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– Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha 
– Que cocê vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? 
– O resto? Pode deixar que eu aproveito.

 

Os versos acima poderiam estar num inquérito policial, mas estão no
cancionário brasileiro. Eu sei cantar, provavelmente você também. É o trecho
final da música “Maria Chiquinha”, música que ficou conhecida com Sandy e
Junior e foi o primeiro sucesso da carreira dos dois, quando tinham 6 e 5 anos
(!).

Se hoje temos problemas em reconhecer a violência contra a mulher, quem dirá
nas décadas de 80 e 90. A questão era tão tão tão naturalizada que nossa
sociedade achou incrivelmente normal duas crianças cantarem isso. A gente
simplesmente nunca reparou do que a música se tratava e, se reparou, relevou.

Sou fã de Sandy e Junior desde sempre e foi há pouquíssimo tempo que percebi
o que sempre cantei. Uma das músicas mais importantes para mim é um
feminicídio dos mais típicos e com requintes de necrofilia. Culpa de Sandy e
Junior? De jeito nenhum. De pais desnaturados? Também não. Culpa da nossa
sociedade mesmo, que aceitou e aceita até hoje músicas e outros produtos
culturais que rebaixam a mulher*, e que tem o sexismo tão incorporado que
mesmo cantado por crianças ele passou despercebido. A violência de gênero
está entranhada no DNA do Brasil.

E é essa normalização que permite que 13 mulheres sejam mortas por dia no
país por motivos discriminatórios. Ou seja, por feminicídio. A devastadora
maioria morta por familiares e pessoas de confiança, especialmente parceiros e
exparceiros. Mortes totalmente evitáveis, que sinalizam por meses ou anos
antes de se concretizarem, mas que não encontram resposta da Justiça. O
número brasileiro é o quinto mais alto do mundo, mas apesar de ser um
verdadeiro escândalo ainda comove e mobiliza muito pouco a sociedade. Em
geral, o viés de gênero é apagado e o problema é tratado como um caso pessoal
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geral, o viés de gênero é apagado e o problema é tratado como um caso pessoal
e não como a doença social que é.

Como causa e consequência da falta de apoio social, há pouca resposta
institucional para o feminicídio. Temos uma lei específica, embora super
recente (1 ano recémcompletado), mas a rede de serviços (delegacias contra a
mulher, casasabrigo, etc) ainda é muito escassa e ineficaz, o que só colabora
para que nosso números sejam tão altos, especialmente entre populações já
marginalizadas, como as mulheres negras (entre elas, as mortes aumentaram
54% nos últimos dez anos, enquanto caiu o das mulheres brancas). Cultura
machista e instituições ineficazes e contaminadas com um sexismo estrutural: o
Brasil tem uma combinação matadora para a vida das mulheres.

O único caminho para reverter esse quadro é a educação e a conscientização,
que essa semana ganharam uma ferramenta pra lá de valiosa. O Instituto
Patrícia Galvão lançou o Dossiê Feminicídio, que pode ser acessado aqui. O
Dossiê vem com a necessária e urgente missão de informar a sociedade sobre as
raízes, os números e as consequências desse crime em nossa sociedade. É muito
pedagógico e recomendo a todos os leitores, especialmente os jornalistas,
comunicadores e professores. Não faltam fontes, pesquisas, apontamentos e
muita reflexão sobre o tema feito por gente capacitada. Com o dossiê podemos
ter uma noção exata da profundidade do buraco brasileiro.

Se dava pra ouvir Maria Chiquinha sem se incomodar com o teor da letra, eu
esperava que hoje, com lei Maria da Penha e lei do Feminicídio, não desse mais.
Nem Maria Chiquinha nem qualquer música de qualquer gênero sobre violência
contra a mulher, cantada por crianças ou adultos. Mas se assim fosse, o Dossiê
nem precisaria existir. Ele existe justamente porque normalizamos e
compactuamos com o feminicídio, invisibilizamos e matamos as mulheres. A
mudança está em nossas mãos, todos os dias.

Quanto a mim: ainda amo Maria Chiquinha com muita força, mas essa é a
última vez que falo dela em público. Daqui pra frente, só se for pra pedir cadeia
pro Genaro.

*Sobre isso, o Estadão fez parceria com o Shazam alguns meses atrás. O
projeto se chama Música de Violência e detecta músicas que trazem condutas
violentas contra a mulher. Veja: 
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MAIS CONTEÚDO SOBRE:

feminicídio #Invisibilidademata violência contra a mulher maria chiquinha dossiê

Músicas de Violência - Estadão
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Falar de homens no feminismo é muito complicado. Falar de feminismo
para homens, ainda mais. Tratamos os dois como termos opostos e
excludentes, como se um jamais pudesse pertencer ao universo do outro. E
ao fazermos isso dificultamos a construção de uma sociedade mais
igualitária e mais justa para mulheres e homens.

Pensando nisso, a ONU produziu o documentário “Precisamos falar com os
homens? Uma jornada pela igualdade de gênero”, lançado esta semana. O
filme, disponível no Youtube, vem para discutir exatamente como incluir os
homens nas conversas pela igualdade e para relembrar como o machismo
também os afeta.

Foi uma bola super dentro, uma discussão atualíssima e no tom certo, sem
jamais cometer a heresia de dizer que homens e mulheres são afetados pelo
machismo da mesma maneira. Sim, o machismo mata mulheres e mata
homens também, os estereótipos aprisionam ambos os gêneros, mas são as

CONTINUAR LENDO
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JUNIORG OF  • 5 dias atrás

Escreva um comentário aqui

Gente! O que são esses comentários?! Só provam o quanto é necessário esse diálogo com os
homens. 

Precisamos de Informação e Ouvir/Ler: sobre outras visões de mundo, realidades, sobre nossas
parceiras e nós mesmos. 

Parabéns pela matéria e que possamos avançar.

Curtir Responder

9 Comentários
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DAVI MORGADO  • 5 dias atrás

AS ESQUERDALHA PIRA  • 7 dias atrás

HERMETO SILVA  • 7 dias atrás

ROBSON COIMBRA  • 7 dias atrás

Eu viro feminista se a reporter ou qualquer pessoas me responder as seguintes questões.

Quanto homens foram assassinados por suas mulheres no Brasil?

Quantos homens foram estuprados por mulher no Brasil?

Quantos homens sofrem violencia. domestica de ordem psicológica ?

Quando tivermos pesquisas igualitárias voltamos a conversar. Bks me liga

Curtir Responder

Quanto mimimi!

Curtir Responder

Por direitos iguais, acho que não exista mais homem que não concorde, mas ter que ouvir que
"todos os homens são monstros", "toda relação hetero é um estupro" e outras maravilhas do
bom senso, é lógico que afasta os homens.  E querer negar a existência de gênero é uma baita
perda do tempo que poderia ser gasto fazendo campanhas de conscientização pela tolerância
mútua e pela igualdade.

Curtir Responder

Eu acho que homens e mulheres são exatamente iguais em direitos e deveres, mas,
biologicamente existem diferenças fundamentais, a testosterona e a força física, ambas acabam
alterando o equilíbrio nas relações, no mundo animal esses dois fatores é natural e determinante
para a prevalência de uma delas, no nosso mundo de animais racionais tem o fator educação e
cultura que o individuo recebe, então essas diferenças se acentuam ou se amenizam.  Acho
também que campanhas pela igualdade são bem vindas, mas, quando feministas comandam
essas ações, o efeito duvidoso. Você tem razão em apontar a dificuldade de unir homens e
feministas, é como exemplo usarei as cotas em que um adolescente branco e pobre, perde a vaga
para outro só pela cor e nada pode fazer, a grita é grande pela cor não há compreensão pelo
branco pobre. 

Curtir Responder

JÔNATHAS LUZ  • 6 dias atrás

@Robson Coimbra Ué, mas existe cota para pobre e estudante de escola pública de
qualquer etnia também...

Curtir Responder
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