1 Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/02041960/020460_1.htm. Acesso em: 18 jul. 

2019. 
2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/sete-casos-de-feminicidio-que-chocaram-rio-21519019. 

Acesso em: 18 jul 2019. 
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mais ou menos frequência, desde a noite do tempos, testemunhamos a perpetuação da 

violência de gênero. Ainda distante do advento das redes sociais, lembremo-nos do caso 

Eloá, morta pelo namorado, em 2008. O caso, televisionado quase que em sua 

totalidade, gerou comoção, ao mesmo tempo em que irromperam discursos que, numa 

tentativa de justificar a morte da jovem, culpavam-na por ter se envolvido com alguém 

perigoso. Oito anos depois, uma adolescente de 16 anos é vítima de estupro coletivo, no 

Rio de Janeiro. Em vídeo do momento do abuso, postado no Twitter, a adolescente é 

exposta e declarada como responsável pela violência e crueldade que sofreu. Em todos 

os casos há um fator comum: a criminalização da vítima no espaço digital. São para as 

condições sócio-históricas de existência dos enunciados que balizam esses discursos 

dados a ler e a ver na internet, culpando as mulheres vítimas de feminicídio3, que 

voltaremos nosso olhar teórico-analítico ao longo desta pesquisa. 

Para isso, é preciso considerar que o acontecimento discursivo que fundamenta 

tais enunciados é o da morte de Tatiane Spitzner. Na madrugada do dia 22 de julho de 

2018, Tatiane Spitzner, com 29 anos de idade, foi encontrada morta, com sinais de 

crueldade, no chão do apartamento em que morava. Após queda do quarto andar do 

prédio em que vivia com o marido, o corpo de Tatiane foi levado, por ele, até o 

apartamento do casal. Luis Felipe Manvailler, marido de Tatiane, trocou de roupa, 

limpou os resquícios de sangue no elevador e fugiu no carro da esposa. Abordado pela 

polícia, a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai, negou, em primeiros 

esclarecimentos, que seria o autor do crime. 

O caso de Tatiane não foi o primeiro caso de feminicídio e, sob muita tristeza e 

perplexidade, também não foi o último. Assim que foram reportadas as primeiras 

notícias sobre o acontecimento, um número incontável de opiniões despontaram – 

principalmente nas redes sociais – sobre o que, de fato, teria acontecido. Vídeos das 

câmeras de segurança mostraram Luis Felipe agredindo Tatiane ainda dentro do carro, 

na garagem, no elevador.  

Essas imagens alcançaram uma proporção internacional, para além das redes 

sociais, sendo exibidas por jornais de extrema importância no cenário mundial. O jornal 

francês Le Monde, em publicação de 24 de agosto de 2018, fala sobre “le choc après la 

diffusion par une chaîne de télévision d’images de vidéosurveillance où l’on voit un 

                                                             
3 Na segunda seção do capítulo II, trataremos mais precisamente desse tipo de qualificadora do crime de 

homicídio e das questões jurídicas a ele atreladas. 
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individu homme en train de battre sa femme, retrouvée morte quelques minutes plus 

tard.” 4  Também na França, o jornal Le Figaro, em matéria intitulada Violences 

conjugales: les images d’une femme battue choquent le Brésil5, fala sobre a reação dos 

brasileiros à liberação das imagens das câmeras de segurança do prédio, que mostravam 

o momento das agressões e da queda de Tatiane. Na Espanha, o jornal El País também 

publica sobre o caso de Tatiane Spitzner, sob o título Una paliza registrada por 

cámaras de seguridad revela la vulnerabilidad de las mujeres en Brasil6. Além dos 

jornais europeus, o americano The New York Times também publicou as imagens das 

agressões sofridas pela vítima, em Domestic abuse, shown blow-by-blow, shocks 

Brazil7. 

Em regra, as pessoas assistiram horrorizadas a múltiplas cenas que mostram 

Tatiane sendo espancada e encurralada pelo marido no elevador e na garagem do prédio 

em que moravam, em Guarapuava, Paraná. Na sequência do que se vê nas filmagens, 

ela, segundo o Ministério Público, foi estrangulada e jogada da sacada por Luis Felipe. 

O casal morava no quarto andar. 

 

Figura 1: Tatiane é perseguida pelo marido na garagem 

Fonte: Reprodução/G1.com 

                                                             
4  Disponível em:  https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/08/24/bresil-plus-de-700-arrestations-

lors-d-une-operation-speciale-de-lutte-contre-les-feminicides_5346008_3222.html. Acesso em: 06 fev 

2019. 
5  Disponível em: https://www.lefigaro.fr/international/2018/08/10/01003-20180810ARTFIG00088-

violences-conjugales-les-images-d-une-femme-battue-choquent-le-bresil.php. Acesso em: 06 fev 2019. 
6 Disponível em: https://elpais.com/internacional/2018/08/10/america/1533925399_818204.html. Acesso 

em: 06 fev 2019. 
7 Disponível em:  https://www.nytimes.com/2018/08/07/world/americas/domestic-abuse-shown-blow-by-

blow-shocks-brazil.html Acesso em: 06 fev 2019. 
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Figura 2: Tatiane sendo agredida dentro do elevador 

Fonte: Reprodução/G1.com 

 

Figura 3: Tatiane sendo agredida na garagem 

Fonte: Reprodução/G1.com 

 

Quando do acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, quase que 

instantaneamente, as imagens das câmeras de segurança do prédio viralizaram na 

internet, transformando-se em uma espécie de suporte material de discursos que se 

dividiram, como que num embate discursivo: discursos que investiram contra o agressor 

e discursos que investiram contra a vítima. Nesses embates discursivos, emergem 

memórias e imagens que demonstram, pelas práticas discursivas, o machismo ainda 

fortemente instaurado nas relações sociais. Ao mesmo tempo em que esses discursos 

desnudam o machismo – em não raros momentos, velado – irrompe a possibilidade de 

uma contra-conduta, de uma resistência, que surge como um apelo: o fim da violência 

contra a mulher. A repercussão, a nível mundial, do acontecimento da morte de Tatiane 

Spitzner permitiu, notadamente pela web, que as vidas infames (FOUCAULT, 2006) 

das mulheres que sofrem com a violência doméstica saíssem da invisibilidade. Das 

margens, mulheres gritaram por socorro e, dessa vez, passaram a ser ouvidas, ainda que 

muito sutilmente. 
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Isso nos incita a pensar o crime em tela convocando a História das Mulheres 

(PERROT, 2014), articulando-a com os pressupostos arqueogenealógicos de Michel 

Foucault. Vale esclarecer que, ainda que não tenham sido alvo das preocupações 

foucaultianas, as inquietações que envolvem a construção/fabricação do sujeito mulher 

são fundamento em diversas pesquisas, sejam elas de natureza histórica, política ou 

científica. Quando nos propomos, aqui, a analisar tais questões, voltamo-nos 

analiticamente para os discursos sobre feminicídio, veiculados na mídia digital – 

especificamente as redes sociais, como Facebook e WhatsApp – e que contribuem, 

portanto, para a construção dos modos de objetivação/subjetivação da mulher.  

O que nos inquietou, além da indignação diante de um caso tão cruel, tomado 

como verdade a partir das imagens aqui reproduzidas, imagens que podem ser pensadas 

à luz do dispositivo do poder disciplinar, notadamente da tecnologia advinda do “olho 

do poder”, o panóptico. Isso porque, na modernidade, somos e estamos frequentemente 

vigiados. Podemos, assim, nesse caso, apontar para as câmeras de segurança como um 

panóptico da atualidade, pois assim como diz Foucault (2005, p. 167), o panóptico é 

“uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, 

sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto”.  

Elegemos como material de análise, conforme já mencionado, comentários 

(prints) realizados em reportagens e postagens sobre o acontecimento da morte de 

Tatiane Spitzner, veiculadas na internet e conversas, via WhatsApp, de alunos do curso 

de Direito, de uma Universidade de Cascavel, no Paraná, antes e depois da liberação das 

imagens das câmeras de segurança do prédio, que mostraram as agressões sofridas pela 

vítima; além de outros casos de grande repercussão. Todas as imagens que 

repertoriamos dizem respeito a publicações no Facebook e em portais jornalísticos, que 

veicularam notícias sobre o Caso Tatiane Spitzner. Recolhemos os comentários no 

período entre 2018 e início de 2019. Como critério de seleção, adotamos como 

prioritários os comentários que enunciavam sobre a “culpa” e que colocavam em jogo 

as características e comportamentos da vítima, a fim de justificar, por esse meio, o 

comportamento do agressor. Organizamos e selecionamos os comentários que 

continham o enunciado “culpa” e na sequência os demais que, no interior de uma 

mesma formação, culpavam-nas. Totalizamos 18 comentários, separados em sequências 

discursivas para fins de análise. A partir dessas imagens, repertoriamos, também, outros 
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enunciados que mantém uma relação interdiscursiva com os que dizem respeito à morte 

de Tatiane.  

Fundamentalmente, o material de análise desta pesquisa, é constituído pelos 

comentários que se deram a partir da notícia da morte de Tatiane, mas, sobretudo, a 

partir das “análises” das imagens hiperviralizadas na grande mídia, e na internet. São 

análises revestidas de julgamentos que povoaram as redes sociais e aplicativos de 

mensagens sobre o caso. Mesmo diante das imagens de agressão contra Tatiane, 

conforme Figuras 1, 2 e 3, ressoam enunciados calcados na tradicional diferença entre 

os sexos, na tentativa de justificar as atitudes do marido entendidas como inerentes à 

certa ideia de que a agressividade é constitutiva da virilidade. Quanto mais dominador, 

forte, autoritário e, extensivamente, agressivo, mais estaria garantido fundamento do ser 

homem. Era assim muito antigamente (CORBIN, COURTINE, VIGARELLO, 2013) e, 

como veremos nas análises, há fortes resquícios dessa prática no entendimento de não 

poucos internautas. É, pois, olhando para o acontecimento dos comentários que culpam 

Tatiane, notadamente para os discursos que dali irromperam e utilizando das 

contribuições de Michel Foucault para o campo da Análise do Discurso, que delineamos 

e desenvolvemos esta pesquisa.  

 Analisar discursos sob a perspectiva dos Estudos Discursivos Foucaultianos 

significa olhar para a linguagem em sua relação com a história, sujeitos, saberes e 

poderes. Assim, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar os processos de 

subjetivação do sujeito mulher vítima de feminicídio, pelo retorno ao arquivo da 

memória, atentando, principalmente, para os discursos sobre a violência contra a 

mulher, notadamente morta pelo fato de ser mulher, dado o corpus que pretendemos 

analisar. Especificamente, pretende descrever e analisar os discursos que irromperam 

em comentários acerca das notícias sobre a morte de Tatiane Spitzner, culpabilizando-a, 

materializados em redes sociais e aplicativos de mensagens; a partir de tais discursos, 

articular teórica e analiticamente os conceitos de enunciado, acontecimento e 

heterotopia, com os efeitos discursivos que visam ao controle da liberdade e das 

condutas morais dos corpos das mulheres; retornar à história e traçar uma arqueologia 

do feminicídio, a fim de compreender as práticas que legitimaram e ainda legitimam 

discursos como os que nos propomos aqui a analisar. Adicionam-se a isso, compreender 

a web como heterotopia por excelência da atualidade e historicizar os discursos que 

“provêm de um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 2014) e dialogam com o 
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nosso corpus.  A análise desse acontecimento discursivo pretende mostrar como as 

mídias digitais contribuem para formatar a identidade da mulher e como, a partir dos 

jogos de verdade, apontam, ao mesmo tempo, para perpetuidade e o esquecimento dos 

processos de subjetivação da mulher enquanto corpo que “pode ser dominado” 

controlado, silenciado, apagado, “jogado do quarto andar de um prédio pela janela”. 

Assim, na esteira dos Estudos Discursivos Foucaultianos, questionamos: quais 

foram as condições sócio-históricas de emergência de enunciados que, ainda hoje, 

condenam as mulheres, excluem-nas da posição de vítimas e inserem-nas na posição de 

culpadas em casos de feminicídio? Responder a essa pergunta implica tratarmos da 

construção histórica dos modos de objetivação/subjetivação da mulher. Tais 

considerações são fundamentais para olharmos os enunciados, aqui, como objeto de 

análise, observando sua construção heterogênea, que fala em sua materialidade e 

atualiza discursos que definiram historicamente os sujeitos (homens e mulheres) e que 

ficaram mantidos no arquivo da memória. 

A fim de demonstrar como os dizeres são responsáveis pela construção dos 

objetos de que falam (FOUCAULT, 2014), pretendemos, à luz dos Estudos Discursivos 

Foucaultianos, portanto, analisar enunciados como os apreendidos nos comentários, a 

fim de dar visibilidade a discursos produzidos pelas tecnologias do poder, relacionando-

os à história das mulheres, com o intuito de analisar a produção discursiva pensada nas 

relações sócio-históricas-culturais do sujeito. 

Para analisar esses discursos, será preciso compreender a mídia como um 

importante espaço de enunciação capaz de formatar a identidade dos sujeitos. Além 

dessa compreensão, pretendemos compreender e explicar a web, aqui, como heterotopia 

por excelência do nosso século, entendendo que “nos lugares contraditórios instaurados 

pela mídia digital, discursos e imagens produzem subjetivações de corpos que oscilam 

entre topias e utopias” (GREGOLIN, 2016, p. 191).  

Ademais, acreditamos ser metodologicamente fundamental para o 

desenvolvimento da análise do corpus que delimitamos, compreender alguns conceitos 

tratados na arqueogenealogia de Michel Foucault, como os conceitos de enunciado, 

acontecimento e, especialmente, o conceito de heterotopia. Mais do que isso, 

compreender a web como a heterotopia por excelência da atualidade é compreender 

justamente o que Foucault determina como heterotopia, pois “nesse espaço virtual 

cruzam-se todo tipo de outros espaços, consensuais e conflitantes; acolhem-se todo tipo 
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de enunciados e de formas de visibilidade numa cartografia em que se misturam 

permissividade e controle de forma ambígua [...]” (GREGOLIN, 2015, p. 202). Dessa 

forma, a web, como a conhecemos na atualidade, permite que os corpos invisíveis, até 

que inseridos na sua hipervisibilidade, emerjam nesse lugar sem lugar que é a web. Por 

isso, pretendemos pensar uma arqueologia do feminicídio, buscando compreender quais 

foram os discursos que, desde muito tempo, legitimaram práticas que objetivaram a 

mulher, no interior de um exercício de poder, para que, por meio dessa via arqueológica, 

compreendamos a construção desses discursos que, diante da hipervisibilização da web, 

retira as mulheres da posição de vítimas e inserem-nas na posição de culpadas pelo 

atentado às suas vidas.  

Portanto, para que seja possível tratar de todas essas questões levantadas, esta 

dissertação se dividirá em 4 capítulos. O primeiro capítulo contextualizará todos os 

conceitos que, rapidamente, foram mencionados acima, além de explorar os 

pressupostos teóricos Foucaultianos, a fim de estruturar teoricamente esta pesquisa, de 

maneira que, conforme julgamos, seja imprescindível a compreensão desta ancoragem 

teórica para o nosso gesto analítico. O segundo capítulo fará um retorno à história, 

assim como faz Foucault, intentando a uma arqueologia do feminicídio, para 

compreender as possibilidades de emergência dos discursos que culpabilizam a vítima 

pela própria morte, pensando, justamente, nas redes de memória que se instauram 

nesses enunciados. Vale dizer que são redes tramadas historicamente por dispositivos de 

poder que constituem tipos de saberes – como os que culpam a vítima – que identificam 

um modo de ser mulher. Modo esse que reitera o longínquo tema do machismo. O 

terceiro capítulo tratará do conceito que, nessa pesquisa, é considerado um conceito-

chave: o conceito de heterotopia. Diante dessa concepção, olharemos para a web, lugar 

de onde irrompem os discursos que pretendemos analisar, como a heterotopia por 

excelência da modernidade. O capítulo quarto descreverá e analisará os discursos que 

irromperam pelo acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, não deixando, no entanto, 

de olhar para outros acontecimentos que, seja pela hipervisibilidade da web, seja por 

outras mídias, ganharam grandes proporções ao apontarem para a situação de violência 

contra a mulher. Dentre eles destacaremos o caso da paisagista Elaine Perez Caparroz, 

de 55 anos, espancada dentro do próprio apartamento durante o primeiro encontro com 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/02/17/mulher-e-espancada-por-quase-4-horas-no-rio-e-jovem-e-preso-em-flagrante.ghtml
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um jovem que conheceu pela internet8; o caso de Melissa Gentz, brasileira estudando no 

exterior, agredida pelo namorado que, quando contrariado, disse: “Você acha que você é 

o homem da relação, mas você não é. Você é uma mulher, véi. Tem que aceitar isso”9; 

além do caso de Márcia Spitzner, morta a tiros pelo marido em 201710. 

                                                             
8 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/07/politica/1551913767_960354.html. Acesso 

em: 08 fev 2019. 
9  Disponível em:  https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/09/25/universitaria-agredida-nos-

eua-grava-parte-de-briga-com-namorado-ouca.ghtml. Acesso em: 08 fev 2019. 
10  Disponível em: https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2019/06/03/ex-marido-acusado-de-

matar-prima-de-tatiane-spitzner-e-condenado-a-78-anos-de-prisao.ghtml. Acesso em: 08 fev 2019. 
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CAPÍTULO I 

______________________________________________________________________ 

ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS: CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 Ainda que Foucault não tenha pretendido criar uma teoria do discurso, desde os 

anos de 1960 sua abordagem teórica tem sido investigada por esse campo do saber. De 

acordo com Foucault (1995, p. 235), seu principal objetivo “foi criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos”. 

Essa investigação histórica das subjetividades pode ser dividida em três momentos, ou 

fases: as fases arqueologia do saber, genealogia do poder e genealogia da ética. 

Sempre na intenção de responder a seguinte questão: Quem somos nós hoje? 

Quando falamos em estudos discursivos foucaultianos, referimo-nos a um 

recorte teórico da obra de Michel Foucault, a fim de mostrar suas contribuições para o 

campo dos estudos linguísticos discursivos. Junto com Gregolin (2007), consideramos 

que a obra de Foucault desenha um vasto campo de questões no interior do qual é 

possível pensar uma teoria do discurso para o estudo da mídia, lugar de onde emergem 

os enunciados que interessam a esta pesquisa. Resumidamente, a autora recupera os 

seguintes pontos: 

a) o discurso é uma prática que provém da formação dos saberes e que se 

articula com outras práticas não discursivas; 

b) os dizeres e fazeres inserem-se em formações discursivas, cujos 

elementos são regidos por determinadas regras de formação; 

c) o discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual 

constituem-se os saberes de um momento histórico; 

d) o discurso é o espaço em que saber e poder se articulam (quem fala, 

fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente); 

e) a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por procedimentos que visam a determinar aquilo que pode ser 

dito em um certo momento histórico. (GREGOLIN, 2007, p.3) 

 

O discurso, enfim, é visto como um bem finito, limitado, desejável e útil, “que 

tem suas regras de aparecimento e também suas condições de apropriação e de 

utilização; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência (e não 

simplesmente em suas ‘aplicações práticas’) a questão do poder; um bem que é, por 

natureza, o objeto de uma luta.  (FOUCAULT, 2007, p.137).  
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Assim, para falar sobre as fases de Foucault, a fim de compreender tais 

contribuições, parto dos conceitos tratados em sua fase arqueológica, caros para esta 

pesquisa. 

 

1.1 CONCEPÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
 

 Os interesses de Foucault pelo discurso, como objeto, iniciam já em “A história 

da loucura”, resultado de sua tese de doutorado. Esse interesse pelo discurso pode ser 

visto nos livros seguintes: “O nascimento da clínica”, depois em “As palavras e as 

coisas”, até que chegamos na “Arqueologia do saber”. Aqui, na arqueologia, Foucault 

executa um trabalho de arqueólogo de fato, mas um arqueólogo dos discursos. Na 

arqueologia, Foucault projeta conceitos pertinentes aos estudos discursivos, conceitos 

nos quais ancoramos nossa pesquisa e que auxiliam a olhar para as rupturas, para os 

interstícios e compreender os discursos dominantes, fazendo emergir a vida dos 

dominados, daqueles que estão à margem, tão caros nas pesquisas de Foucault. A 

proposta de Foucault, em seu método arqueológico, é pensar, justamente, a construção 

dos saberes que, na busca pelo estatuto de ciência, foram capazes de objetivar e 

subjetivar os sujeitos.  

Assim como fez em “A história da Loucura”, demonstrando como o sujeito 

compreendido como louco foi objetivado em relação ao sujeito compreendido como 

normal/são, Foucault também demonstra como os discursos foram capazes de 

segmentar aqueles que estavam doentes, em hospitais; aqueles que transgrediam as 

regras e as leis, em prisões.  

Entendendo, portanto, que o nosso objeto de análise, aqui, são os discursos, é 

preciso que se compreenda que o discurso, em Michel Foucault, é um elemento político, 

visto como um lugar no qual saber e poder se aglutinam. O discurso, aqui, será 

compreendido na sua relação indissociável com a história. Quando Foucault diz que 

(...) em nossos dias, a história é o que transforma documentos em 

monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 

homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma 

massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, 

inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo em que a 

arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos 

objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se voltava para a  
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história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico; 

que poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história, em 

nossos dias, se volta para a arqueologia – para a descrição intrínseca do 

monumento. (FOUCAULT, 2014, p. 8),  

 

Isso significa que, agora, não se pensa mais a história em uma linearidade. A 

busca pela verdade dos documentos é deixada de lado. Pensa-se, portanto, na dispersão, 

nas rupturas, para pensar no aparecimento de acontecimentos que foram imperceptíveis 

para a história. Para isso, Foucault observa as incursões feitas pela história em textos – 

sejam eles verbais ou não-verbais – considerando a língua, as exterioridades e as 

anterioridades. Exterior à língua, portanto, – ainda que sua materialidade dependa dela –

, e considerado como um objeto de investigação, o discurso constitui-se e fala de tudo 

que existe e se estabelece socialmente. A sua possibilidade de existência, assim, firma-

se, notadamente, em sistemas linguísticos e/ou semióticos estruturalmente elaborados.  

 Segundo Foucault, o discurso pode ser compreendido como “conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação”. Por isso, na Arqueologia 

podemos compreender que o discurso entra na ordem de uma analítica do nível dos 

enunciados, pois 

 [...] é constituído de um número limitado de enunciados para os quais 

podemos definir um conjunto de condições de existência.[...] é, de parte a 

parte, histórico – fragmento de história, unidade de descontinuidade na 

própria história, que coloca o problema de seus próprios limites, cortes, de 

suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não de 

seu surgimento abrupto em meio ás cumplicidades do tempo. (FOUCAULT, 

2014, p.143).  

 

Os enunciados, assim, ainda que dependam da materialidade linguística para existir, não 

são compreendidos, aqui, como uma frase, uma proposição ou um ato ilocutório. Eles 

são os responsáveis por dar condições de possibilidade para a existência das formas de 

análise dos signos. Os enunciados encontram-se nos interstícios, especificamente no 

limite dos signos, obedecendo a uma regularidade que surge a partir das regras de 

formação que explicam certo discurso, as suas modificações, repetições etc.  

Mais que um elemento entre outros, mais que um recorte demarcável em um 

certo nível de análise, trata-se, antes, de uma função que se exerce 

verticalmente, em relação às diversas unidades, e que permite dizer, a 

propósito de uma série de signos, se elas estão aí presentes ou não. 

(FOUCAULT, 2014, p. 105) 

Isso quer dizer que, mesmo que o enunciado distancie-se das definições de 

proposição, de frase, de ato ilocutório, como dito anteriormente, é ele quem determina 
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se há ou não um desses elementos linguísticos presentes e é ele, também, que permite 

ou não existência desses elementos.  

 Diante disso, ao pensar em uma unidade do discurso, Foucault afirma que  

[...] a questão que a análise da língua coloca a propósito de qualquer fato de 

discurso: segundo que regras um enunciado foi construído e, 

consequentemente, segundo que regras outros enunciados semelhantes 

poderiam ser construídos? A descrição de acontecimento do discurso coloca 

uma outra questão bem diferente: como apareceu um determinado enunciado, 

e não outro em seu lugar? (FOUCAULT, 2014, p. 33)  

 

 Assim, para encontrar a unidade do discurso, é preciso que se deixe de lado a 

primazia do sujeito, no sentido de se compreender qual a intenção do autor, a 

pessoalidade ou o que pensa, por exemplo. É preciso, enfim, olhar para a relação 

existente entre os enunciados, grupos de enunciados estabelecidos e enunciados de 

diferentes ordens. O enunciado, ainda, é definido pela sua materialidade. Assim, precisa 

de um meio, uma determinada circunstância – local e data – e, ainda mais, de um sujeito 

que enuncie para existir. Ademais, vale dizer que  

O sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente a 

mesma de um enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia, 

podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando 

chegam a formular o enunciado; e na medida em que um único e mesmo 

indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, 

diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. (FOUCAULT, 

2014, p. 113).  

 

Isso posto, o sujeito, aqui, representa não o sujeito cartesiano, não se insere na 

ordem do sujeito constituído por carne e osso, mas é um sujeito construído por sua 

historicidade, construído no ínterim das relações de poder, assumindo diferentes 

posições. Por assim dizer, os discursos possibilitam que os sujeitos, em não raros 

momentos, apresentem e debatam opiniões divergentes sobre um mesmo assunto, 

revelando que o lugar de onde falam é demarcado por questões históricas, culturais e, 

também, ideológicas expressas na linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Vale 

reiterar, então, que o sujeito de que aqui tratamos não é da ordem empírica e deve ser 

pensado em relação a uma posição-sujeito, não se tratando, portanto, de uma realidade 

física, mas sim de um objeto que se insere na ordem do imaginário sócio ideológico.   

Considerando isso, e ainda sobre o enunciado, é fundamental que se compreenda 

que a existência de um enunciado depende de enunciados outros, estabelecendo-se, 

portanto, em uma ordem de coexistência, atrelada a uma interdiscursividade, 

compreendida, aqui, como um entrecruzar de diferentes discursos, advindos de 
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diferentes momentos históricos e de diferentes lugares sociais. Assim, o enunciado, na 

prática discursiva, abre “para si mesmo uma existência remanescente no campo de uma 

memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de 

registro.” (FOUCAULT, 2014, p. 35). 

Ao falarmos de memória, não nos referimos àquela de que o sujeito possui do 

seu passado, na ordem da individualidade. Ao tratarmos de memória, pelo viés 

discursivo, referimo-nos ao reaparecimento de discursos/acontecimentos pertencentes a 

diferentes momentos históricos, (re)atualizados/significados pelas novas condições de 

produção em que irrompem, remetendo, portanto, a uma memória coletiva na qual os 

sujeitos se inserem. Tais considerações são fundamentais para que olhemos para os 

comentários que constituem o corpus e seus enunciados, atravessados por uma 

anterioridade e exterioridade de discursos outros, em movimento na história, 

notadamente a história das mulheres e de seus corpos marcados, por muito tempo, pela 

inferioridade, exclusão e subordinação, sob intensa regulação de diferentes ordens, 

sejam moral, estética, científica etc. 

O conceito de acontecimento também será abordado e consideramos 

essencial para que se desenvolvam as análises. A noção de acontecimento, em 

Michel Foucault, é tratada, principalmente, na Arqueologia do Saber e torna-se 

imprescindível para que se compreenda a relação existente entre o discursivo e o 

não-discursivo. O acontecimento, para Foucault, pode ser entendido como as 

condições que tornam um discurso possível. Tais condições seguem determinações 

internas ao discurso, ao mesmo tempo em que seguem condições não-discursivas, 

ou seja, para que um discurso seja legítimo, autorizado na ordem das instituições, a 

fim de dizer a verdade11, precisa seguir padrões estabelecidos. 

Foucault compreende o acontecimento como a aparição de uma nova 

regularidade discursiva, irrupção que coloca em jogo o acontecimento discursivo 

com acontecimentos não-discursivos. Para o nosso campo teórico, ao olharmos para 

um discurso, observamos qual foi o conjunto de regras que deram condição para 

                                                             
11 “Entendo por verdade o conjunto dos procedimentos que permitem pronunciar, a cada instante e a cada 

um, enunciados que serão considerados como verdadeiros. Não há, absolutamente, uma instância 

suprema” (FOUCAULT, 2006, p. 233) Para Foucault, portanto, não há uma verdade absoluta, mas uma 

vontade de verdade, definida pelas instituições e “também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, 

pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido, e de 

certo modo atribuído (FOUCAULT, 2014, p. 17). 
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que um discurso aconteça, deixando de lado, no entanto, questões referentes às leis 

do pensamento e da ordem das coisas. Daí parte o grande questionamento de 

Foucault: “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?”  

Quando do acontecimento, Foucault afirma: “O que me interessa, no 

problema do discurso, é o fato de que alguém disse alguma coisa em um dado 

momento. [...] Isto é o que eu chamo de acontecimento” (FOUCAULT, 2003, p. 

255). Isso quer dizer que, independente se o que é dito é dito pela primeira vez ou 

surge como repetição, o que de fato importa é o acontecimento que permitiu que tal 

objeto irrompa como novo ou repetido. Já em A Ordem do Discurso, Foucault 

declara que “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” 

(FOUCAULT, 2014b, p. 26). Assim, podemos compreender a descontinuidade do 

discurso e sua dispersão, justamente pelas condições que o diferenciam de discursos 

que o antecederam ou sob outras condições. Isso é importante dizer, pois a ideia de 

acontecimento está conectada à noção de descontinuidade.  

Assim, pensando nas descontinuidades, Foucault pergunta: “[...] que singular 

existência é esta que vem a tona no que se diz e em nenhuma outra parte?” 

(FOUCAULT, 2005, p. 31). Na Arqueologia, Foucault se propõe a investigar os 

discursos, pensando na sua constituição por um grupo de enunciados e, portanto, ao 

analisar um determinado acontecimento, é preciso que se descrevam os enunciados. 

Dito isso, é preciso que se perceba que a presente pesquisa pretende compreender a 

relação que existe entre discurso, mídia e corpo, a partir dos estudos de Michel 

Foucault.  

Todos os conceitos acima tratados servem de ancoragem para que possamos 

olhar para a web, entendida, aqui, como heterotopia do nosso tempo. Como já 

mencionado, Foucault olha para as transformações históricas da ordem do fazer e 

do dizer na sociedade ocidental, atentando, principalmente, para as rupturas, para os 

interstícios existentes nas relações entre saber, poder e, portanto, subjetividades, a 

partir das práticas discursivas. Para Foucault, essas práticas ligam o sujeito à 

verdade. Não obstante, a verdade é da ordem do acontecimento, acontecendo em 

um tempo e em um lugar específico, portanto, histórica. Por isso decidimos por 

tratar de uma história das mulheres e propor uma arqueologia do feminicídio 

adiante. Além disso, as contribuições de Foucault nos permitem pensar a história do 
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presente, compreender os discursos que irromperam no interior do arquivo que 

selecionamos, para que possamos diagnosticar o que somos e o que implica dizer o 

que somos.  

 A arqueologia de Foucault trata de compreender as práticas discursivas (e 

não-discursivas) e como contribuem na produção de saberes verdadeiros, portanto, 

descrever as regras que regem tais práticas e formatam sujeitos. Aqui Foucault 

atenta para as dispersões; àquilo que separa e que faz com que cada enunciado seja 

único em um dado momento. A arqueologia, pode-se dizer, trata, então, de um 

sistema de dispersões, sistema esse que, para descrever sua regularidade, apresenta 

uma determinada formação discursiva. 

[...] no caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 

puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, transformações), diremos, por convenção que se trata de 

uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2014, p. 47) 

 

Foucault (2014, p. 47) prossegue e diz que “as regras de formação são 

condição de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de 

modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva.” Ou seja, o 

que interessa para  Foucault não são os objetos, ou os modos de enunciar, as 

escolhas e conceitos, o que interessa para ele é  regularidade entre os enunciados, 

visto que tal regularidade permitirá delinear uma dispersão, na qual esses 

enunciados se unem e se separam, respeitando determinadas regras, em um 

determinado momento e espaço.  

Foucault, portanto, não atenta para as palavras e o que significam, ou de 

onde originaram, nem pretende buscar algo que esteja para além do discurso. O que, 

de fato, importa, aqui, é buscar uma regularidade que desnude as regras que 

possibilitaram a emergência dos enunciados. É, justamente, por isso que o discurso, 

para Foucault, é uma prática que constitui os objetos de que fala.  

 

1.2 CONCEPÇÕES GENEALÓGICAS 
 

Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente 

falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce 

em determinada direção, com uns de um lado e outros 
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do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se 

sabe quem não o possui. (FOUCAULT, 2015) 

 

 Foucault agora, nessa segunda fase, passa a pensar nas relações de objetivação 

dos sujeitos, considerando a relação estabelecida entre poder e saber, denominada por 

ele por práticas divergentes. Quando Foucault pensa as relações de poder, assume um 

posicionamento diferente da concepção marxista que, articulada aos pressupostos de 

Althusser, pensava no poder via ideologia e pelas lutas de classe. Nesse período da obra 

de Foucault, Vigiar e Punir se estabelece como uma das obras fundamentais. É sobre a 

história das prisões que Foucault pensará a disciplina e, a partir daí, determinará o que 

no século XVIII, pelo poder disciplinar, segregou, adestrou e controlou os corpos, em 

meio a dispositivos, compreendido em instituições como a escola, o hospital, as prisões 

etc.  

 Foucault, nesse momento, passa a se questionar sobre qual sistema de exclusão, 

a quem ele elimina, sob qual divisão e a partir de que forma de negação e de rejeição a 

sociedade passa a funcionar.  Na sua obra Em defesa da sociedade Foucault afirma que 

é preciso “partir de baixo” (FOUCAULT, p. 27 EDS), ou seja, pensar em um rede sobre 

as quais o poder atravessa e se forma e, assim, desenvolve uma sociedade. Dessa forma, 

o poder é compreendido como algo que se exerce e se efetua; ele incide sobre os corpos 

e, por assim dizer, reflete no corpo social, anulando qualquer forma de autonomia.  

Para que possamos entrar nessas discussões sobre o poder, necessitamos 

compreender, portanto, que, na busca das exterioridades que influenciaram a 

construção dos saberes, Foucault introduziu a categoria do poder nas suas 

discussões. Ainda que possa parecer contraditório relacionar saber e poder – 

principalmente quando se pensa que um saber só poderá ser tido como verdadeiro 

se distante do poder –, sob a perspectiva foucaultiana é necessário que se entendam 

esses dois conceitos de modo intrínseco, ou seja, para se tratar de poder é preciso 

tratar de saber, de maneira relacional. É preciso renunciar a ideia de que só há saber 

onde as relações de poder estão suspensas e a ideia de que renunciar o poder 

significa ser sábio (FOUCAULT, 2005). 

Em seu texto O sujeito e o poder, Michel Foucault (1995) afirma que sua 

intenção não era estudar o poder propriamente dito, mas sim entender os processos 

de subjetivação do sujeito. Logo, se para Foucault (2003, p. 253) “o poder é algo 

que funciona através do discurso, porque o discurso é, ele mesmo, um elemento e 
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um dispositivo estratégico de relações de poder”, com efeito, o poder está em toda 

parte, desde as mínimas relações interpessoais às maiores relações políticas, 

microfisicamente pulverizado na sociedade de modo geral. Para Foucault, portanto, 

o poder não é algo que se detém, que não se toma para si e nem concede a outro: o 

poder é algo que se exerce. E onde há poder, há resistência. 

Na obra de Foucault, as determinações de poder aparecem em, pelo menos, 

três modos coexistentes, visto que um não exclui o outro. O primeiro, poder 

soberano, deriva formalmente da velha pátria potestas, onde o pai de família 

romano, sendo o responsável por gerir a vida dos filhos e dos escravos, possuía o 

direito de retirar-lhes a vida caso julgasse necessário. Em se tratando da relação entre 

súdito e soberano, exercia-se um direito “indireto” de vida ou morte caso a 

integridade do soberano estivesse ameaçada. Quando do poder soberano, qualquer 

comportamento contrário ao estabelecido condenava o indivíduo transgressor à 

exposição pública a fim de que os demais pudessem ver, refletidas nas punições, a 

temeridade que deveriam ter e a força daquele que os governava. Há, ainda, a 

dedicação de Foucault em relação à compreensão do poder pastoral que, de certa 

forma, correlaciona-se com o poder soberano e diz respeito às implicações, valores e 

práticas cristãs, preocupando-se com o individual, na intenção de regular a  

população. 

Quando Foucault escreve “A vida dos homens infames” (1977) , ele 

descreve, ali, o momento histórico em que o poder régio era absoluto. Com o passar 

do tempo, as malhas desse poder tornam-se muito abertas, exigindo, daqueles que 

governavam, encontrar novos dispositivos de controle. Os protestos contra os 

julgamentos e execuções públicas aumentam; existe, agora, uma revolta contra a 

autoridade do rei; os súditos parecem querer se apoderar do condenado, seja a fim 

de protegê-lo ou de condená-lo. Assim, a situação exige que seja criado um novo 

exercício punitivo, que não esteja concentrado nas mãos de uma única pessoa. É 

aqui que a influência do poder régio passa a se dissolver e as técnicas disciplinares 

passam a operar sobre os indivíduos. Essa transição de exercícios de poder não é, 

no entanto, considerada como uma ruptura, visto que – reafirmando – as 

determinações de poder coexistem e não excluem umas às outras.  
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Em seguida, Foucault trata do poder disciplinar, extensivamente discutido em 

Vigiar e Punir – uma das obras mais difundidas dentro do campo das ciências 

humanas e que reflete o exercício de poder sobre o corpo individual, tendo a prisão 

como o lugar onde o sujeito seria transformado em dócil e útil (FOUCAULT, 2005). 

Essa forma de poder surge no decurso dos séculos XVII e XVIII quando a sociedade 

passa a olhar para os comportamentos desviantes diante da norma. Se, antes, nas 

sociedades antigas o exercício de poder era o soberano e qualquer forma de 

transgressão não significava um afrontamento ao corpo social senão ao monarca, 

agora as transgressões passam a ser entendidas como um desvio que atingirá todo o 

corpo social e precisam ser normatizadas, reguladas, disciplinadas a fim de remir os 

danos causados à sociedade. Resultante disso, surgem prisões, escolas, hospitais, 

utilizando técnicas que visam à regulação e normatização do comportamento 

humano e dos corpos. Esse tipo de poder foca no conceito de utilidade, tendo em 

vista que a vida humana pode ser adestrada/treinada, considerando o corpo máquina 

do indivíduo, para que se obtenha maior produtividade frente às necessidades 

institucionais e que, além da passividade, encontra no desejo sua motivação 

produtiva: 

Tal qual instaurado no século XIX, esse regime foi obrigado a elaborar 

um conjunto de técnicas políticas, de técnicas de poder, pelo qual o 

homem se encontra vinculado a algo como o trabalho; um conjunto de 

técnicas pelo qual o corpo e o tempo dos homens se tornam tempo de 

trabalho e força de trabalho e podem ser efetivamente utilizados para se 

transformar em mais-valia. Mas, para que haja mais-valia, é preciso que 

haja subpoder. É necessário que se estabeleça, no nível da própria 

existência humana, uma trama miscroscópica, capilar, de poder político, 

fixando os homens ao aparelho de produção, fazendo deles agentes de 

produção, trabalhadores (FOUCAULT, 1974, n. 139, p. 622 apud BERT, 

2013, p. 120).  

 

 A sociedade discipliar funciona, de maneira eficaz, quando em consonância 

à vigilância, que visa corrigir comportamentos desviantes frente à norma e que 

permite avaliar os indivíduos.  

A terceira determinação de poder diz respeito ao biopoder, um poder 

exercido “no nível da vida, da espécie, da raça e dos fenômenos maciços da 

população” (FOUCAULT, 2015, p. 148). O poder agora se desloca do corpo 

individual para o corpo social/da espécie; o corpo como suporte da reprodução, do 

controle da duração e de tudo o que concerne à vida. A opressão utilizada pelas 
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sociedades autoritárias para constranger os indivíduos em relação à soberania vê no 

biopoder o seu fim, uma vez que, desfazendo-se da utilização de métodos 

autoritários de submissão, o biopoder utilizará técnicas de administração eficientes 

da vida, gerenciando, além do corpo, dimensões como o tempo e o espaço: onde 

morar, como controlar ou não a natalidade, a maneira de fazer sexo, em que 

momento fazer e condições de saúde relacionadas à higiene, são aspectos 

valorizados nessa forma de poder.  

Essa determinação de poder não se propõe apenas a disciplinar os sujeitos; o 

biopoder pretende, enfim, garantir que esses sujeitos são controlados. Para isso, exercer-

se no interior de um biopolítica, focada na população e “seus problemas específicos e a 

suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, expectativa de vida, fecundidade, estado 

de saúde, frequência de doenças” (FOUCAULT, 2010). O poder disciplinar e suas 

técnicas contribuem para a consolidação do biopoder, visto que, nesse exercício de 

poder, as técnicas utilizadas anteriormente são revistas frente as novas preocucapações 

que emergem e passam a fazer parte da agenda do governo.  É, também, na intenção de 

“determinar o regime de saber-poder-prazer que sustenta, entre nós, o discurso sobre 

a sexualidade humana” (FOUCAULT, 2015, p. 16), que Foucault, em História da 

sexualidade: a vontade de saber, tratará, igualmente, do biopoder, entendendo a 

sexualidade como inter-relação entre tecnologia do corpo e regulação da população, 

fundamentais para a determinação da tecnologia política da vida. 

 

1.3 GENEALOGIA DA ÉTICA 
 

Nessa terceira fase, chamada de genealogia da ética, o filósofo volta seu 

olhar para as técnicas de si e dos outros, a fim de investigar a subjetivação a partir 

do que ele chama de governamentalidade. Nesse terceiro período da obra de 

Foucault, os três volumes da História da Sexualidade ganham destaque. Agora, as 

questões sobre a sexualidade são discutidas a partir da relação estabelecida entre os 

discursos, as técnicas de poder e os jogos de verdade que foram capazes de 

sustentar a produção das subjetividades nos diferentes períodos da história. 

Foucault, agora, concentra seus estudos na construção das subjetividades permitidas 

pelos dispositivos e pelos próprios sujeitos que, no exercício de olhar para si 
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mesmo, acabam por se constituir.  

Quando dessa fase, Foucault considera o Estado moderno não mais como 

uma instituição que, estrategicamente, estabelece determinadas práticas a fim de 

direcionar a todos, ao mesmo tempo que a cada um. Para isso, Foucault traça a 

noção de “governamentalidade”, justamente na intenção de compreender a maneira 

como os sujeitos são constituídos, além de pensar nas questões que dialogam com 

as relações de poder. A governamentalidade é compreendida como um regime de 

poder específico. Constituída por instituições, procedimentos e táticas, esse regime 

“tem como principal alvo a população, por forma principal de saber a economia 

política, por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança” 

(FOUCAULT, 1978, p. 655) 

Para além dos dispositivos de segurança, a governamentalidade determina 

saberes que serão diretamente aplicáveis à sociedade, a fim de organizá-la e 

direcioná-la. E que saberes são esses? Podemos pensar, inicialmente, na estatística 

que, no decurso dos séculos XVII e XVIII, faz emergir uma nova maneira de 

regulação, controle e comparação entre Estados. Esse domínio apresenta 

direcionamentos vindos diretamente do pastorado:  

[...] o pastor deve manter o olho sobre tudo e o olho sobre cada um, 

omnes et singulatim, o que vai ser exatamente o grande problema das 

técnicas de poder no pastorado cristão e das técnicas de poder, digamos, 

modernas. (FOUCAULT, 1981, n. 291) 

 

A governamentalidade, portanto, se exerce  

[...] pela continuação tão específica de um sujeito, de um sujeito cujos 

méritos são identificados de maneira analítica, de um sujeito que é 

sujeitado em redes contínuas de obediência, de um sujeito que é o 

objetivado pela extração de verdade que se lhe impõe. [...] É isso, creio, 

essa constituição típica do sujeito ocidental moderno, que faz com que o 

pastorado seja, sem dúvida, um dos momentos decisivos na história do 

poder nas sociedades ocidentais. (FOUCAULT, 2004, p. Segurança, 

território e população) 

 

Quando Foucault se volta para as técnicas de si e dos outros, é no primeiro 

volume da História da Sexualidade que ele propõe uma análise do poder, 

principalmente sobre a sexualidade, a fim de compreender o seu papel na produção 

dos prazeres. Para isso, Foucault inicia desnudando técnicas, diretamente 

relacionadas à sexualidade, a partir do século XIX: a histerização do corpo da 

mulher, a pedagogização do sexo da criança, a socialização das condutas 
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procriativas e a psiquiatrização do prazer perverso.  

[...] se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio 

da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de 

um grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele 

seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos no 

nível do desejo – como se começa a conhecer – e também no nível do 

saber. O poder, longe de imperdir o saber, o produz. [...] É por isso que a 

noção de repressão, à qual geralmente se reduzem os mecanismos do 

poder, me parece muito insuficiente, e talvez até perigosa. (FOUCAULT, 

2015, p. 239).  

 

Aqui, Foucault deixa claro que, para ele, o poder não é apenas repressivo; ele 

é produtivo. Mas produtivo no sentido de produzir comportamentos, produzir 

atitudes, produzir ideias. O sujeito, portanto, está imerso em relações de saber-

poder, um jogo de relações nas quais o sujeito se constitui e é constituído. Por assim 

dizer, o poder define quem nós somos e produz nosso desejo. Foucault ainda afirma 

que não é  

 “[...]dos que tentam delimitar os efeitos de poder no nível da ideologia. 

Eu me pergunto se, antes de colocar a questão da ideologia, não seria 

mais materialista estudar a questão do corpo, dos efeitos do poder sobre 

ele. Pois o que me incomoda nessas análises que privilegiam a ideologia é 

que sempre se supõe um sujeito humano, cujo modelo foi fornecido pela 

filosofia clássica, que seria dotado de uma consciência de que o poder 

viria se apoderar” (FOUCAULT, 2015, p. 238, MP) 

 

Dito isso, o poder não atua apenas sobre a consciência, o poder atua e age 

sobre o corpo. O sujeito, portanto, não é produzido apenas por suas ideias – por isso 

o conceito de ideologia, para ele, torna-se pouco –, visto que não é apenas uma 

questão de consciência. Ali está o corpo e a subjetividade está no corpo, corpo este 

no qual o sujeito é, também, produzido. Para exemplificar, segundo o tema que aqui 

nos interessa e que move esta pesquisa, podemos observar que: mulheres não 

podem sentar de qualquer maneira, os homens, sim; mulheres não podem falar alto, 

mas os homens, sim. Tais exemplos, mínimos, apontam para o poder que incide 

sobre o corpo e, assim, o produz, refletindo, notadamente, sobre a sexualidade, 

também.  
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CAPÍTULO II 

______________________________________________________________________ 

RETORNAR À HISTÓRIA: UMA ARQUEOLOGIA DO FEMINICÍDIO 

 

Quando Foucault nos convida a Retornar à História (2013), ele parte do 

princípio de que não se deve “ressuscitar o passado” tampouco tornar viva a totalidade 

do passado; deve, antes, ser compreendida como a análise das transformações das quais 

as sociedades são efetivamente capazes. As duas noções fundamentais da história não 

são mais o tempo e o passado, mas a mudança e o acontecimento. 

Assim pensada, a história nos leva a compreender enunciados atuais, como os 

que analisaremos a propósito da morte de Tatiane, como também, interdiscursivamente, 

este enunciado:  

Figura 4: Declaração do ministro Sérgio Moro 

Fonte: https://twitter.com/SF_Moro/status/1159166897243545600 

 

No dia 07 de agosto de 2019, o então ministro da Justiça e Segurança Pública do 

Brasil, Sérgio Moro, diante das comemorações referentes aos 13 anos da Lei Maria da 

Penha, lei que “cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher”, fez esta declaração no Twitter: “Talvez nós, homens, nos sintamos 

intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte 

de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa 

superioridade que não mais existe.” 
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Se, como propõe Foucault (2015), onde há poder há resistência, uma  resposta à 

declaração do ministro veio do cartunista baiano, Gilmar, que publicou a charge a 

seguir: 

Figura 5: Charge de Gilmar sobre a declaração de Sérgio Moro 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B04RL0iBy-H/?igshid=fm90dsrjfsyc 

 

Diante do que é enunciado pelo ministro, no interior de uma rede social, e da 

resposta recebida, pela charge de Gilmar, como numa contra conduta12, percebemos 

sentidos desestabilizados. Na esteira do que diz e pensa Foucault (2014), o verbal e o 

não-verbal aqui enunciados, inserem-se na ordem das contestações, adentram no âmago 

da rivalidade. Eles formatam um campo de memória (FOUCAULT, 2014) atualizado 

por esses enunciados, permitindo-nos observar a web e sua constituição por discursos 

heterogêneos. Ali, há um embate discursivo entre os velhos/novos discursos calcados no 

tradicional poder patriarcal e outros que desautorizam, numa prática de resistência, esse 

poder.  Assim, de um lado há aqueles que buscam justificar a agressão contra mulher, 

via atualização da memória que diz que a mulher deve ocupar a obscuridade e a 

invisibilidade de um lar e não a visibilidade do social; enquanto que do outro lado, há os 

que dizem que sentir-se intimidado não justifica qualquer atitude que busque a 

“superioridade que não mais existe”. É, pensando, pois, nessa disputa pelos sentidos, no 

tocante à violência contra a mulher, que propomos uma arqueologia do feminicídio, via 

história das mulheres. 

 
                                                             
12 As contra condutas, segundo Foucault (1978), derivam da governamentalidade: o governo seria uma 

condução de “condutas” e, nas suas fronteiras, coexistem movimentos de resistência denominados de 

“contracondutas”. 
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2.1 O OLHAR HISTÓRICO SOBRE O SUJEITO MULHER: POR UMA HISTÓRIA 

DAS MULHERES 
 

 

A partir da caixa de ferramentas deixada por Foucault, da qual nos utilizamos 

fortemente nesta pesquisa, compreendemos que a análise arqueológica tem por tarefa: 

[...] descrever um conjunto de enunciados, não como a totalidade fechada e 

pletórica de uma significação, mas como figura lacunar e retalhada; descrever 

um conjunto de enunciados, não em referência à interioridade de uma 

intenção, de um pensamento ou de um sujeito, mas segundo a dispersão de 

uma exterioridade” (FOUCAULT, 2014, p. 152-153) 

Ou seja, a análise arqueológica, pela via enunciativa, não destina-se a determinar 

algo ou alguém que seja responsável pela fundação do enunciado, no que diz respeito a 

uma consciência ativa, que faz viver a palavra ou que faça existir qualquer coisa que 

seja. Ela pretende, no entanto, 

descrever um conjunto de enunciados para aí reencontrar não o momento ou 

marca de origem, mas sim as formas específicas de um acúmulo, não é 

certamente revelar uma interpretação, descobrir um fundamento, liberar atos 

constituintes; não é tampouco, decidir sobre uma racionalidade ou percorrer 

uma teleologia. É estabelecer o que eu chamaria de bom grado, uma 

positividade (FOUCAULT, 2014, p. 153) 

Dito isso, entende-se que quando se propõe uma pesquisa pela via arqueológica, 

ao contrário do que se pensa, não busca-se a origem do dizer, mas os acúmulos – e, para 

que isso seja possível, escava-se a história do enunciado. A totalidade, aqui, fica de fora: 

o foco está na raridade do enunciado; descrevem-se as exterioridades. Considerando, 

portanto, tais contribuições, entendemos que pensar os discursos que culpabilizam as 

vítimas de feminicídio implica pensar os discursos acumulados na história, discursos 

esses que legitimaram tal prática e que legitimam as práticas enraizadas na sociedade 

que permitem dizer que o corpo da mulher pode ser controlado e que ao homem é dado 

o direito de vida e morte.  

Embora estejam fora das preocupações de Foucault, as temáticas em torno 

das mulheres fazem parte de um vasto número de pesquisas – sejam de natureza 

política e/ou histórica – que seguem as pegadas teóricas deixadas pelo filósofo 

francês. Para que possamos compreender aquilo que se diz sobre as mulheres, 

naquilo que é enunciado no material que escolhemos como corpus nesta pesquisa, 

precisamos retornar ao arquivo da memória, compreender enunciados anteriores que 

possibilitaram a (re)atualização/(res)significação do que, agora, é enunciado nos 
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comentários e diálogos, entendendo que esses discursos só existem e significam, 

justamente, pela relação indissociável entre língua, sujeito e história. 

A história das mulheres foi construída, gradativamente, a passos lentos e 

sutis. Por serem pouco vistas, por estarem sempre nos bastidores da sociedade, 

pouco se falava sobre elas. Tiveram acesso tardio à escrita, às produções literárias e, 

por isso, pouco registravam sobre si mesmas e quando o faziam havia, não raro, uma 

desvalorização das mulheres por elas mesmas, reconhecendo o lugar de 

invisibilidade que sempre lhes fora imposto. Além disso, até então, os relatos sobre 

as mulheres sempre diziam respeito aos aspectos da sua sexualidade: ser feminina, a 

idade de casar para dar início à vida sexual, a maternidade etc. 

É de longa data sabido que o nascimento de um filho varão era 

extremamente significativo em relação ao nascimento de uma filha mulher. Sabe-se, 

também, que quando das práticas de limitação de filhos, o infanticídio feminino 

poderia acontecer até que se alcançasse o objetivo de toda família em construção: o 

nascimento de um homem. As meninas, diferenciadas a partir do seu sexo, são 

mantidas em casa, sob uma intenção protetora, tidas como frágeis e responsáveis 

pelo lar, protegidas pelo pai e/ou irmãos. Programadas e projetadas para exercerem, 

futuramente, o papel de mães e donas de casa, as meninas passarão a ter maior 

visibilidade no meio social apenas quando atingirem a puberdade. No entanto, sob a 

imagem da virgem Maria, a entrada na puberdade era pouco celebrada a fim de 

enfatizar a preservação da virgindade, além de exaltá-la e mantê-la como sinônimo 

de honra, tanto para a família quanto para a mulher em questão. Além da 

diferenciação pelo seu sexo, as diferenças entre homens e mulheres também se 

darão a partir dos fluidos corporais: o sangue derramado dos homens era, ainda que 

simbolicamente, tido como reflexo de um guerreiro que lutava por aqueles que 

dependiam de sua proteção, e seu sêmen exaltado como símbolo de fecundidade; já 

o sangue derramado das mulheres possuía uma carga significativa de perda e de 

impureza. 

No espaço público, as mulheres são menos vistas e muito menos 

participativas. Elas assumem para si as responsabilidades do lar, já programadas e 

orientadas para assumi-las desde seu nascimento. O silenciamento das mulheres, 
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ancorado, também, em preceitos bíblicos 13 , era a garantia de uma sociedade 

tranquila e em pleno funcionamento. O seu corpo é uma afronta, é preciso que se 

mantenha coberto. Enquanto os homens são visíveis, possuem um nome e um 

sobrenome a ser repassado, as mulheres têm apenas um nome que, enquanto filha 

precede o sobrenome do pai e depois de casada, assume para si o sobrenome do 

marido. 

A mulher só passará a existir socialmente e se tornará plena pelo casamento. 

A partir do matrimônio, a dependência passava das mãos do pai para as mãos do 

marido, mas a submissão deveria ser mantida; ela vinha na ordem do jurídico, da 

normatização do corpo e na sexualidade, onde sua feminilidade era confirmada 

através da maternidade. Os “problemas” concernentes à sexualidade, como a 

esterilidade, eram sempre atribuídos à mulher. A fertilidade era, também, exaltada e 

necessária para que a mulher fosse reconhecida; a menopausa assemelhava-se ao 

fim da vida, pois findara ali as possibilidades reprodutivas e afirmativas: “Não ver 

mais seu sangue sair, é sair do campo da maternidade, da sexualidade e da sedução” 

(PERROT, 2013, p.48). 

A mulher é vista, portanto, como uma imagem e, assim sendo, precisa ser 

bela e calada; inferiorizada pela sua genitália, tendo no seu corpo “esburacado” a 

permissão para ser possuída, passivizada; reduzida ao seu sexo. É em 1949, quando 

Simone de Beauvoir afirma que “Não nascemos mulher. Tornamo-nos mulher”, que 

se acentuam os movimentos feministas e, consequentemente, uma desconstrução do 

tradicionalismo em torno do corpo e do ser mulher, fortemente estigmatizados. 

As mulheres, responsáveis pela criação e cuidado das gerações futuras, 

tinham, por meio dos filhos, sua existência justificada e seu corpo-mãe abençoado, 

desde que na legitimidade instaurada no casamento. Entretanto, os mesmos corpos 

antes abençoados pela capacidade genitora, tornaram-se os responsáveis pela 

explosão demográfica. No decurso do século XIX, o corpo da mulher, no tocante a 

reprodução, e inserido em uma sociedade que agora passava a se preocupar com a 

vida orgânica, sofre os efeitos reguladores do poder. A medicalização do corpo 

feminino, em uma sociedade regida pelo que Foucault, nas reflexões terminais da 

sua genealogia dos micropoderes disciplinares, chama de biopolítica – centrada no 

                                                             
13 “Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em 

silêncio.” I Timóteo 2:12. Bíblia Versão Almeida Revista e Corrigida. 
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corpo enquanto espécie humana, preocupada com a qualidade de vida e com os 

nascimentos e óbitos –, será fundamental para que se desenvolvam/mantenham os 

ideais capitalistas e para que se garantam o vigor e a longevidade da descendência 

das classes dominantes (FOUCAULT, 2015). As mulheres viam nos seus corpos que 

procriavam o conforto da família posto em risco. Foi após o período da Guerra Fria 

que uma sociedade, ameaçada pela superpopulação, enxergou na mulher uma forma 

de controle do crescimento populacional: exigia-se o uso de métodos que 

impedissem a procriação, tanto às mulheres casadas quanto às solteiras.  

A partir do uso dos métodos contraceptivos, as mulheres viam o corpo mãe 

negado a elas por uma sociedade receosa em relação à superpopulação; e negado, 

também, por elas por não se considerarem como “campos de prova” (MATOS & 

SOIHET, 2003), além da consciência e responsabilidade por serem, agora, as 

mantenedoras do conforto da família que seria ameaçado caso o número de filhos 

aumentasse. A conquista da liberdade da contracepção e as práticas contraceptivas, 

recentemente valorizadas e aceitas, são consideradas como a grande revolução do 

século XX, permitindo à mulher a autonomia sobre a reprodução e, por conseguinte, 

a autonomia sobre seu destino (PERROT, 2013). 

O século XX é chamado de “século das mulheres”, notadamente pelas 

transformações no tocante às questões femininas. Temos, nesse século, uma 

ampliação de direitos e conquistas na vida das mulheres, bem como uma ampliação 

no conhecimento social sobre tais acertivas. O “sexo frágil” já não existe como 

antes e as mulheres, hoje, desempenham funções jamais imaginadas por suas mães 

e avós. Quando da realidade brasileira, as famílias moldaram-se na mesma 

proporção que as mulheres, se comparadas aos períodos anteriores. No entanto, 

sabemos que nem sempre foi assim: por muito tempo os valores pratiarcais eram 

exercidos de maneira absoluta e respingam na atualidade. 

O patriarcado pressupunha a submissão e obediência por parte de todos os 

dependentes do pai da família. No caso da mulher, essa dependência obrigatória 

passava do pai para o marido, como já mencionamos anteriormente. A questão é 

que esse domínio masculino era indiscutível: obedecia-se e ponto final. Com a 

virada do século XIX para o XX, certos valores passam por algumas mudanças, 

ainda que muito sutis.  
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Surge agora, na virada do século, um novo ideal de família e esse novo ideal 

exige uma “nova mulher”, que deveria ser uma boa mãe, dedicada aos cuidados dos 

filhos e do lar. As amas de leite agora já não eram mais solicitadas, por exemplo. 

Não bastava, no entanto, ser apenas uma mãe dedicada, a nova mulher precisava ser 

uma esposa submissa e afetiva. Por assim ser, a mulher não era mais obrigada a 

qualquer tipo de trabalho produtivo, ela tinha direito ao espaço feminino por 

excelência: o lar da família; lugar no qual era “rainha”. 

Quando do Brasil, a organização familiar torna-se preocupação do governo. 

Em 1941, o atual presidente, Getúlio Vargas, assina um decreto que assumia a 

responsabilidade do Estado para com as famílias:  

Devem ser os homens educados de modo que se torneme plenamente 

aptos para a responsabilidade de chefes de família. Às mulheres será dada 

uma educação que as torne afeiçoadas ao casamento, desejosas da 

maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes na 

administração da casa. (BRASIL, Decreto-lei 3.200, 19 de abril de 1941) 

 

As mulheres, portanto, possuíam um espaço de realização completamente 

delimitado e restritivo. Aquelas que desviassem dessa padronização imposta, 

inclusive, pela lei, eram alvos de críticas e exclusões, notadamente as que optavam 

pela separação, falhando, assim, sob os olhos da sociedade, na missão de formar e 

manter uma família. As que mantinham-se sob a “égide” do matrimônio, 

precisavam da autorização expressa dos maridos, caso desejassem trabalhar fora de 

casa. Apenas em 1943, a legislação brasileira concede permissão à mulher para que 

possa trabalhar sem a autorização do cônjuge. 

Traçar, aqui, uma história das mulheres, expondo a condição à qual sempre 

estiveram assujeitadas, permite-nos chegar onde, de fato, queremos: compreender 

como os dizeres, que sustentaram tais práticas, favoreceram, para além da 

subjetivação e objetivação da mulher, ações de violência de gênero. O 

patriarcalismo, responsável pela estruturação das relações familiares e conjugais, 

desde o Brasil Colônia, conferia aos homens a soberania sobre as mulheres. Um 

ponto muito importante dessa questão é que, a violência contra a mulher não era 

vista como um problema social. O fato de acontecer no ambiente doméstico e, 

portanto, privado, fazia com que esse problema não fizesse parte das 

responsabilidades de intervenção do Estado.  

O comportamento feminino deveria refletir a honra da própria mulher e 
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também ser mantenedor da honra do homem ao qual estava sob tutela. Assim, a 

disciplinarização do corpo e dos comportamentos femininos era responsabilidade do 

homem. Tal disciplinarização poderia ser feita, sob nenhum espanto ou indignação 

social, recorrendo a atitudes violentas e ao uso da força. Tal afirmação se sustenta 

ao nos depararmos com o Código Filipino – legislação do período colonial, mantida 

até o século XIX, que dava direito ao marido matar a esposa em casos de adultério. 

Além dessa permição, o marido poderia recorrer à reclusão forçada da esposa e, 

também, das filhas. Para isso, surgiram os chamados “recolhimentos”, criados para 

abrigar as mulheres com vocação religiosa, sem que precisassem fazer votos 

religiosos como os das freiras. Nesse caso, essas instuições, tornaram-se verdadeiras 

prisões femininas.  

Era no lar que o funcionamento de uma sociedade era garantido. Os homens, 

como mantenedores e donos do lar, dominavam esse território privado que, na 

invisibilidade social, favorecia a violência contra a mulher. Qualquer 

comportamento que desviasse da normatização, imposta de acordo com o padrão de 

“mulher virtuosa” 14  e de honra, justificava a violência como meio de 

disciplinarização. Esse comportamento que refletia a imagem da boa esposa, da boa 

mãe e da mulher virtuosa dos preceitos bíblicos, mantem-se até o século XX, como 

podemos observar no nosso código penal, que trataremos detalhamente na próxima 

seção. Mas vejamos: Ainda no Código Filipino, os crimes de teor sexual contra 

mulheres só eram entendidos como crimes, de fato, se fossem crimes contra 

“mulheres honestas”. No Código Criminal do Império de 1830, no Capítulo II (Dos 

Crimes Contra a Segurança da Honra), secção I (Estupro), o art. 222, possuía a 

seguinte redação: “Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, 

com qualquer mulher honesta.”15 Em seguida, o código penal de 1890, dispunha o 

seguinte: “Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena – de prisão 

cellular por um a seis annos.”16. A expressão “mulher honesta” se prolonga pelos 

códigos penais, sendo retirada somente em 2003. Legitimada, portanto, pela 

                                                             
14 “Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está 

nela confiado; assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua 

vida. [...]A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. [...]Está atenta ao andamento 

da casa, e não come o pão da preguiça.” Provérbios 31:10-27. Bíblia Versão Almeida Revista e Corrigida. 
15  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm Acesso em: 28 

ago 2019. 
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm Acesso em: 28 ago 

2019 
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ideologia patriarcal, além de ser institucionalizada e assegurada pela lei, a 

superioridade masculina e suas implicações sobre a mulher, por meio da violência, 

era justificada. 

Todo esse breve retorno à história das mulheres – como porta para ascender 

à discursividade do nosso material de análise e ali descrever os enunciados que 

culpam as mulheres vítimas de agressões e/ou feminicídio – visa destacar os 

discursos que desde tempos quase imemoriais tornaram-se responsáveis pela 

construção daquilo que se diz, se pensa e se determina em relação à mulher.  

 

2.2 O CÓDIGO PENAL E A INSERÇÃO DO FEMINICÍDIO COMO 

QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO 
 

Taynara Cristina dos Santos tinha 30 anos e deixou cinco filhos, dois deles com 

Rafael Augusto de Souza, de 30 anos, acusado de disparar contra a mulher. A vítima 

chegou a registrar cinco boletins de ocorrência contra o marido por agressão17; Marisa 

foi morta pelo companheiro, um idoso, na cidade de Piraquara. Ele já havia ameaçado a 

mulher e, desta vez, cumpriu o prometido. Após esfaquear a vítima, ele foi até a casa da 

filha dela para contar o que fez18; Uma mulher de 44 anos foi assassinada a facadas pelo 

marido, no Condomínio Fazendinha, no Itapoã. O crime ocorreu por volta das 20h30, na 

frente da filha de apenas 8 anos19. Uma jovem de 19 anos foi assassinada, com mais de 

20 facadas, pelo marido na madrugada deste domingo, no bairro Colorado, em 

Contagem20; Gravações telefônicas mostram que vizinhos ligaram para a Polícia Militar 

(PM) para denunciar a briga de casal que terminou com a morte de Daniela Eduarda 

Alves, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba21.  

Essas são chamadas sobre casos de feminicídio noticiados em 2019 que, 

somente em janeiro, registrou e documentou pela mídia, 179 casos de mulheres que 

foram vítimas ou sobreviveram a uma tentativa de feminicídio. Esses 179 casos não 

                                                             
17  Disponível em:  https://recordtv.r7.com/balanco-geral/videos/mulher-e-morta-apos-registrar-cinco-

boletins-de-ocorrencia-contra-ex-marido-10092019 Acesso em: 10 set 2019. 
18  Disponível em:  https://ricmais.com.br/videos/balanco-geral-curitiba/esfaqueada-em-casa-mulher-e-

morta-pelo-marido-em-piraquara/ Acesso em: 10 set 2019. 
19 Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/mulher-e-morta-facadas-pelo-marido-na-frente-

da-filha-de-8-anos/ Acesso em: 10 set 2019. 
20  Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/08/25/interna_gerais,1079868/jovem-

e-assassinada-pelo-marido-com-mais-de-20-facadas-em-contagem.shtml Acesso em: 10 set 2019. 
21Disponível em:  https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/14/ligacoes-mostram-que-vizinhos-

denunciaram-briga-de-casal-a-pm-antes-de-morte-de-mulher-na-regiao-de-curitiba-ouca.ghtml 
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contabilizam aqueles que não foram noticiados ou que não foram denunciados, de fato. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública22, em 2017, foram registrados 4.539 

assassinatos de brasileiras e em 71% desses casos, o agressor era o parceiro ou ex-

parceiro da vítima.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, as taxas de 

feminicídio são de 4,8 para 100 mil. Esses dados nos colocam na quinta posição entre os 

países mais violentos para as mulheres. Em 2016, foram lançadas diretrizes nacionais 

sobre feminicídio, a fim de findar a violência de gênero. As diretrizes publicadas, sob o 

título “Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de 

Gênero as Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios” é fruto da parceria entre a 

ONU Mulheres, o governo brasileiro (ainda no governo Dilma) e o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). Esse 

documento 23  está disponível online e contém informações, orientações e revisões 

importantes para o momento em que se analisam casos de violência doméstica, por 

exemplo.  

Foucault (2013, p. 19, 2013) diz que “entre as práticas sociais em que a análise 

histórica permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas 

jurídicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias, estão entre as mais importantes”. 

Quando nos propomos, aqui, então, a tratar das questões sobre a violência contra a 

mulher, buscamos partir da legitimação – via Código Penal, por exemplo – à 

condenação social que, ainda que distante do jurídico propriamente dito, exerce o poder 

indireto de julgamento. Para isso, adentramos no campo do jurídico, buscando 

compreender como esses discursos da ordem das instituições jurídicas oprimem, 

reduzem e formatam o corpo social.  

Em “A verdade e as formas jurídicas”, Foucault (2013) busca mostrar como 

certos tipos de verdade são definidos a partir da prática penal. Para Foucault, as regras 

judiciárias são uma das formas a partir das quais a nossa sociedade definiu 

subjetividades, formas de saber e uma relação entre o sujeito e a verdade. Toda sua 

inquietação no que diz respeito aos efeitos do poder e, a partir daí, a produção de 

                                                             
22 Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-

Seguran%C3%A7a-P%C3%BAblica-2018.pdf Acesso em: 10 set 2019. 
23 Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio.pdf 

Acesso em: 10 set 2019. 
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verdades, visa entender, justamente, os discursos e os sujeitos do tempo presente, a 

partir de uma volta ao passado. Quando mobilizamos, portanto, essas questões no 

interior do pensamento de Foucault, buscamos entender como os discursos que 

culpabilizam, acionados via memória, dão visibilidade às verdades construídas sobre a 

mulher, inclusive, no interior de uma sistema jurídico que, tendo como suporte as leis 

que regem nossa sociedade, classificaram as mulheres e determinaram aquilo que seria 

ou não crime contra esses sujeitos. Esse sistema pode, então, ser compreendido como 

um poderoso suporte institucional que, na legimitação que lhe é instaurada, permite 

dizer o que funciona como verdadeiro. 

No tocante à verdade, Foucault fala sobre jogos de verdade, vontade de verdade, 

coragem de verdade e política da verdade. Para Foucault, a verdade é historicamente 

construída e as produções históricas do discurso são responsáveis pela construção de 

subjetividades, aderindo certas verdades sobre o sujeito, dessa forma o constituindo, ou 

seja, para Foucault importa compreender quais foram os processos históricos que 

implicaram na construção dos discursos tidos como verdadeiros. As verdades, enfim, 

não são únicas, visto que cada sociedade, no interior de suas práticas, apresenta um 

regime de verdade, assim sendo,  

[...] tipos de discurso que  ela acolhe e faz funcionar com verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 12) 

Vejamos: na seção anterior, mencionamos o uso do conceito jurídico “mulher 

honesta” no Código Penal. A fim de compreendermos o que essa expressão significou, 

vamos nos utilizar das palavras do próprio presidente da Comissão Revisora do 

Anteprojeto do Código Penal de 1969, Nelson Hungria, que explica que “mulher 

honesta”  

como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista 

da moral sexual, é irrepreensível, senão também aquela que ainda não 

rompeu com o minimum de decência exigida pelos bons costumes. Só deixa 

de ser honesta (sob o prisma jurídico-penal) a mulher francamente 

desregrada, aquela que inescrupulosamente, multorum libidini patet, ainda 

não tenha descido à condição de autêntica prostituta. Desonesta é a mulher 

fácil, que se entrega a uns e outros, por interesse ou mera depravação (cum 

vel sine pecúnia accepta) (HUNGRIA; LACERDA, 1980, p. 150) 
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Compreender uma mulher como honesta, insere-se na ordem de uma construção 

social, ancorada em um discurso jurídico. Como podemos, então, pensar esses discursos 

sobre o que é ser uma mulher honesta, orquestrados num “estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”? (FOUCAULT, 1979, p. 12).  

O enunciado “mulher honesta”, notadamente, instala-se em um campo de 

coexistência articulado a muitos outros enunciados, todos enredados por práticas 

históricas, culturais, sociais, políticas e econômicas. Enunciados estes que formataram, 

constrageram e negaram posições e ações às mulheres, via prática jurídica. Vejamos: 

quando dos crimes contra a honra, no código penal de 1890, calúnia e injúria eram 

considerados “crimes contra a honra e a boa fama”, porque, assim, os esforços 

individuais para se manter a honra e a boa fama, faziam com que se estimulassem os 

valores cívicos (CAULFIELD, 2000).  

Falemos agora da honestidade das mulheres no interior do código penal. Um 

homem considerado honesto, era aquele considerado bom, trabalhador, respeitável e 

leal. Contrapondo a definição de homem honesto, a honestidade de uma mulher estava 

diretamente ligada à sua sexualidade. Assim, uma mulher honesta era aquela que vivia 

no recato do lar, preservando sua virgindade, era ingênua e transparente. Por isso, os 

depoimentos das vítimas de estupro, por exemplo, tinham credibilidade se possuíssem 

essas características (CAUFIELD, 2000). No final do século XIX, portanto, uma mulher 

“deflorada”, de acordo com os juristas da época, era uma prostituta em potencial; sua 

honestidade, diretamente ligada a seu sexo, era retirada de si no momento do 

“defloramento”.  

Até 1930, alguns juristas, como Galdino Siqueira, classificavam as mulheres em 

mulheres honestas, prostitutas desonestas e outras que estavam entre essas duas 

posições. Viveiros de Castro dizia serem “prostitutas clandestinas” todas aquelas 

mulheres que mantinham relações sexuais fora do casamento ou já com casamento 

prometido (BLAY, 2008). No final  do século XIX, o código penal brasileiro proibia o 

lenocídio, em defesa da honra das “mulheres honestas”. Qualquer ação que facilitasse a 

prostituição era punida. As prostitutas passaram a ser responsabilidade da polícia, que 

trabalhava para uma espécie de “higienização social”, na tentativa de defesa social.  

No código criminal do Império, o estupro cometido contra prostitutas era 

passível de punição, ainda que menor se comparada à punição sofrida se o estupro fosse 
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cometido contra mulher considerada honesta. Juristas como Souza Lima, no entanto, 

diziam que as prostitutas deveriam ser excluídas da proteção da lei, visto que o estupro 

era um crime contra a família. Notamos aqui, portanto, que a defesa da honra da família 

era mais importante que a vida e a liberdade sexual das mulheres (CAUFIELD, 2000). 

Neste exercício de retomada do código penal e suas considerações sobre as 

mulheres, na esteira do que diz Foucault, inquietamo-nos, assim como ele o faz, sobre o 

que diz respeito aos efeitos do poder e, a partir daí, a produção de verdades, a fim de 

compreender os discursos e os sujeitos do tempo presente, a partir de uma volta ao 

passado. Tudo isso para pensarmos na inserção do feminicídio como qualificadora do 

crime de homicídio.  

Apesar de ser um termo muito comentado e familiar na atualidade, compreender 

o que significa o feminicídio, de fato, é de extrema relevância. Entendamos: nem todo 

homicídio praticado contra uma mulher receberá como qualificadora o feminicídio. Isso 

significa que, de acordo com o Código Penal brasileiro, o feminicídio não é 

compreendido como um crime, mas sim como uma circustância qualificadora para o 

crime de homicídio, considerado também, no Brasil, como um crime hediondo. Para 

entender melhor: o assassinato de uma mulher será tratado, perante a lei, como um 

homicídio e, se comprovado o motivo da morte por “razões da condição do sexo 

feminino”, receberá a qualificadora de feminicídio, que incide sobre a pena do 

assassino. Essa tipificação acarretará no aumento da pena do condenado.  

O feminicídio, inserido no Código Penal brasileiro em 2015, altera o artigo 121 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, prevendo o feminicídio como 

qualificadora do crime de homicídio; e o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Recebe, portanto, a 

qualificadora de feminicídio o homicídio praticado “contra  mulher por razões da 

condição do sexo feminino” e “considera-se que há razões de condição de sexo 

feminino quando o crime envolve: I) violência doméstica e familiar; II) menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher” (BRASIL, 2015).  

Ao contrário do que se pensa, a lei Maria da Penha não prevê um rol de crimes 

em seu texto e, por isso, não apresenta punição para tal qualificadora. A lei, instituída 

em 2006, prevê a proteção da mulher vítima de violência doméstica, sem tipificar 

condutas. Para ser considerado feminicídio, o sujeito passivo, aquele contra quem é 
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cometido o crime, deve ser obrigatoriamente uma mulher. Já o agente ativo, aquele que 

comete o crime, em sua maioria é homem, mas pode ser, também, uma mulher.  

Ao falarmos em feminicídio, compreendemos que a tipificação do crime é, para 

além do aumento penal, significativa para que se dê visibilidade a situações de violência 

enfrentadas pelas mulheres, possibilitando, assim, que se aprimorem as políticas 

públicas, assunto do qual trataremos a diante, a fim de coibir e previnir que novos casos 

aconteçam.  Aqui, também, precisamos olhar para o feminicídio em seu sentido mais 

amplo, da ordem sociológica e histórica. Um termo criado para falar sobre o que, 

tristemente, persiste: mulheres sofrendo violência, resultando em morte.  

 

2.3 O ASSASSINATO DE MULHERES “DESONESTAS” E POR QUE SÃO 

“CULPADAS” 
 

“Aquela moça continua sendo  

assassinada todos os dias  

e de diferentes maneiras.” 

Carlos Drummond de Andrade 

Diante desses pressupostos, reforçamos o que já foi dito anteriormente: a 

expressão “mulher honesta” se prolonga pelos códigos penais, sendo retirada somente 

em 2003. Esses discursos sobre a mulher atualizam e possibilitam a irrupção de 

discursos como o da imagem a seguir: 

Figura 6: Homem fantasiado de “goleiro Bruno” durante o carnaval 

Fonte: Reprodução/Facebook 
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Na imagem acima, um homem, identificado como Wendell JJ em seu perfil do 

Facebook, aparece vestido de presidiário, fazendo referência ao “Goleiro Bruno”. 

Bruno, na época goleiro do time carioca Flamengo, foi acusado e preso pela morte de 

Eliza Samúdio, com quem manteve um relacionamento afetivo. Na foto, Wendell segura 

um saco de lixo preto, identificado com o nome de Eliza. Toda essa composição fez 

parte de uma “fantasia”, escolhida para ser usada durante os blocos de carnaval. 

 Para relembrar o caso: Eliza Samudio manteve relacionamento afetivo com 

Bruno, que era casado. Segundo o jogador, em depoimento após o assassinato, ele e 

Eliza se conheceram em uma orgia na casa de outro jogador do mesmo time. Afirmou, 

também, que esse tipo de festa era muito comum entre os jogadores. Bruno diz que 

durante a orgia, o preservativo rompeu, ocasionando, assim, a gravidez de Eliza. O 

jogador, até então casado, não queria assumir a amante, como afirmado em nota24, e, de 

acordo com denúncia apresentada por Eliza, Bruno e mais dois amigos, um deles que 

tinha por apelido “macarrão”, conhecido por ter sido o braço direito de Bruno na 

execução do crime, mantiveram Eliza em cárcere privado e a obrigaram a ingerir 

substâncias abortivas.  

 Eliza, após o nascimento do filho, foi até o sítio de Bruno, em Esmeraldas, 

interior de Minas Gerais. Nessa viagem a modelo desapareceu. Dias após o 

desaparecimento, um primo de Bruno, encontrado em seu apartamento, no Rio de 

Janeiro, contou como tudo aconteceu. O jovem de 17 anos afirmou que Eliza foi levada 

ao sítio, já desacordada, onde foi esquartejada a mando do goleiro. Em seguida, as 

partes do corpo de Eliza teriam sido jogadas aos cães. Os ossos foram concretados, a 

fim de esconder quaisquer provas do crime.  

  Eliza era conhecida por “Eliza São Paulo”, por conta da relação que possuía com 

os membros do time do São Paulo. Segundo a amiga da modelo, Rita Oliveira, Eliza 

ficou conhecida como “Maria Chuteira”, por conta dos diversos casos que teve com 

jogadores. Rita conta que o passado de Eliza a condenava. Eliza fora garota de 

programa e já havia feito um filme pornô. Embora quisesse apagar esses capítulos da 

                                                             
24  Nota emitida pelo goleiro Bruno sobre as acusações feitas por Eliza Samudio: “[...] Ela não se 

conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a 

essa moça os 15 minutos de fama que ela tanto deseja.” Disponível em: 

http://g1.globo.com/noticias/rio/0,,mul1340770-5606,00-

ex+acusa+goleiro+do+flamengo+de+sequestro+e+ameaca+e+bruno+nega.html. Acesso em: 28/01/2019. 
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sua vida, sua “ficha corrida” no meio dos jogadores, como explicita a amiga, a impedia 

de se mostrar como uma mulher correta e que tinha por objetivo casar-se com um 

jogador de futebol25. 

 Assim como Eliza, Angela Diniz – também morta pelo ex-companheiro, em 

dezembro de 1976, com três tiros no rosto e um na nuca – era descrita como uma 

mulher desregrada. No caso de Angela, essas características integraram o processo e 

foram usadas pelo advogado de defesa para evitar que o autor do crime fosse preso, 

alegando ter sido Angela a culpada pela ira do agressor. A defesa, baseada na tese de 

legítima defesa da honra, desnudou a vida íntima de Angela Diniz, desenhando-a como 

promíscua. Em tempos de extremo machismo, Doca Street transformou-se em vítima e 

Angela em culpada. Não podendo mais se defender, a “morte era a única resposta à 

resistência da mulher que se opunha aos desejos de alguns homens” (BLAY, 2008).  

Foi a partir do caso de Angela Diniz, e de tantos outros, que o movimento 

feminista, em 1980, lançou o slogan “Quem ama não mata”. No dia 18 de agosto de 

1980, em frente a Igreja São José, em Belo Horizonte, cerca de 400 mulheres, portando 

velas acesas e rosas, iniciaram um movimento em prol das mulheres. Cinco anos depois, 

iniciaram-se as construções de delegacias da mulher por todo o país26.  

Figura 7: Manifestação das mulheres em Belo Horizonte/MG, em 1980. 

Foto: Vera Godoy/Arquivo EM 

 

                                                             
25  “Ideia fixa de Eliza era casar com um jogador, diz amiga”.  Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1507201013.htm. Acesso em: 28/01/2019.  
26  Disponível em: https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2018/11/02/noticias-pensar,236733/quem-

ama-nao-mata-e-relancado-com-novas-pautas-feministas.shtml. Acesso em: 03 fev 2019. 
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No primeiro julgamento, Doca Street enunciou o “matei por amor”, após sua 

absolvição. Esse enunciado transformou-se no “Quem ama não mata”, que estabelece, 

reestabelece e ressignifica enunciados ligados a outras  situações  que  o provocam, a 

outros enunciados que o precedem e o seguem (FOUCAULT, 2007), a partir dos jogos 

de memória, onde, pelas relações de poder, o homem, legitimado por um discurso 

jurídico, tido, portanto, como verdadeiro, poderia tirar a vida da mulher, fosse em defesa 

da honra, ou fosse em um “atentado” passional. Esse deslocamento ilumina os percursos 

de sentidos igualmente atravessados por saberes de ordem religiosa, cultural e política, 

saberes pelos quais subjetiva-se e objetiva-se o sujeito mulher até os dias de hoje. Há 

toda uma historicidade sobre as práticas criminosas, que permite que se reverbere 

“matei por amor”, reatulizado, ressiginificado, irrompendo interdiscursivamente ao 

discurso de Otelo, ao asfixiar Desdêmona, na obra shakespereana. 

Tatiane Spitzner se aproxima desses casos pela via da justificativa de que, para 

muitos “juízes” da internet, ela também não era honesta ou, minimamente, não 

correspondia ao ideal de mulher que “respeita” o marido, como pode se ver na figura 8, 

que representa o trecho de uma conversa entre os estudantes do curso de Direito, de uma 

universidade em Cascavel/PR: “Não era moça de família/ moça direita/ O pior de tudo é 

a mídia colocando como feminicídio” 

 

 

Figura 8: Conversa entre alunos do curso de Direito, de universidade em Cascavel/PR 

Fonte: Reprodução/RPC 
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CAPÍTULO III 

______________________________________________________________________ 

DISPOSITIVO MIDIÁTICO E A HIPERVISIBILIDADE NA HETEROTOPIA 

DA WEB 

 

Como mencionamos no capítulo I desta pesquisa, a obra de Foucault pode ser 

compreendida a partir da divisão entre as fases arqueológica e genealógicas. Se a 

primeira fase está preocupada na descrição da episteme e seus problemas 

metodológicos, as fases seguintes serão responsáveis pela descrição dos dispositivos. A 

descrição dos dispositivos na obra de Foucault se faz necessária para que se 

compreendam as questões em torno do poder – visto que no interior dos dispositivos 

não se encontram  a repressão e a ideologia, mas a normalização e a disciplina 

(GREGOLIN, 2016) –,  pensando, portanto, nas práticas discursivas e não discursivas 

que produzem saberes e, assim, subjetividades.  

Foucault trata de um número considerável de classificações de dispositivos, que 

vão desde o dispositivo disciplinar, passando pelo dispositivo da sexualidade, da 

aliança, da verdade etc. E em que se define, por fim, o conceito de dispositivo na 

perspectiva foucaultiana? De maneira geral, o dispositivo é  

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos 

(Foucault, 2015, p. 244). 

Pensar no dispositivo, portanto, é pensar nesses elementos, em um determinado 

momento histórico, interligados ao poder, produzindo saber para responder a uma 

emergência histórica.  

Mobilizamos, portanto, o conceito de dispositivo midiático, para que possamos 

analisar, a partir dessa determinação, os discursos reverberados nos comentários, 

aplicativos de mensagens, enfim, nas redes sociais, quando do acontecimento da morte 

de Tatiane Spitzner. Esses comentários, como acontecimento discursivo, refletem o 

excesso de visibilidade dado pelo dispositivo midiático contemporâneo, fazendo com 

que as mídias digitais assumam um importante papel na mobilização de determinados 
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grupos e na reverberação de determinados discursos. E é, justamente, esse excesso de 

visibilidade, promovido pelas mídias sociais, que fará com que haja uma dada 

mobilização a um determinado acontecimento histórico – neste caso, frente aos casos de 

feminicídio –, correspondendo a uma certa estratégia que este dispositivo tem em um 

determinado momento da história (GREGOLIN, 2016).  

Assim, para Foucault (2007, p. 138), pode-se compreender que “o dito e o não-

dito são elementos do dispositivo”. Foucault compreende o dispositivo, primeiramente, 

como uma rede que entrecruzará a ligação de elementos heterogêneos. Depois, ele 

mostra que não há uma relação harmônica entre esses elementos, porque cada um 

ocupará uma posição determinada no interior do dispositivo. Dito isso, o mesmo 

dispositivo pode ser atravessado por um mesmo discurso de maneira contraditória. O 

conceito de dispositivo na obra de Foucault vem para solucionar a ausência da agência 

humana, até então.  

Vivemos, hoje, o que Deleuze, pela compreensão da mídia, entenderia como 

sociedade do controle. Nela, o poder está cada vez menos localizável e cada vez 

mais sutil, pois regula elementos imateriais da sociedade, como informação, 

conhecimento e comunicação. Não há, agora, o controle apenas dos corpos e a 

exposição de si se mantém intimamente ligada ao controle. Em seu texto O que é 

um dispositivo?, Deleuze (1996) apresenta questões mais detalhadas sobre o 

conceito de dispositivo.  

Primeiramente, ele trata das chamadas curvas de visibilidade, responsáveis 

por fazer ver aquilo que está autorizado a ser visto e das curvas de enunciabilidade, 

que estão na ordem do que pode ser dito. Em seguida, ele fala sobre as linhas de 

força, que atravessam as duas primeiras dimensões, legitimando a relação entre o 

que se vê e o que se diz. Seria, então, a dimensão do poder em relação ao saber, 

agindo “como flechas que não cessam de entrecruzar as coisas e as palavras” 

(DELEUZE, 1996, p. 94). As linhas de forças estão na ordem do indizível e do 

invisível. Por fim, essas dimensões levam à dimensão do “si próprio”. Há, agora, a 

compreensão de uma linha de fuga, apreendendo os processos de subjetivação.  

Mobilizamos, aqui, o conceito de dispositivo, porque pretendemos olhar para o 

dispositivo midiático, dispositivo este que responde à nossa atual urgência histórica, 

justamente porque a mídia é uma importante ferramenta na produção de subjetividades, 
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transpondo, inclusive, quaisquer barreiras que dividem a sociedade atual. Ademais, essa 

produção e reprodução de efeitos identitários, parte justamente da produção de imagens 

simbólicas e sociais que, recuperam, reforçam e reconstroem paradigmas da realidade, 

como que num efeito de espalhamento: ali os indivíduos veem a si mesmos e também 

em relação aos outros.  

Na esteira do que diz Gregolin (2015) e seus estudos sobre  a web como a heterotopia 

por excelência da modernidade,  

[...] na era da informática vive-se mais com signos do que com coisas, 

desterritorializando a cultura pois a territorialidade já não se encontra 

associada à materialidade do entorno físico. Daí a noção de ciberespaço 

como um espaço não físico ou territorial e que constitui a cibercultura, 

definida como um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de 

pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento da 

Internet como um meio de comunicação, que surge com a interconexão 

mundial de computadores (LÉVY, 1999). Assim, a comunicação virtual é um 

elemento de um processo que abrange toda a vida social e constitui o 

principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade. 

  

Quando, em 1960, Guy Debord fala sobre a “sociedade do espetáculo”, referia-

se a grande exposição de fatos e acontecimentos no meio digital. Tudo é extremamente 

divulgado, exposto, a visibilidade é exacerbada: tudo é espetacularizado. A 

invisibilidade, aqui, já não mais existe. A intimidade torna-se pública. Tudo e todos 

estão visíveis e, não bastasse isso, estão hipervisibilizados. Há, agora,  

uma nova cartografia no “espaço do visível”. Trata-se de um espaço não 

localizado, no qual as formas simbólicas mediadas podem ser produzidas e 

recebidas por milhões de sujeitos num processo contínuo de territorialização 

e de desterritorialização. Essa nova cartografia pode ser mobilizada para 

entendermos as formas de produção e circulação de sentidos na WEB e 

pensarmos sobre a natureza heterotópica da mídia digital, interrogando os 

procedimentos discursivos que produzem subjetividades nessa heterotopia. 

(GREGOLIN, 2015) 

 

 Para Foucault (2001), a sociedade moderna preocupa-se mais com o espaço que 

com o tempo. Assim, é preciso que se compreenda a relação estabelecida entre os 

corpos e o espaço. O espaço em que os corpos se inserem produzem subjetividades, 

esquadrinham comportamentos. Compreendidos em topias, utopias e heterotopias, esses 

lugares fazem parte do que se experiencia no cotidiano. É entre as topias e as utopias 

que se encontram as heterotopias.  

 Foucault trata do conceito de heterotopia em três de suas obras: O corpo utópico, 

as heterotopias; As palavras e as coisas e em Outros espaços. Para Foucault, as 
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heterotopias são estes “lugares outros”: 

[...] provavelmente existe em todas as culturas, em todas as civilizações, 

lugares reais, lugares efetivos, lugares que estão inscritos exatamente na 

instituição da sociedade, e que são um tipo de contra-espaços, um tipo de 

utopias efetivamente realizadas nos quais os espaços reais, todos os outros 

espaços reais que podemos encontrar no seio da cultura, são ao mesmo tempo 

representados, contestados e invertidos, tipos de lugares que estão fora de 

todos os lugares, ainda que sejam lugares efetivamente localizáveis. Esses 

lugares, porque são absolutamente diversos de todos os espaços que refletem 

e sobre os quais falam, eu os chamarei, por oposição às utopias, de 

heterotopias. (FOUCAULT, 2001, p. 415) 

 

As heterotopias, portanto, a partir de certos princípios de funcionamento, permitem 

compreender o espaço social, a partir da delimitação de lugares que compõem as 

margens. Gregolin, assim, resume tais princípios:  

a) todas as sociedades possuem heterotopias;  

b) as heterotopias justapõem num mesmo espaço espaços incompatíveis;  

c) as heterotopias são ligadas frequentemente a decupagens singulares do 

tempo, são parentes das “heterocronias”;  

d) há heterotopias ligadas à passagem, à transformação (heterotopias de crise) 

e outras que são de desvio, nas quais habitam os que vivem à margem;  

e) as heterotopias têm, em relação com o espaço restante, uma função política 

e estratégica (GREGOLIN, 2015). 

 

Foucault delineia a heterotopia, inicialmente, com a metáfora do espelho: 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu 

me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente 

atrás da superfícíe, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma espécie de 

sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite 

me olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma 

heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no 

lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do espelho que 

me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. A 

partir desse olhar que de qualquer forma se dirige para mim, do fundo desse 

espaço virtual que está do outro lado do espelho. eu retorno a mim e começo 

a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me constituir ali onde estou; o 

espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse 

lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo 

absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e 

absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por 

aquele ponto virtual que está longe (FOUCAULT, 2001). 

 

Foucault delimita as heterotopias em dois grandes grupos, se assim podemos 

dizer: as heterotopias de crise e as heterotopias de desvio. As heterotopias de crise são 

“lugares privilegiados, ou sagrados, ou proibidos, reservados aos indivíduos que se 

encontram, em relação à sociedade e ao meio humano no interior do qual eles vivem, 

em estado de crise” (FOUCAULT, 2001, p. 416). Aqui, Foucault fala dos adolescentes, 
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das mulheres na época da menstruação e de resguardo, dos velhos, etc. As heterotopias 

de desvio são as heterotopias nas quais se localizam  

os indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma 

exigida. São as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas; são, bem 

entendido também, as prisões, e seria preciso, sem dúvida, acrescentar aí as 

casas de repouso, que estão de qualquer forma no limite da heterotopía de 

crise e da heterotopía de desvio, já que, afinal, a velhice é uma crise, mas 

igualmente um desvio, pois, em nossa sociedade em que o lazer é a regra, a 

ociosidade constitui uma espécie de desvio (FOUCAULT, 2001, p. 416). 

 

Foucault, ao traçar os princípios de funcionamento das heterotopias, traz dois 

princípios caros à nossa pesquisa. Entendamos: se para Foucault o navio é a metáfora 

primordial de heterotopia até o século XX, a web pode ser compreendida como 

heterotopia por excelência do nosso tempo, ancorada, principalmente, nestes dois 

princípios de funcionamento que citei serem importantes pra essa compreensão: o 

princípio de que “[...] as heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e 

fechamento que, simultaneamente, as isola e as torna penetráveis” (FOUCAULT, 2001, 

p. 420). Ou seja, não se chega a um espaço heterotópico da mesma forma como se 

chega a uma lugar “real”. Algumas heterotopias exigem ritos, purificações, atos que 

permitam a entrada. No entanto, há heterotopias – e é aqui que nos atentamos – “que 

parecem puras e simples aberturas mas que, em geral, escondem curiosas exclusões; 

todo mundo pode entrar nesses espaços heterotópicos, mas, na verdade, não é mais que 

uma ilusão: acredita-se penetrar e se é, pelo próprio fato de entrar, excluído.  

Outro princípio que nos é muito caro é o de que “[...] a heterotopia tem o poder 

de justapor em um só lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são em si 

próprios incompatíveis” (FOUCAULT, 2001, p. 418). Assim funciona a web: um lugar 

onde todos podem entrar, sem que de fato estejam lá, apresentando suas posições e 

discursos divergentes, coexistindo com outros espaços que, nos lugares reais, seriam de 

impossível coexistência. É nesse espaço onde se atualizam as relações de saber-poder.  

Quando falamos em poder, podemos falar, também, em governamentalidade. A 

relação entre esses dois conceitos na obra de Foucault é incontestável. Quando Foucault 

desenvolve seus estudos sobre o que ele chama de biopoder, demonstra que o governo 

não está ali para governar, mas, via controle do corpo biológico e, também, via 

disciplinarização, assegurar a produtividade que, consequentemente, resultaria em 

prosperidade, crescimento do mercado e, por isso, crescimento da economia. Assim 
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podemos definir, então, a governamentalidade: controlar e disciplinar as práticas e 

potencialidades humanas de toda uma população, via tecnologias de poder, centradas na 

produtividade.  

[...] se considerarmos a questão do poder, do poder político, situando-a na 

questão mais geral da governamentalidade – entendida a governamentalidade 

como um campo estratégico de relações de poder, no sentido mais amplo do 

termo, e não meramente político, entendida pois como um campo estratégico 

de relações de poder no que elas têm de móvel, transformável, reversível –, 

então, a reflexão sobre a noção de governamentalidade, penso eu, não pode 

deixar de passar, teórica e praticamente, pelo âmbito de um sujeito que seria 

definido pela relação de si para consigo. [...] a análise da governamentalidade 

– isto é, a análise do poder como conjunto de relações reversíveis – deve 

referir-se a uma ética do sujeito definida pela relação de si para consigo 

(FOUCAULT, 2004) 

  

É pelas noções de governo e governamentalidade que entendemos ser o sujeito, e 

não o saber e o poder, o objeto central das investigações de Michel Foucault. Quando 

Foucault utiliza o conceito de governamentalidade, pretende apontar para as maneiras 

pelas quais se governa, analisar as formas de racionalidade, os procedimentos técnicos, 

compreendendo, então, o que chamaria de “governamentalidade política”. Foucault 

também fala sobre as “técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de 

si”. 

A governamentalidade seria compreendida, então, como um poder incitativo, 

que visa a orientação e regulação dos comportamentos de uma dada sociedade. Esse 

exercício de poder encontra no modelo de poder pastoral o seu próprio modelo. Para 

Foucault (2008, p. 243-244), o pastorado trata da governamentalidade a partir de duas 

linhas. 

Primeiro,  

[...] pelos procedimentos próprios ao pastorado, pela maneira, no fundo, de 

não fazer atuar pura e simplesmente o princípio da salvação, o princípio da 

lei e o princípio da verdade, por todas essas espécies de diagonais que 

instauram sob a lei, sob a salvação, sob a verdade, outros tipos de relações. 

E depois,  

 

[...] pela constituição tão específica de um sujeito, de um sujeito cujos 

méritos são identificados de maneira analítica, de um sujeito que é sujeitado 

em redes contínuas de obediência, de verdade, que se lhe impõe. [...] É isso, 

creio, essa constituição típica do sujeito ocidental moderno, que faz com que 

o pastorado seja, sem dúvida, um dos momentos decisivos na história do 

poder nas sociedades ocidentais. 
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 Ou seja, o controle das condutas, que fazem com que se pensem em técnicas de 

controle sobre os outros e sobre si, acontece por uma espécie de jogo duplo das 

tecnologias de disciplina e de regulação. Ou seja, as tecnologias de disciplina estão 

sempre ligadas a ideia da produção individual da autoconsciência ou do cuidado de si e 

isso acontece mediante tecnologias de regulação: o que comer, o que fazer, como viver, 

como se exercitar, etc.  

 Olhamos, aqui, especificamente, para as tecnologias de poder que, construídas 

historicamente, determinaram as condutas e definiram o sujeito mulher ao longo do 

tempo, seja pelas “redes contínuas de obediência”, seja pelos discursos tidos como 

verdadeiros acerca do que podiam ou não podiam fazer as mulheres. Vejamos: uma das 

maneiras de regulação e controle, segundo Foucault, acontecia, justamente pela 

sexualidade. E é o que afirma Butler (1999, p. 154), ao dizer que  

[...] a categoria do sexo é, desde o início, normativa: ela é aquilo que 

Foucault chamou de ‘ideal regulatório’. Nesse sentido, pois, o ‘sexo’ não 

apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática regulatória 

que produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se 

como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, 

circular, diferenciar – os corpos que ela controla.  

  

E são para esses “corpos que pesam”, agora corpos mortos pelo simples fato de 

serem “corpos femininos” e que foram hipervisibilizados na web, que direcionamos 

nosso olhar analítico.  
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CAPÍTULO IV 

______________________________________________________________________ 

ACONTECIMENTO DISCURSIVO: A MORTE DE MULHERES PORQUE 

SÃO MULHERES 

 

 Neste capítulo, propomos uma análise dos discursos que, no interior de uma rede 

de poderes e saberes, culpabilizam as mulheres em casos de feminicídio. Entender que 

mulheres são mortas apenas por serem mulheres, nos faz olhar para o corpo. Esse corpo 

“esburacado”, “doentio”, que já foi passível de uma patologização (PERROT, 2005). O 

corpo está no centro de toda relação de poder. E é imprescindível que se diga, aqui, que 

o corpo de que tratamos, não é da ordem do biológico e o que apresenta funções 

fisiológicas, formado por células, carne e osso. Tratamos do corpo fabricado 

discursivamente, imerso na história, compreendido como acontecimento.  

O  corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos (enquanto a linguagem 

os marca e as ideias os dissolvem), lugar de dissociação do Eu (que supõe a 

quimera de uma unidade substancial), volume de perpétua pulverização. A 

genealogia, como análise da proveniência, está, portanto, no ponto de 

articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente 

marcado de história e a história arruinando o corpo. (FOUCAULT, 2015, p. 

65) 

Os comportamentos femininos, a aparência, que deve estar sempre ligada à 

beleza, as formas, o modo de vestir, andar, olhar, enfim, todos os seus gestos são 

controlados; o riso é considerado sedutor e a elas proibido. Todas as suas ações são 

compreendidas a todo momento como suspeitas. Suspeita essa diretamente ligada a seu 

sexo.  Assim, toda mulher em liberdade é perigosa, o enclausuramento nos lares é uma 

solução para que se evite o perigo. No entanto, ao passo que são compreendidas como 

perigosas, as mulheres também estão em perigo: caso algo de mau lhes aconteça, estão 

recebendo apenas aquilo que merecem (PERROT, 2005).  

 Quando propusemos o retorno à história das mulheres, propusemos porque, ao 

olhar para a história, conclui-se que os corpos das mulheres nunca lhes pertenceram. No 

campo familiar, ele pertence ao marido que deve possuí-lo, discipliná-lo, controlá-lo, 

por meio de sua potência viril. Com a chegada da maternidade, o corpo da mulher passa 

a ser propriedade dos filhos, que exigem, por normatizações sociais, cuidados intensivos 
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e constantes, absorvendo, portanto, tudo o que essa mãe tem a oferecer, em forma de 

cuidado. Esse aprisionamento das mulheres em seus corpos torna-se, inclusive, 

dificultador do recebimento salarial, como operárias, por exemplo,  – desde a Revolução 

Industrial, visto que tal revolução proporcionou, inicialmente, apenas uma extensão da 

servidão a qual estejam sujeitas em seus lares. Não bastasse a exploração no interior das 

fábricas, as mulheres precisaram, ainda, lidar com as acusações dos moralistas católicos 

da época, que viam as fábricas como um lugar de promiscuidades. A sexualidade das 

mulheres era estigmatizada e eram tidas como excitadoras, nunca como vítimas. 

 

4.1 “A CULPA É DELAS, SIM!” 
 

Mais uma vez, como num videotaipe de outros julgamentos 

envolvendo réus do mesmo patamar social, o crime cometido 

na tarde do dia 30 de dezembro de 1976, na praia dos Ossos, 

em Búzios, terminava com a condenação da vítima e com a 

virtual absolvição do assassino. (VEJA, 1979) 

 

A culpa se instaura sobre a mulher desde Adão e Eva. Eva é a responvável por 

todos os males que acometeram a sociedade após ter provado do fruto proibido, 

oferecendo ao seu companheiro no paraíso. Ali, Eva foi condenada a parir na dor27 e 

responsabilizada pelo sofrimento de toda a humanidade.   

Segundo pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um em 

cada três brasileiros culpa as mulheres em casos de estupro. O levantamento perguntou 

se as pessoas concordavam com a afirmação “mulheres que se dão ao respeito não são 

estupradas” e recebeu como sim a resposta de 42% dos homens e 32% das mulheres 

(DATAFOLHA/FBSP, 2016). Assim como Eva, as mulheres de que tratamos nesta 

pesquisa foram punidas e compreendidas como culpadas. 

Quando Foucault descreve a sociedade contemporânea, o faz a partir do que ele 

chama de “sociedade da sexualidade”. Para Foucault (2015, p. 138), os mecanismos de 

poder  

[...] se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao que reforça a 

espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão para ser 

utilizada. Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade do corpo 

                                                             
27 Gênesis 3:16 
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social, o poder fala da sexualidade e para a sexualidade; quanto a esta, não é 

marca ou símbolo, é objeto e alvo. 

 É, portanto, no corpo em que se instaura a sexualidade que se exercem as mais 

variadas estratégias de controle. O nosso corpo feminino é marcado, moldado e 

controlado  a partir do nosso sexo. No interior dessas relações de poder, determinada 

pelos sexos, o nosso corpo biológico é transformado em um corpo socialmente 

modelado e que sofrerá sanções. É pela exposição do corpo, é pelos atos propiciatórios, 

que a mulher será compreendida como culpada. No corpo da mulher foi impressa a 

desvalorização. A culpa que deveria acompanhar o agressor, volta-se contra a mulher e 

a silencia. Compreender isso, implica, portanto, compreender que não somente o corpo, 

mas também a sexualidade, são produzidos e modificados socialmente e, por isso, 

históricos.  

 Quando nos propomos, então, a fazer uma análise enunciativa, buscamos 

investigar o enunciado em sua raridade, pensar nas relações de poder que movimentam 

e justificam a sua aparição. Por isso é necessário que se pensem as exterioridades, a 

descrição histórica, e compreender as suas relações.  

Mas se interpretar é se apoderar por violência ou sub-repção, de um sistema 

de regras que não tem em si significação essencial, e lhe impor uma direção, 

dobrá-lo a uma nova vontade, fazê-lo entrar em um outro jogo e submetê-lo a 

novas regras, então o devir da humanidade é uma série de interpretações. E a 

genealogia deve ser sua história: história das morais, dos ideais, dos 

conceitos metafísicos, história do conceito de liberdade ou da vida ascética, 

como emergências de interpretações diferentes. Trata-se de fazê-las aparecer 

como acontecimentos no teatro dos procedimentos (FOUCAULT, 2015, p. 

70). 

Dessa forma, buscamos entender, via o que se enuncia, por que esse 

acontecimento ganhou destaque na mídia e quais relações de poder e saber estão ali 

instauradas.  

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção de acontecimento, nessa pontualidade em que aparece e nessa 

dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos 

os olhares, nas poeiras dos livros. Não é preciso remeter o discurso à 

longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância. 

(FOUCAULT, 2007, p. 31). 

 

Vale salientar que não cabe a nós, e não pretendemos, apontar, julgar ou 

incriminar quaisquer pessoas. Nosso gesto está focado em analisar os discursos que 

irromperam, justamente, pelo acontecimento da morte de Tatiane Spitzner que, 

tristemente, não encontra-se na ordem da exclusividade. Para isso, iniciamos nosso 
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gesto analítico a partir de um comentário realizado em uma publicação do Jornal Extra 

Guarapuava, sobre o acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, que pode ser lido, na 

íntegra, a seguir: 

Figura 9: Declaração sobre morte de Tatiane Spitzner 1. 

Fonte: Reprodução/Jornal Extra Guarapuava. 

 

 

Eu acho seguinte, nao defendendo as agressoes, que nada justifica, mas eu no 

meu ponto de vista, vejo ela estérica descontrolada, e ele nao estava sabendo 

lidar com a situacao ..ele so queria que ela entrasse pra dentro de casa, e ela 

se negava .tem certos homens que sao imaturos ,em certas situacoes e acaba 

partindo pra agressao .imagina quanta raiva ela ja teria feito nele antes .esse 

caso e uma excessao nao defendendo agressores .pelo estado emocional que 

ela se encontrava ,pode sim ter pulado do predio .e ele ja relatava que estava 

com odio mortal dela .ninguem toma odio de ninguem do nada. 

 

Quando nos propomos a analisar os enunciados que irromperam sobre o 

acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, entendemos ser necessário, além da 

compreensão das questões do poder, um retorno à história, assim como executa 

Foucault, a fim de contextualizar o presente. Olhar para as discursivizações que, 

mediante um julgamento construído historicamente, insere as vítimas do feminicídio na 

ordem da culpa, implica esse retorno ao(s) momento(s) em que práticas, no interior de 

um regime de poder, controlavam, regulavam e determinavam a existência do sujeito 

mulher, objetivando-a.  

Podemos, inicialmente, diante desse recorte inicial, pensar em uma análise que 

vai do linguístico ao discursivo. Quando olhamos para o enunciado “[...] nao 
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defendendo agressoes, que nada justifica, mas eu no meu ponto de vista, vejo ela 

estérica descontrolada”, o uso da conjunção adversativa “mas” revela a posição desse 

sujeito que é atravessado por questões históricas, socias e ideológicas, revelando, 

também, que o poder argumentativo e de julgamento se intensifica diante do uso dessa 

conjunção que indica contrariedade/oposição.  

Ainda na mesma sequência enunciativa, agora no campo do discursivo, as 

expressões “estérica” (histérica) e “descontrolada” aparecem via atualização da 

memória, que aponta para um momento da história em que as mulheres eram 

diagnosticadas como histéricas por apresentarem comportamentos relacionados à sua 

fragilidade e  carências atreladas, aqui, a questões da ordem da sexualidade. A 

etimologia da palavra “histérica” (do grego hystera = útero) aponta para a afirmação de 

que a histeria, até o final do século XIX, era uma “doença” exclusivamente feminina, 

associada à fragilidade e às carências, e era causada, justamente, pelo sangue 

contaminado do útero, que atingia o cérebro, provocando as alterações no 

comportamento. Muitas mulheres, após receberem o diagnóstico de histéricas, eram 

“encarceradas” em manicômios, inserindo-as no campo da anormalidade e da loucura, o 

que remonta à expressão “descontrolada”, também utilizada no trecho em questão.  

Diante do que se enuncia em “ele não estava sabendo lidar com a situacao ..ele 

so queria que ela entrasse pra dentro de casa, e ela se negava”, o uso dos verbos 

“saber” e “querer”, que apontam para os comportamentos do homem agressor, revelam 

a racionalidade e superioridade do homem sobre a mulher, construídas, também, 

historicamente, desde Aristóteles, em que acreditava-se que “as mulheres eram 

essencialmente equipadas para a criação de  filhos, não para uma vida racional e ativa 

dentro do fórum cívico.” (PORTER, 1992, p. 316). Ainda na mesma sequência 

enunciativa, o “e ela se negava” denota a contrariedade, por parte da vítima, à história 

da obediência e submissão à qual eram submetidas as mulheres. Essa contrariedade 

pode ser compreendida como um efeito discursivo justificando as ações do agressor, 

porque subentende-se que, como mulher, ela não deveria contrariar, apenas obedecer.  

Portanto, diante das discursivizações sobre o comportamento da vítima, temos, 

por suas ações, a tentativa de justificar o comportamento do agressor, vista nos 

enunciados “tem certos homens que sao imaturos ,em certas situacoes e acaba partindo 

pra agressao .imagina quanta raiva ela ja teria feito nele antes” e “.ninguem toma odio 
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de ninguem do nada.”. São encadeamentos que permitem conceber que o sujeito que 

enuncia insere a vítima como culpada no interior deste acontecimento. 

Ao colocar em discussão a singularidade desse acontecimento e as 

discursivizações que irromperam e remontam a um passado no qual as mulheres eram 

objetivadas, podemos entender e dissecar esses discursos que, hipervisibilizados graças 

à heterotopia da web, contribuem, ainda hoje, para a construção e formatação do sujeito 

mulher.   

Para mais, a análise foucaultiana dos poderes observa os micropoderes, suas 

ramificações, a organização dos tempos e dos espaços, as estratégias minúsculas que 

percorrem uma cidade ou uma casa, as formas de consentimento e de resistência, 

formais e informais. Ela se ocupa não somente de repressão, mas da produção dos 

comportamentos. Considerar como as mulheres são “produzidas” na definição variável 

de sua feminilidade renova o olhar lançado sobre os sistemas educativos, seus princípios 

e suas práticas (PERROT, 2005).  

As sequências enunciativas destacadas abaixo fazem parte de uma conversa 

entre alunos do curso de Direito, de uma universidade da cidade de Cascavel, no Paraná. 

Na conversa trocada em um aplicativo de mensagens, os estudantes discutem o 

acontecimento da morte de Tatiane Spitzner, demonstrando, pelo que se enuncia, o 

lugar de onde falam. Podemos, nesse exercício analítico, perceber o funcionamento da 

internet como heterotopia. As conversas, antes na ordem do privado, agora se inserem 

em um outro espaço: o da hipervisibilidade. Essa hipervisibilização, que torna pública a 

troca de mensagens dentro de um grupo de WhatsApp, passível inclusive de penalidade 

legal, transforma o que, no interior do grupo, era entendido como “liberdade de 

expressão”, em repúdio, como demonstrado pela nota28 emitida pela OAB/Paraná sobre 

o que enunciam os alunos.  

Inicialmente, um dos alunos diz “Certeza que mereceu/ Devia tar de saia curta 

demais”.  

 

 

                                                             
28 Disponível em: https://doutoradevogado.jusbrasil.com.br/noticias/614006537/mereceu-ser-morta-oab-

se-manifesta-sobre-polemica-envolvendo-estudantes-de-direito. Acesso em: 10 fev 2019. 
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Figura 10: Conversa entre alunos do curso de Direito, de universidade em Cascavel/PR - 1 

Fonte: Reprodução/RPC 

 

Quando se enuncia que “devia tar s(d)e saia curta demais”, reafirmam-se e 

reaparacem discursos que subjetivaram/objetivaram as mulheres a partir da 

disciplinarização do seu comportamento: não cabe a elas usar roupa curta. Ao enunciar  

“roupa curta”, o enunciador contribui para o fortalecimento das estratégias de controle 

ds condutas femininas, na medida em que seu dizer se associa com outros dizeres 

retraçando o perfil tradicional da mulher ideal: aquela obediente, recatada, e que atende 

ao que lhe ordena. Dessa forma, ao utilizar a roupa curta, mereceram o que receberam; 

discurso reafirmado, na figura 11, em “se ela foi assassinada/ Certeza que ela mereceu. 
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Figura 11: Conversa entre alunos do curso de Direito, de universidade em Cascavel/PR - 2 

Fonte: Reprodução/RPC 

 

 

Figura 12: Conversa entre alunos do curso de Direito, de universidade em Cascavel/PR - 3 

Fonte: Reprodução/RPC 

 

O mesmo ocorre no momento em que outro participante, e futuro advogado, diz: 

“Lugar de mulher / Não é em pé no parapeito / Lugar de mulher é rezando / Limpando  

casa / lavando a louça / Ou cuidando das crianças”. Em que pesem as novas 

subjetividades que desestabizaram, há algum tempo, as verdades que definiam 

historicamente o lugar da mulher,  temos nesses enunciados um retorno à história cuja 

regularidade insiste na reprodução de que o “lugar” da mulher é no privado, no interior 

da casa, limpando, lavando, rezando e cuidando das crianças. Essa divisão entre o 

público e o privado, entre homens e mulheres, visava estabelecer “harmoniosamente 

competências na complementaridade dos dois sexos para o bem maior da sociedade 

inteira” (PERROT, 2005, p. 460). São, por isso, discursos que determinam o sujeito 
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mulher a partir de estratégias de regulação da vida, sob o exercício do biopoder 

(WITZEL, 2012). 

Neste sistema, o lugar da família e do corpo é intensificado. Foi por este viés que 

as mulheres foram reintroduzidas no diagrama de forças que constituem as disciplinas. 

(PERROT, 2005) Mas resta muito a fazer para compreender as formas de sua adesão, de 

sua adaptação ou de sua recusa, para captar o próprio papel na modificação do curso das 

coisas. As grandes descontinuidades que marcam a história das mulheres e das relações 

entre os sexos estão ainda por delimitar, por descobrir, segundo Perrot (2005). Mais 

uma vez intensificamos: a ideia de que o lugar da mulher é da ordem do privado, 

implicaria dizer, também, o que se segue na sequência a seguir (figura 13): 

 

Figura 13: Conversa entre alunos do curso de Direito, de universidade em Cascavel/PR - 4 

Fonte: Reprodução/RPC 

 

Nessa mesma linha argumentativa, a sequência enunciativa abaixo repete que 

ela, a vítima, deveria estar rezando ou estudando. Especificamente sobre a prática de 

“rezar”, destacam-se os códigos impostos pelo cristianismo definindo a mulher 

“direita”, “de respeito”. São códigos que, segundo Foucault, derivam da hegemonia 

moral derivada de um poder/saber pastoral (FOUCAULT, 2008), que impôs às 

mulheres os discursos verdadeiros sobre seu corpo e seu comportamento – ela, Tatiane, 

não deveria desobedecer, expor seu corpo, se comportar de modo desviantes dos 

preceitos morais.  Trata-se de um poder determinou à Tatiane e a todas as outras 

mulheres lugares, interditos, liberdades, trabalhos, limites e exclusões. Rezar, nessa 

interdiscursividade, seria a prática de controle de corpo saturado de sexualidade, como 

vimos. Se tivesse rezando ela não teria morrido, do que se conclui que “A culpa é dela, 

sim”. 
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Ao analisarmos os discursos, em suma, que culpam a vítima, deparamo-nos com 

discursos, resultantes de produções de saberes e poderes, que determinam/determinaram 

o que é ser mulher na nossa sociedade. No interior desta pesquisa, tratamos dos 

discursos no interior do código penal, instrumento legitimado a determinar o que é 

verdadeiro. Desse julgamento emerge o “A culpa é dela, sim”, muito próximo do 

enunciado da legítima defesa pela honra e do “matei por amor”. Nessa ordenação do 

que é verdadeiro, as mulheres precisaram lidar com verdades que, além de legitimar, 

autorizavam a violência de gênero.  

A condenação de Tatiane pelos juízes online se materializa nesses discursos que 

demonstram que, ainda que muito tenha se avançado sobre o que se diz e o que se pensa 

sobre as mulheres, a existência de relações desiguais entre homens e mulheres se 

mantém. Além disso, os enunciados “certeza que ela mereceu” aparecem, aqui, como 

um operador de memória, reforçando todos os demais discursos que reverberam que “a 

culpa é dela, sim!”, como podemos ver nas sequências enunciativas abaixo.  

 

Figura 16: Comentário sobre a morte de Tatine Spitzner. 

Fonte: Reprodução/Facebook  

 

SE 1 - “ ‘as brigas’ quase sempre eram por causa do celular. Ah me poupe. O cara já 

vinha apresentando esse tipo de comportamento e nao largou mao desse cara antes de 

chegar a esse ponto? Ah querida a culpa é sua SIM. Me poupe.” 
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Figura 17: Comentário sobre a morte de Tatiane Spitzner – 4. 

Fonte: Reprodução/Facebook. 

 

SE 2 - “Geralmente não culpo a vítima mas nesse caso acho que ela teve a sua parcela 

de culpa sim, assim como a família dela também. Uma coisa é um acontecimento 

inesperado, outra coisa são acontecimentos repetitivos. Fica o alerta.” 

 Em sua página no Facebook, o Jornal Extra Guarapuava, como tantos outros 

jornais, publicou as imagens das câmeras de segurança que monstravam as agressões 

sofridas por Tatiane Spitzner, minutos antes de sua morte, conforme apresentamos na 

introdução deste trabalho. Os leitores, por meio dos comentários, expressaram, a partir 

dessas imagens, suas opiniões. Classificamos cada um desses comentários em 

sequências enunciativas (SE), separadamente. 
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Figura 14: Sequêcia de comentários sobre a morte de Tatine Spitzner. 

Fonte: Reprodução/Facebook 

  

Quando feito o questionamento sobre ter assistido, de fato, às filmagens, um dos 

usuários enuncia: 

 SE 3 - “com certeza, eu vi uma mulher louca, querendo sair do carro. Ele voltando 

querendo que ela ficasse no carro. Ele puxou o cabelo dela, e bateu quando chegou no 

estacionamento ele a tirou do carro pq ela se negava a sair e ela foi até ele aí não sei 

o que aconteceu ela estava caída, depois se levantou ele entrou depois voltou pra 

procura.la e ela começou a correr pra lá e pra cá. no meu caso, já que eu estava com 

tanto medo porque ela não saiu, e chamou a polícia pra livra_lá do suposto 

monstro.” 

SE 4 - “na [minha] opinião ela estava fazendo pirraça pra não entrar pra casa e ele 

tentando de qualquer forma leva-lá pra casa. ela o tempo todo contrariando ele. 

tirando ele do sério.. com criancisse. ela estava desiquilibrada, com crise de ciúmes, e 

tem homem que perde a cabeça. e acaba fazendo merda. vc pode vê ela não se defende 

só fica brincando de tom e gerry.” 
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SE 5 - “Ela era advogada, família de advogados... se ela estava apanhando há muito 

tempo, porque não tomava uma atitude” 

 Nas SE 3 e 4, há uma regularidade discursiva, que aponta, novamente, para a 

mulher compreendida como “louca”, “desiquilibrada”, assim como aparece na primeira 

sequência enunciativa com a qual iniciamos nossa análise neste capítulo: “mas eu no 

meu ponto de vista, vejo ela estérica [histérica] descontrolada, e ele nao estava sabendo 

lidar com a situação” 

 Nessas mesmas sequências, observamos também em “ele a tirou do carro porque 

ela se negava a sair”, “ela estava fazendo pirraça pra não entrar pra casa”, “ela o 

tempo todo contrariando ele, tirando ele do sério”, que esses discursos apontam para 

uma mulher que nega, numa atitute de resistência, e que, tal como mostram as imagens, 

desrespeitou a autoridade do marido, tirando-o do sério e o contrariando. Esses 

enunciados apontam para o funcionamento da memória no que diz respeito ao 

comportamento dos homens e das mulheres: Luis Felipe agiu violentamente por conta 

do comportamento insubmisso de Tatiane que, enquanto mulher, não poderia portar-se 

de tal maneira.  

 

 

Figura 15: Comentário sobre a morte de Tatiane Spitzner – 2.  

Fonte: Reprodução/Facebook 
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SE 6 - “Ele estava sofrendo psicologicamente, com as atitude dela, pq ela mesma 

disse, que ele estava com ódio mortal dela. E que já não fazia sexo há um mês e meio. e 

pediu pra ela deixa.lo em paz. ela era possessiva. queria passar por cima dele em 

tudo, pelo fato de ser dona de tudo, imagino que humilhava ele psicologicamente.” 

 Para seguirmos, como visto na SE 6: “Ele estava sofrendo psicologicamente, 

com as atitutes dela” e “ela era possessiva. queria passar por cima dele em tudo”, os 

comportamentos de Tatiane seriam, então, os responsáveis pela ação violenta de Luis 

Felipe. Não há aqui a regularidade do enunciado “culpa”, mas há, por meio da 

exposição dos comportamentos da vítima, a tentativa, incessante, de justificar o 

comportamento do agressor, transferindo para a vítima a responsabilidade pelo que 

sofreu, ou seja, “a culpa é dela, sim!”.  

Descrever e analisar as sequências enunciativas referentes ao acontecimento da 

morte de Tatiane, notadamente os comentários daqueles que 

avaliaram/julgaram/culpabilizaram a vítima a partir das observações feitas das imagens 

hiperviralizadas nas mídias em geral, e nas redes sociais de modo particular – dadas a 

ver e a ler na heterotopia da web – nos incita a considerar certas ressonâncias reiteradas 

a partir de outros feminicídios. Nesse movimento analítico, orientamo-nos 

arqueologicamente pelo princípio de que uma formação discursiva (FOUCAULT, 2014) 

que agrupa, na dispersão dos enunciados, grupo de conceitos e de escolhas temáticas, 

que, embora possam ser discordantes, são regulares e específicos em relação ao objeto. 

A exemplo de Tatiane, Márcia Spitzner foi considerada culpada por alguns 

internautas, após o anúncio de setença de seu assassino. Márcia foi morta a tiros pelo 

ex-marido, em 2017. O assassino foi a júri popular e condenado a 78 anos de prisão. Em 

notícia sobre a morte de Márcia Spitzner, publicada na página da Rede Sul de Notícias, 

jornal local de Guarapuava/PR, no Facebook, os seguintes comentários foram feitos: 
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Figuras 18 e 19: Comentários sobre a morte de Márcia Spitzner. 

Fonte: Reprodução/Facebook. 

 

SD 7 - “P mulher q n respeita o marido q tem esse é o remédio n julguem ele se n 

sabem os motivos e razões boi e homem corniado n ce cutuca com vara curta ta um 

alerta p as espertinhas....” 

SD 8 - “Então tá certo continuem agindo da forma que vcs veem p vee mais qntas de 

vcs mulheres vai p mesmo [...]” 

SD 9 - “Nao to defendendo ele i nem tentand justificar so acho eu q mulher q tem a 

capacidade de trair o marido com o proprio sobrinho merece isso e ele fez poco 

teria ter feito os dois n só ela” 

SD 10 - “É só as mulheres deixar d fazer os homens d otarios que acaba com os 

fiminicidios enquanto tiverem aprontando isso vai acontecendo” 

A dimensão histórica que constitui essas sequências enunciativas, colocam mais 

uma vez em relevo o fato de que a formação do arquivo e da memória sobre o ser 

mulher sempre se deu por meio de certa fixação seletiva de discursos produzidos 

pelas/nas relações de poder e pelos/nos sistemas de valores sócio-histórico-culturais 

(WITZEL, 2012). Todos os comentários justificam o crime, deixando muito claro que o 
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marido matou porque Márcia Spitzner o havia traído e, tal como se sedimentou na 

história de controle dos corpos, centrada na moral e na assimetria das relações, o 

adultério da mulher sempre foi um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. 

Quantas narrativas além desta e da já comentada aqui referente à Angela Diniz nos 

atualizam essa prática de matar em legítima defesa da honra ou, em outros termos, 

“lavar a honra com sangue”. 

 

4.2 A VOZ DAS QUE SOBREVIVERAM  
 

Nesta seção, propomo-nos tratar de acontecimentos de violência contra a mulher 

que, não fossem certos tipos de intervenção, seja da vítima ou de terceiros, teriam 

inserido na estatística mais um caso de feminicídio. Aqui, buscamos explicitar como a 

web se comporta como um júri nesses casos, dizendo o que devem e o que não devem 

fazer as mulheres e apontando os motivos pelos quais sofreram a violência, sempre 

culpabilizando-as.  

 Na esteira dos estudos de gênero, grandes pesquisas estão sendo desenvolvidas 

na atualidade. Entendida como um grave problema social, a violência contra a mulher é 

objeto dessas incontáveis pesquisas. Um dos motivos que mobilizam esse campo do 

saber científico é, ainda e infelizmente, o número alarmante de casos de violência de 

gênero e  a busca pelo desenvolvimento de políticas públicas que visam evitar e 

eliminar esse tipo de violência. Como já mencionamos anteriormente, o Brasil ocupa o 

quinto lugar entre os países mais violentos para as mulheres.  

 O que nos interessa, aqui, por assim dizer, é compreender as regras de formação 

e quais foram as condições sócio-históricas de produção que permitiram/viabilizaram a 

irrupção de discursos que justificaram/justificam a violência contra a mulher, inclusive 

inserindo-nas na posição de vítimas. Quando do acontecimento da morte de Tatiane 

Spitzner, vizinhos afirmaram ter ouvido gritos pedindo por socorro, mas nada foi feito;  

o que nos leva ao famoso “Em briga de marido e mulher não se mete a colher”, como 

prática discursiva, fortemente reverberado, inclusive por muitas mulheres, podendo 

compreendê-lo, aqui, como um obstáculo de ordem cultural, que faz com que as práticas 

de violência sejam compreendidas como parte das relações conjugais. 
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  Elaine Caparroz, 55 anos, paisagista, foi cruelmente agredida por Vinícius 

Serra, de 27 anos. O espacamento durou cerca de quatro horas, no interior do 

apartamento da vítima, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vinicius ao chegar no 

prédio da paisagista, identificou-se com um nome falso na lista de visitantes. Elaine 

conta, em entrevista, que Vinicius subiu, tomaram vinho e, logo em seguida, ela 

começou a perder o sentidos, como se estivesse dopada. Quando Elaine acordou, já 

estava sendo espacada pelo jovem, recebendo vários socos no rosto. Além dos socos, 

Vinicius tentou estrangulá-la e só não obteve êxito, porque a vítima conseguiu contê-lo, 

puxando seu cabelo.  

 Elaine e Vinicius se relacionaram por redes sociais durante oito meses e no dia 

em que foi espancada, era o primeiro encontro do casal. O agressor era lutador de jiu-

jitsu e tinha histórico de agressão contra o pai e o irmão. O jovem foi preso em 

flagrante, após os pedidos de socorro da vítima serem ouvidos pelos vizinhos, ainda que 

tardiamente. Em notícia divulgada no Facebook sobre o acontecimento do espacamento 

de Elaine, apreendemos o seguinte comentário:  

Figura 19: Comentário sobre o atentado à vida de Elaine Caparroz. 

Fonte: Reprodução/Facebook 

 

“‘Eu pedi socorro e acho que demorou muito para eu ter esse socorro. Acredito que 

quando as pessoas escutam alguém pedindo socorro, elas têm que tomar alguma 

providência imediatamente, porque eu não precisaria ter passado pelo o que passei’ 

Aiaiaiai, se n tivesse colocado um estranho pra dentro d casa, n precisaria ter gritado por 

‘socorro’”  
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 Reproduzindo trecho da notícia em que Elaine conta sobre seu pedido de 

socorro, o sujeito que enuncia “se n[ão] tivesse colocado um estranho pra dentro d[e] 

cada, n[ão] precisaria ter por ‘socorro’”, reatualiza o “apanhou porque mereceu” e 

coloca a vítima na posição de culpada, pois se não tivesse aceitado a visita de Vinicius, 

não teria sido espancada, logo, apanhou porque permitiu a entrada do agressor.  

 Outro caso de bastante repercussão foi o caso da universitária Melissa Gentz, 

que morava nos Estados Unidos para cursar a graduação. O caso de Melissa teve grande 

visibilidade após a jovem postar um vídeo em suas redes sociais, contando sobre a 

agressão que sofrera do ex-namorado, Erick Bretz. Melissa em entrevista ao Fantástico, 

programa exibido pela Rede Globo, disse  

Eu tenho certeza absoluta que ele [Erick] tentou me matar. Não é que... Ele 

me deu um soco. Se ele tivesse me empurrado eu já não teria conseguido 

fazer nada, mas ele me espancou. Bateu a minha cabeça no chão várias vezes, 

ele me arrastou pelo apartamento segurando o meu cabelo. O meu dente de 

baixo está até bambo de tantas vezes que ele me apertou, me chutou. Eu 

quero que outras pessoas possam aprender com isso também e ver que isso 

não é aceitável, que a mulher não tem que ser submissa dessa maneira e que 

isso não é amor. O mais importante é que todo mundo possa entender que 

isso não é amor. 

 Melissa contou tudo pelo que passou em sua conta no instagram e transformou-a 

em um meio de apoio às vítimas de violência e de suporte às meninas que vivenciam 

relacionamentos abusivos. “Começou com reclamações das minhas fotos no Instagram, 

depois dos comentários nas fotos, mensagens que eu recebia no WhatsApp... até que ele 

me pegou pelo cabelo e disse que eu precisava aceitar minha realidade porque eu era a 

mulher da relação”, relata a vítima.  

 Em notícia, veiculada pelo site g1.com, os leitores, no interior da web e 

protegidos pela carapaça do virtual, expressaram suas opiniões acerca do caso. 

Vejamos: 

Fonte: g1.com – Universitária agredida nos EUA. 
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“Nos EUA o crime foi violência doméstica. E ponto. Desnecessária esta vitimização 

da mulher no Brasil. O sujeito não a agrediu pq ela é uma mulher, a agrediu por 

ser namorada dele. Se fosse um namorado, brigavam do mesmo jeito. E da mesma 

forma q há homens ciumentos, há mulher ciumentas, igualmente ensandecidas. 

Transformar o antigo crime passional em crime de gênero é forçação de barra 

esquerdista pra tentar criar, isolar, revoltar e doutrinar mais uma minoria artificial” 

Em resposta ao comentário anterior, outro se segue: 

Fonte: g1.com – Universitária agredida nos EUA. 

 

“Em 3 meses... e ela já foi morar no ap. dele!? Certeza que não foi a primeira. Concordo 

100% Ana As ‘pessoas’ precisam entender que não podem se colocar em situações de 

risco e esse é um exemplo claro do que acontece direto hoje por aí” 

 

PALAVRAS FINAIS 

Diante de toda a exposição que fizemos, concluímos que as condições de 

existência dos discursos sobre a mulher como culpada pela própria morte, representam e 

carregam marcas históricas, culturais e de poder. Tais práticas discursivas revelam um 

corpo que, por seu sexo, ainda sofre todo tipo de violência, diariamente. No entanto, 

notamos que as mídias digitais e o poder de hipervibilização permitiram que essas 

marcas históricas fossem ressignificadas e seguem nesse processo de ressignificação.  

As vidas infames das mulheres que sofrem quaisquer tipos de violência, os 

corpos feridos e que sangram, até então interdidatos ao olhar público, hoje ocupam a 

heterotopia da web, hipervizibilizados e visíveis a qualquer momento. Gregolin (2015), 

em seu texto Discursos e imagens do corpo: heterotopias da (in)visibilidade na WEB, 

citando Jenkins (2009) e seus estudos sobre o fenômeno da convergência, nos quais o 
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autor afirma que “a inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de 

poder midiático, com grande potencial para a mobilização social”, diz que a “A mídia 

digital potencializa essa possibilidade de agenciamento político e de crítica pois permite 

que um texto ou imagem seja compartilhado entre milhões de pessoas”. E é exatamente 

isso que aconteceu, quando do acontecimento da morte de Tatiane Spitzner. Assim que 

as imagens foram liberadas, houve uma mobilização social.  

O apoio ao combate ao feminicídio nas redes sociais se intensificou, abraçado a 

uma pauta de que em “briga de marido e mulher se mete a colher, sim”. Páginas e perfis 

foram criados nas redes sociais. A irmã de Tatiane criou um perfil no Instagram 

(@todosportatiane) que, em poucos dias, atingiu a marca de 112 mil seguidores. Além 

disso, a Deputada Estadual Cristina Silvestri, atuante e eleita em Guarapuava/PR, 

instituiu o dia 22 de julho, dia da morte de Tatiane, como o Dia Estadual de Combate ao 

Feminicídio29. Neste dia, no ano de 2019, foram realizadas diversas ações por todo o 

estado e, principalmente, em Guarapuava, para auxiliar às mulheres que sofrem 

qualquer tipo de violência.  

Freud pergunta “O que querem as mulheres?”. As mulheres, assim como Eva, 

querem morder a maçã, mas sem serem expulsas do paraíso (PERROT, 2015). Aliás, já 

morderam. A WEB, responsável por hipervisibilizar corpos feridos e corpos mortos, é 

também, por isso, um importante instrumento de revolução. O embate entre a 

invisibilidade de um lar violento e a hipervisibilidade da agressão na heterotopia da 

WEB, nos permite pensar que as vidas infames das mulheres, hoje, vislumbram “lugares 

que são completamente abertos ao mundo exterior, ao qual a maioria de nós tem acesso” 

(GREGOLIN, 2015), ainda que de, fato, não estejamos lá.  

Persistentes exercícios de poderes definiram que o corpo da mulher não era da 

mulher; isso se deu por uma série de dispositivos, notadamente o da sexualidade, atados 

a  múltiplas produções de saberes (de ordem filosófica, religiosa, jurídica, médica etc) 

que atravessaram o tempo e produziram verdades perenes sobre esse corpo, muitas delas 

devastadoras nos processos de subjetivação das mulheres – como mostramos diantes 

dos feminicídios. 

                                                             
29 Disponível em: 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=221885&indice=1&

totalRegistros=1&dt=22.6.2019.10.18.46.170. Acesso em: 22 ago 2019. 
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Dentre as principais verdades – entendidas por Michel Foucault como produções 

históricas, já que não são absolutas, universais, tampouco definitivas, temos: (i) a 

emergência da noção de sexo único, sendo o corpo da mulher uma mera inversão 

(sempre imperfeita) do corpo do homem, daí ela ser hierarquicamente menos 

importante, menos inteligente, mais submissa, mais dependente; (ii) a naturalização das 

diferenças entre homens e mulheres e, consequentemente, a definição assimétrica dos 

papéis sociais atribuídos a cada um; (iii) a sacralização da castidade e da fragilidade de 

um corpo misterioso (sangra e não morre), instável, cíclico, cheio de humores, 

incontrolável e ameaçador; (iv)  a maternidade como dispositivo identitário, como um 

“dado natural”. 

Se, como diz, Foucault (2015, p. 65), o corpo se articula com a história e é, 

também, arruinado por ela, nessa linha de raciocínio em que o corpo se articula com a 

história e é arruinado por ela, vimos ao longo da pesquisa que o corpo de mulheres 

vítimas de feminicídio adquire especial relevo, na medida em que, desde os primórdios, 

“se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. ‘Vocês são apenas o seu sexo, dizia-se a 

elas [...]. E este sexo, acrescentaram os médicos, é frágil, quase sempre doente e sempre 

indutor de doenças. ‘Vocês são a doença do homem’” (FOUCAULT, 1979, p.234). Esse 

corpo visto e interpretado como "doença do homem" é, ainda hoje, entendido como o 

responsável pela morte por assassinato. 

Ainda em tempo, gostaríamos de afirmar que nossa intenção neste trabalho não é 

apontar direcionamentos e acusações para a morte de Tatiane. Por ainda ser um caso 

não julgado, ancoramo-nos apenas nas informações que vieram a público até a data de 

defesa desta dissertação. Até o momento, Luis Felipe Manvailler, antes acusado por 

homicídio quadruplamente qualificado contra Tatiane Spitzner (motivo fútil, cárcere 

privado, meio cruel e feminicídio), teve duas qualificadoras retiradas e agora responde 

por homicídio duplamente qualificado (meio cruel e feminicídio). Ele vai a júri popular, 

sem data prevista, até o momento.  

Diante de todo o exposto, retornamos às informações disponibilizadas pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já mencionados neste trabalho, que apontam 

para os números de feminicídios cometidos no Brasil, inserindo-nos na quinta posição 

de país mais violento para as mulheres. Esperamos, fortemente, que nossa pesquisa 

transpasse os muros da universidade e possa contribuir para que novas políticas sejam 
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pensadas em prol da segurança da mulher, mas acima de tudo, para que discursos que 

condenam esses sujeitos, apenas por serem mulheres, sejam extintos, visando, assim, 

uma sociedade igualitária e livre de quaisquer divisões e exclusões pela via do gênero 

ou de qualquer outra que, ancorada em preconceitos, continuem a segregar.  
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