20/01/2011 – Colunista do Estado de Minas
faz apologia à violência contra a mulher
(SPM)
Em nota, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM)
repudia a atitude do colunista Eduardo Reis, do jornal Estado de Minas, que, em sua coluna
“Tiro e queda”, publicada na última quinta-feira, dia 20 de janeiro, afirma o seguinte:
“Os 30 anos da morte de Nelson Rodrigues, em dezembro passado, serviram para confirmar
sua lição de que toda mulher gosta de apanhar. Mulher normal, bem entendido, sempre que
possível muito bonita. Se não fosse verdade, como explicar a atração que modelos e atrizes
sentem pelo jovem Dado Dolabella? O rapaz bate, xinga, arranha o carro da gata, que se queixa
à delegacia da mulher baseada na Lei Maria da Penha. Não é mais simples arranjar namorado
que não espanque? Aparentemente, sim, mas deve existir qualquer bizu em ser espancada.
Não por acaso, Florbela Espanca é de uma das mais festejadas poetisas da língua. É dela a
frase: ‘É pensando nos homens que eu perdoo aos tigres as garras que dilaceram’. E a
sugestão vai de graça para o doutor Dolabella: deixe crescer as unhas e dilacere. Vai fazer o
maior su.”
O texto da SPM repudia a atitude do jornalista e exige retratação, afirmando que o colunista
utilizou seu papel de formador de opinião para prestar um desserviço à sociedade, tendo em
vista que suas colocações “enfraquecem e desqualificam uma história de enfrentamento à
violência doméstica, cujo ponto alto é a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, em 2006”.
Confira abaixo, o texto completo da Nota de Repúdio da SPM:
A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) repudia e exige retratação para a atitude do
jornalista Eduardo Reis que, na coluna “Tiro e queda”, do jornal Estado de Minas desta quintafeira (20/1), publicou nota (intitulada “Confirmação”) de apologia à violência contra a mulher.
De acordo com o texto, “Os 30 anos da morte de Nelson Rodrigues, em dezembro passado,
serviram para confirmar sua lição de que toda mulher gosta de apanhar (…) E a sugestão vai
de graça para o doutor Dolabella: deixe crescer as unhas e dilacere. Vai fazer o maior su”.
A nota viola os direitos humanos, o artigo 287 do Código Penal (que proíbe fazer,
publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime), a Lei Maria da Penha e os
Tratados e Convenções Internacionais referentes aos direitos das mulheres. Para a SPM, é
lamentável que um colunista use seu papel de formador de opinião para prestar um desserviço
à sociedade. O Brasil e as mulheres brasileiras não podem mais tolerar colocações como essas
que enfraquecem e desqualificam uma história de enfrentamento à violência doméstica, cujo
ponto alto é a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, em 2006. A SPM lembra ao colunista
Eduardo Reis que ninguém gosta de apanhar e de receber maus-tratos e que uma vida sem
violência é um direito de todas as mulheres. Quando uma mulher apanha, deve saber que está
sendo vítima de um crime que pode e deve ser punido com rigor. A SPM lembra, também, que
a mulher em situação de violência pode recorrer à Central de Atendimento à Mulher – Ligue
180. Serviço, gratuito e disponível todos os dias da semana, criado pela Secretaria para evitar
que mulheres sofram violência, inclusive verbal, como a expressa pelo colunista.
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