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Resumo 

 

 

O presente trabalho pretende desenvolver  uma análise das teses empregadas nos casos 

de violência contra a mulher cometidos por homens e a relação com que a mídia viabiliza 

essas notícias. Essa análise será feita a partir de uma perspectiva de gênero, discutindo a 

violência que as mulheres sofrem e suas diferentes formas de manifestação. De forma 

subjetiva, esta violência se justifica nas relações cotidianas, estando diretamente ligada à um 

ponto central dentro das relações sociais: A dominação masculina. Este tema será diretamente 

conduzido a aspectos da questão sociocultural, de acordo com sua prática nas representações 

sociais pré-estabelecidas entre homens e mulheres, mantida e reafirmada pelas instituições 

sociais – entre estas instituições se encontra a mídia, em especial o jornalismo. 
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Abstract 

 

 

This paper aims to develop an analysis of the theses employed in cases of violence 

against women committed by men and the relationship with the media enables this news. This 

analysis will be made from a gender perspective, discussing the violence suffered by women 

and their different manifestations. Subjectively, this violence is justified in everyday 

relationships, being directly linked to a central point within the social relations: Male 

dominance. This theme will be directly led to socio-cultural aspects of the issue, according to 

its practice in the social representations pre-established between men and women, maintained 

and reaffirmed by social institutions - among these institutions the media lie, especially 

journalism.  
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Introdução 

O presente trabalho pretende discutir a comunicação, enquanto espaço de construção 

da esfera pública (HABERMAS, 1962), tendo a mídia como elemento chave para a 

compreensão e análise da abordagem acerca dos debates e das impressões relacionados aos 

casos noticiados de violência contra as mulheres no Brasil.  

O interesse pelo tema proposto surgiu quando tive a experiência de conviver de forma 

muito próxima com uma mulher que sofria maus tratos do namorado, porém não terminava 

seu relacionamento. Eram torturas psicológicas, ameaças pelo telefone e violência física. 

Antes de qualquer juízo de valor, eu me perguntava o que fazia ela manter aquele caos diário: 

chorava e gritava ao telefone todos os dias. Eu lia sobre os casos de grande repercussão e 

pequenos casos também, que não tomavam muito espaço na grande mídia, e notava, nas 

discussões em grupo, que, sem perceber, as pessoas culpabilizavam a mulher, no sentido de 

estar dentro de um relacionamento sofrendo violência e não se separar, simplesmente, porque 

não quer. Expressões como: “Ela é daquelas que gosta de apanhar”, “Tá com ele porque 

quer”  ou  “Essa é mulher de malandro”, dentre tantas outras. 

Pude perceber que as notícias causavam diferentes impactos nos indivíduos, e dentro 

do acesso que entendemos como democrático, temos inúmeras instituições, tal como a 

imprensa, que promovem debates acerca deste tema. Com forte influência da mídia e a partir 

de uma perspectiva de gênero, esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise sobre as teses 

empregadas nos casos de violência contra a mulher divulgados na imprensa brasileira. 

A problemática será trabalhada em torno das ideias surgidas a partir dos casos 

noticiados na mídia, ou seja, sensações, opiniões,  influências políticas e ideológicas no que 

tange a prática de violência contra a mulher, segundo conjunturas sociais fixadas e 

sustentadas por homens e mulheres ao longo da história. Para tanto é necessário expor 

elementos presentes na sociedade, baseados na diferenciação dos gêneros, e não é difícil 

perceber que a mídia é uma categoria central na dinâmica das relações sociais como um todo, 

reafirmando certos padrões que são dados como normativos em nossa sociedade. Partindo do 

princípio de que o discurso midiático não é, de forma alguma, imparcial, é, portanto, 

possuidor de ideologias. Desta maneira, devemos, então, nos ater dos discursos dos temas 
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propostos pela mídia, como a violência contra a mulher, algo a ser analisado e 

problematizado.
1
 

Ademais, a violência contra a mulher é um elemento da cultura patriarcal, que se 

caracteriza por imposição de uma suposta hierarquia existente entre os gêneros. Por ser uma 

violência praticada por homens contra as mulheres, o homem, em sua condição de agressor, 

utiliza de meios violentos e hostis para praticá-la. Esta violência pode se caracterizar de uma 

forma física ou psicológica, denegrindo a imagem da mulher, que acaba por estar submetida e 

subordinada à dominação masculina
2
.  

Baseado na perspectiva de gênero, reafirmada pela grande mídia, este trabalho tem em 

seu primeiro capítulo um breve estudo com a finalidade de explicar aspectos fundamentais e 

marcantes desenvolvidos por correntes de movimentos feministas – tendo  a violência contra a 

mulher como uma das frentes de luta destes movimentos. Em meio a estas lutas, será dada 

ênfase na conquista de alguns direitos humanos para as mulheres. Presente também neste 

capítulo, há a breve explicação da inserção da Lei Maria da Penha, também vitória de forte 

pressão política dos movimentos feministas, que tem o intuito de punir com mais rigor os 

praticantes desta violência. 

O capítulo II apresentará o conceito de violência e sua prática. Adiante tem-se um 

estudo sobre a questão de gênero, alicerçado na análise desenvolvida por Bourdieu, sobre a 

justificação de uma superiorização de um gênero sobre o outro, o que subjuga a mulher dentro 

de uma dominação masculina. Demonstrando que a problemática da violência contra a mulher 

está atrelada à ordem social vigente que se dá de forma subjetiva nas representações 

socioculturais cotidianas. Segundo esta perspectiva de análise, ficará demonstrada que a 

problemática da violência contra a mulher se mostra na sociedade como um elemento 

marcante da cultura patriarcal, significando uma espécie de violência de gênero. 

                                                           
1
 CARVALHO, Andreia S.; FREIRE, Silene de Moraes. Midiatização da Violência: os labirintos da construção 

do consenso. Textos & Contextos (Online), v. 7, p. 151-164, 2008. Disponível PDF em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/3944/3208>. Acesso em 09 de outubro de 

2014. Na obra em questão, as autoras têm uma abordagem generalizada em relação à violência, extendendo-se à 

todos os tipos, e não, especificamente, à violência contra a mulher. 

2
 Dominação masculina é o termo trabalhado por Bourdieu para justificar uma ordem social baseada na 

diferenciação dos gêneros e superiorização do homem em relação à mulher. BOURDIEU, P. A dominação 

masculina. Tradução Maria Helena Kühner. 12ª ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 
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Ainda no capítulo II teremos um breve estudo sobre o conceito de  esfera pública
3
  e 

sua dimensão dentro da sociedade, ou seja, como a comunicação entre os cidadãos se constitui 

e a importância deste esfera para a manutenção de uma ordem social. Tendo a mídia como um 

instrumento social, farei uma breve discussão no que ela pode interferir nas relações e 

identidades dos indivíduos dentro do meio social em que estão inseridos. De que maneira a 

mídia organiza a veiculação das notícias? Se os jornais se tornaram grande empreendimentos 

dentro da sociedade, eles escondem ou enfatizam detalhes de certa informação, de acordo com 

os debates que tornarão estes grandes fatos jornalísticos? 

No campo desta pesquisa, considera-se importante o exemplo de alguns casos que tiveram 

grande evidência na mídia e propuseram calorosos debates acerca do tema. No capítulo final,  é 

proposto um estudo de dois destes casos. Os casos serão trabalhados em cima de duas vertentes: A 

violência física
4
 e a violência psicológica

5
.  

Como opção metodológica priorizei o veículo virtual de jornalismo G1
6
 como fonte de 

observação do fenômeno. O site é um dos maiores meios de informação nacional através da 

internet, sendo um jornalismo produzido pelas Organizações Globo, recebendo mais de 40 

milhões de acessos por mês
7
. Desde 2006 mantém estes padrões e, por ter grande audiência e 

ser considerado um dos maiores veículos de informações do país, adotei-o para a investigação 

do estudo dos casos. 

De forma subjetiva, a violência contra a mulher se justifica nas relações cotidianas, e 

está diretamente ligada à questão sociocultural, de acordo com as representações sociais pré-

estabelecidas entre os indivíduos dentro da ordem social em que estão inseridos. Mais do que 

uma análise sobre os casos divulgados na grande mídia, o trabalho em questão tem a 

pretensão de promover uma reflexão acerca dos papéis que os homens e as mulheres 

desenvolvem dentro da  sociedade e a maneira com que se relacionam.  

 

                                                           
3
 HABERMAS, J. Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 

burguesa. Tradução: Flávio R. Kothe – Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 2003 
4
 Entendida como  “Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;” 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.html>  Acesso em: 01/12/2014. 
5
 Entendida como “Qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da auto-estima ou que 

lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;” 

Artigo 7º, segundo parágrafo da lei 11.340/06.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.html>  Acesso em: 01/12/2014. 
6
 G1.com.br 

7
 Informação divulgada pelo site:< http://top10mais.org/top-10-melhores-sites-de-noticias-do-brasil/> Acesso 

em: 05/01/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://top10mais.org/top-10-melhores-sites-de-noticias-do-brasil/
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Capítulo I – Breve estudo sobre o feminismo, Direitos humanos e Legislação. 

Neste capítulo inicial farei uma breve análise histórica de alguns momentos 

importantes e decisivos durante o processo de surgimento e desenvolvimento do movimento 

feminista e suas conquistas no que tange os direitos socioeconômicos e políticos da mulher. 

Na análise do tema de violência contra a mulher, darei um enfoque de gênero como 

revelação da cultura patriarcal, responsável por considerar crimes contra a mulher homicídio 

passional, frente ao código penal brasileiro
8
; ou seja, um ato no qual configura um sentimento 

em excesso, uma paixão exorbitante, onde uma pessoa se considera dona de outra, e, sendo 

assim, seria justificável a prática de um crime. Porém antes de analisar um crime em razão da 

ordem afetiva, devemos, a priori, considerar as relações de gênero estabelecidas pela cultura 

patriarcal. 

A violência doméstica é assunto recorrente na mídia escrita e televisiva. Observa-se 

denúncias de casos violência doméstica que são divulgados na imprensa em geral: Casos que 

viram manchetes nos periódicos e até mesmo ganham espaço na mídia televisiva, são os casos 

de grande repercussão. Tem-se, ademais, os fatos fictícios, elaborados  por dramaturgos e 

recorrentes nas telenovelas diárias; Estes, são, inúmeras vezes, produto de uma realidade. Este 

tema se mostra por meio da exposição de estatísticas gritantes no Brasil.
9
 O estudo do tema 

em questão contribuirá para ampliar a discussão e a visibilidade desta prática.  

Também explanarei a relação do tema com os direitos humanos. Primeiramente, é 

necessário reconhecer que os movimentos de correntes feministas culminaram em diversos 

direitos para as mulheres em vários âmbitos, tendo em vista a barreira para os exercícios dos 

mesmos. Porém, pode-se afirmar que há dificuldades sociais para as mulheres até os dias 

atuais, visto a dificuldade em fazer vigorar a Lei nº 11340/06 (Lei Maria da Penha)
10

. 

 

                                                           

8
 Trata-se, pois, de um crime, catalogado no art. 121 do Código Penal Brasileiro. “Art. 121- Homicídio simples -. 

Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. Caso de diminuição de pena: § 1º Se o agente comete o 

crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

9
 Número de registros de violência à que mulheres são expostas, no Estado do Rio de janeiro, encontra-se 

disponível em: < http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=233>  (ISP – Instituto de segurança pública). 

Acesso em 12/10/2014. 

 
10

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 

08/09/2014. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=233
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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 1.1 – Movimento feminista: Contexto histórico e emancipação feminina 

Há uma dificuldade em definir, com exatidão, o que é o feminismo, pois esta 

expressão carrega um processo de transformação social que se iniciou no passado e se contrói 

ainda nos dias atuais. Com suas contradições e avanços, o feminismo é um movimento que 

rompe com o silêncio para se consolidar na luta pela superação das desigualdades sociais, 

junto com outros movimentos de minorias, tais como: movimentos negros e movimentos de 

homossexuais, por exemplo.
11

 

As primeiras discussões sobre o tema surgiram a partir do movimento filosófico 

Iluminismo (século  XVII e XVIII), que partiam da premissa de que todos os seres humanos 

nascem igualmente livres, e dessa forma com iguais direitos e deveres
12

. Porém este princípio 

de igualdade ainda privava mais da metade da raça humana à participação das leis, excluindo 

mulheres ao direito da cidadania, fundamentando-se na ideia de naturalização da diferença de 

gênero. 

Neste contexto, nota-se, em defesa das mulheres, o filósofo Condorcet, um dos 

pioneiros a lutarem pelo direito dos votos para as mulheres, um “solitário feminista”, lutando 

pela aprovação e reconhecimento do direito das mulheres. Condorcet dissertava sobre esta 

escassez de direitos, afirmando que se tratava de uma negação baseada num mero preconceito 

e hábito, pois jamais foi provado racionalmente que as mulheres eram incapazes de participar 

da vida cidadã. Para o filósofo, só havia duas maneiras: Ou todos os seres humanos desfrutam  

dos mesmos direitos ou não desfrutam de nenhum, e, além disso, qualquer indivíduo que se 

portar contra os direitos de seu semelhante estará abdicando de seus próprios, independente de 

religião, cor ou sexo. Condorcet foi condenado à morte por conta de tal ousadia, no início da 

Revolução Francesa.
13

 

Entre as mulheres pioneiras que contribuíram para a luta feminina, cita-se a francesa 

Olympe de Gouges, escritora da obra “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, 

discutindo sobre a conduta de autoridade masculina e o papel político das mulheres 
14

 e a 

inglesa Mary Wollstonecraft, que, no mesmo contexto e período, publicou a obra “A 

                                                           
11

 ALVES, Branca Moreira, PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo – Coleção primeiros passos. Abril 

Cultural, 1985, 77 páginas. 
12

 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social: discurso sobre a economia política. Trad. Márcio Pugliesi e 

Norberto de Paula lima. 7. ed. Curitiba: Editora Hemus. s/d. p.192. 
13

 CONDORCET, Marquês de. Sobre a admissão das mulheres ao direito de cidadania. Palavras de Homens. Rio 

de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1989. p. 48.  
14

 GOUGES, Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Disponível em:                                   

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/viewFile/911/10852 >. Acesso em 24/09/2014. 
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Vindication of the Rights of Woman” (“Uma defesa dos direitos das mulheres”) , contestando 

as ideias patriarcais da época e defendendo que as mulheres não são, naturalmente, inferiores 

aos homens. Defendia também a emancipação de todos os gêneros e a ideia de que se as 

mulheres fossem educadas nos mesmos padrões que os homens, conseguiriam se aprimorar 

como eles e desenvolveriam as mesmas habilidades e competências
15

.  

Foi baseado nos ideais de pensadores como os citados acima que o movimento 

feminista se desenvolve, no século XVII e XVIII, discutindo sobre a contradição que havia 

nos princípios iluministas que lutavam pela igualdade universal e ao mesmo tempo excluíam 

as mulheres aos direitos cidadãos. Os protestos feministas eram baseados na ideia de que 

mulheres também teriam direito a exercer sua cidadania plena, desta forma, lutavam por sua 

participação também nas revoluções políticas. 

O século XIX é marcado por grandes movimentos sociais emancipatórios, resultado da 

grande desigualdade social. É neste cenário que o feminismo aparece pela primeira vez como 

um movimento social com uma forte identidade bem planejada e ordenada, ocupando uma 

posição expressiva dentro dos grandes movimentos. As mulheres ingressam no espaço 

público na defesa de interesses coletivos em campanhas revolucionárias, abolicionistas e 

emancipatórias. No contexto de diferentes mobilizações, o movimento feminista faz sua 

aparição política, trazendo à tona o discurso da emancipação feminina
16

. 

Dentro deste contexto emerge a sociologia clássica, tendo como os primeiros 

precursores e fundamentadores, os filósofos  Comte
17

, Marx
18

 e Engels
19

 que, em comum, 

dissertavam sobre a compreensão da sociedade, diante da ordem econômica, política e 

cultural vigente e o quanto a sociedade da época favorecia a subordinação feminina. Desta 

forma, muitos teóricos foram influenciados pela teoria marxista, que passou a ser 

predominante na época. Ademais, a questão de submissão e opressão da mulher, foi trazida 

                                                           
15
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por inúmeros teóricos como uma questão social, ou seja, havia toda uma estrutura de classes 

sociais que apontava a posição ocupada pelas mulheres, o que, no contexto, favorecia o 

sistema, e traria a diferenciação dos gêneros. 

Mais adiante, surge a luta dos movimentos sociais pelo direito ao sufrágio, que se 

estendeu por muitos países e atingiu distintas classes e correntes políticas. Ademais, até o 

momento, não havia uma participação das mulheres nos movimentos de forma tão massiva; 

No Brasil, a conquista do sufrágio se deu, em meio à opressão da ditadura, depois de mais de 

uma década de luta 
20

. 

Todavia, a luta pelo voto feminino no Brasil não teve as caracterísitcas de movimento 

de massas, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Com destaque 

para Bertha Lutz, representante da mulher brasileira em Congressos Internacionais, criando 

em 1922 a Federação Brasileira de Mulheres, que utilizava táticas para debates na esfera 

pública sobre o alistamento eleitoral das mulheres. A conquista de voto foi sendo alcançada 

gradativamente nos estados brasileiros, até 1932, quando Getúlio Vargas decreta por lei o 

direito de sufrágio às mulheres.
21

 

O movimento sufragista foi, no entanto, um movimento feminista, por possibilitar a 

presença da mulher nas decisões políticas, tornando público a não aprovação da exclusão da 

mesma. Após atingir seu principal objetivo – o  direito ao voto – o movimento estava prestes 

a desaparecer.
22

 

Somente após 1965 que surgem efetivamente os movimentos feministas, com um 

período marcado por uma grande agitação política em diversos países. Contrários as ideias 

sexistas, racistas e classistas do sistema e à favor de uma universalização dos direitos, os 

movimentos sociais surgem contrários à estas características. Se concentra no início da década 

de 80 o surgimento de temas relacionados à sexualidade. Todavia, os estudiosos relacionavam 

sexualidade, principalmente, ao conhecimento e exploração de temas como homossexualidade 

e identidade sexual.; e como os movimentos feministas se preocupavam, principalmente, com 

o uso da força de trabalho das mulheres e com a ideia patriarcal, não focalizava o tema de 

sexualidade. Surgidas as mudanças no Brasil com a vinda da pílula e a difusão dos estudos em 
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psicanálise se percebe, então, a escassez do estudo sobre sexualidade e o início de seminários 

neste âmbito.
23

 

Desta forma surge um novo feminismo – onde homens e mulheres são considerados 

diferentes, entretanto tais diferenças não podem ser causadoras de desigualdade dentro da 

sociedade. A partir de então se iniciam com mais fundamentos os estudos sobre gênero, e, 

assim, o debate feminista passa a ter uma nova configuração, a qual atualmente estudamos.
24

.  

Não se trata apenas de um movimento engajado por mulheres inconformadas com a 

subordinação sofrida, mas um movimento pautado na transformação das relações sociais entre 

os sexos. Desde suas primeiras e singelas lutas, ainda que gradativamente, o movimento 

feminista vem modificando comportamentos sociais, valores culturais, ideias e opiniões. 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma 

ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se 

a modelos hierarquizados (...) Que as diferenças entre os sexos não se 

traduzam em relações de poder que permeiam a vida de homens e mulheres 

em todas as suas dimensões. (ALVES e PITANGUY, 1985)  

 

1.1.1 - Violência contra a mulher: Frente de luta dos movimentos feministas 

 É certo que as frentes de luta do movimento feminista se substituem de acordo com a 

história e as características sociais, econômicas e políticas do momento. Porém, existem as 

exigências essenciais e que sempre serviram de alicerçe para o movimento, tais como: saúde, 

mercado de trabalho, ideologia, sexualidade e violência.
25

 

 A sexualidade da mulher é a primeira forma de limitação de seus direitos, ou seja, é 

estruturado na biologia o que a cultura estende apenas à mulher: A função de reprodução. É a 

partir deste ponto que percebemos que na época do nazi-fascismo foi estimulado que a mulher 

deveria “dar muitos filhos à pátria”, devido à sua máxima função de procriadora. E, de acordo 
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com o momento político e econômico, há uma vasta campanha de contracepção, mostrando 

assim a tentativa de controle e manipulação do corpo feminino.
26

 

 Nos últimos 20 anos vem se fortalecendo a construção da violência contra a mulher 

como um problema público, e, deste então, o assunto passou a ter maior visibilidade, trazendo 

consigo denúncias e campanhas, incentivando a formação de políticas públicas de segurança e 

justiça para mulheres.
27

 

No início da década de 80, as organizações feministas se voltam, principalmente, para 

a questão de violência contra as mulheres. Através do slogan “Quem ama não mata!”, grupos 

de movimentos feministas começaram uma campanha de cunho nacional, para a denúncia de 

homens que assassinavam suas companheiras e, pela proteção da justiça e alegação da defesa 

de honra, continuavam impunes.
28

  

Diante disso, começou uma organização de mulheres filiadas a movimentos, 

sindicatos, partidos políticos, que passaram a dialogar com o Estado para a criação, com 

urgência, de políticas públicas voltadas para a proteção e punição de casos de violência 

praticada contra as mulheres. Dentre as soluções do Estado, temos a mais importante: A 

criação de uma delegacia voltada para o atendimento específico da mulher, a Delegacia de 

Defesa da Mulher (DDM). A primeira DDM foi criada em 1985, na capital de São Paulo. 

Diante disto, pode-se afirmar que a DDM deu maior visibilidade e tornou amplo os debates a 

respeito da violência contra as mulheres.
29

  

Ademais, nos últimos anos ocorreu uma intensificação sobre a discussão da condição 

da mulher, com publicações de livros, revistas e inúmeros artigos a este respeito. Em todo o 

país mulheres se organizam em apoio às vitimas de violência. Houve também a criação de 

fundações, ONG’s, grupos relacionados à proteção da mulher, preparação do parto, centros de 

cultura, etc.
30
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Na busca da superação hierárquica entre homens e mulheres, o feminismo vem 

trazendo mudanças gradativas no que tange a discriminação de gênero. Ele se constrói através 

das conquistas e derrotas que envolvem a realidade social, política e econômica da mulher. Se 

dá como um movimento cujas lutas estão mais vivas do que nunca e, associa-se a quaisquer 

movimentos que lutem contra todo o tipo de discriminação. 

1.2 - Lei maria da penha – A mudança no código penal e o histórico da 

promulgação da lei 11.340 de 2006. 

Resultado de uma forte pressão política organizada pelos movimentos feministas, que 

lutavam por uma legislação particular para o assunto, que uma de suas últimas vitórias foi a 

promulgação, em 2006, da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Foram criadas alterações 

significantes no que tange os crimes de violência contra a mulher no código penal brasileiro, 

passando a punir com mais rigor os responsáveis de práticas violentas contra a mulher. 

Através deste regulamento de lei, encontra-se a real definição do que se considera, 

pela legislação brasileira, violência contra a mulher. Ao definir como “violência doméstica e 

familiar contra a mulher” como sendo: (...) qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual e psicológico e dano moral ou patrimonial: I 

– no âmbito da unidade doméstica (...) II – no âmbito da família (...) III – em qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente 

de coabitação.
31

  

A lei em pauta recebeu este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, 

uma mulher, cearense, biofarmacêutica, que foi agredida pelo marido, professor universitário, 

Marco Antônio Herredia Viveiros, durante seis anos. Em 1983 sofreu a primeira tentativa de 

homicídio: Viveiros deu um tiro em Maria enquanto dormia, o que resultou em sua 

paraplegia. A segunda tentativa ocorreu no mesmo ano, alguns meses depois, quando a 

empurrou da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la no chuveiro. Presa à cadeira de rodas, 

Maria da Penha lutou por quase 20 anos, até que o país promulgasse uma lei de proteção, no 

âmbito doméstico e familiar, para agressão de mulheres. Desta forma, foi permitido, através 
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de alteração do código penal, que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão 

preventida decretada.
32

 

 

Capítulo II:  Violência contra a mulher: breve balanço teórico sobre o tema 

2.1 Conceito de violência e sua prática  

Derivada do latim “violentia”, que significa abuso de força, a violência é a qualidade 

daquilo ou daquele que é violento; é a ação e efeito de violentar outro ou violentar-se. O 

vocábulo violência também pode ser definido pela transgressão ao respeito devido de uma 

pessoa.
33

 

A violência contra a mulher é um aspecto da cultura patriarcal, que se carcteriza por 

imposição de uma suposta hierarquia existente entre os gêneros. De forma subjetiva, esta 

violência se justifica nas relações cotidianas e pode significar tanto uma agressão física 

quanto psicológica, ou de qualquer maneira que venha a ferir de alguma forma a mulher, 

negando-lhe uma autonomia.
34

 Neste caso, o homem se põe numa posição de agressor, 

enquanto utiliza de meios violentos e hostis para reafirmar o poder na relação estabelecida 

entre ambos; a mulher, vítima e agredida, muitas vezes, de diversas formas, termina numa 

posição inferior, suplementar e totalmente submetida à dominação masculina.
35

 

Por ser uma violência praticada por homens contra as mulheres, a violência contra a 

mulher é um ponto central dentro da dominação masculina. Trata-se de uma prática recorrente na 

história social, praticada, normalmente, no âmbito privado, nas relações de intimidade. Se dá 

como um exercício de poder originado nos moldes patriarcais, onde um gênero subjuga outro e 

impõe poderes subjetivos justificados pela ordem social. 

Tendo em vista que grande parte das diferenças entre os sexos não se restringem às 

características fisiológicas, mas se encontram na construção social da realidade patriarcal na qual 
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homens e mulheres estão inseridos, se torna evidente que estas diferenças entre os sexos vão 

além de um caráter meramente biológico. 

Ademais, a violência contra a mulher pode assumir diversas formas que não uma 

agressão de natureza física ou sexual, mas inclusive, discriminação, desvalorização do trabalho, 

violência verbal e psicológica. Uma mulher agredida pode ter traumas para o resto da vida, 

demonstrando que é possível o agressor deixar marcas profundas, não apenas físicas, como 

eternos medo e insegurança. E, assim como a mulher, outros membros da família também são 

fragilizados e acumulam traumas. A violência contra a mulher atravessa fronteiras de classe 

social, raça, religião, idade; de forma que ocorre em qualquer fase da vida.  

2.2 A dominação masculina e a reprodução da ordem social 

A presente monografia utiliza a ideia de violência simbólica - termo cunhado por 

Bourdieu - para dissertar sobre a dominação masculina
36

, que subjuga a mulher a partir do 

meio social e justifica uma violência atrelada à superiorização de um gênero sobre o outro
37

. 

Para o autor, a dominação masculina é tratada a partir de uma perspectiva simbólica, onde se 

dispensa justificativas, de maneira que a visão androcêntrica se impõe de forma natural em 

nosso cotidiano, reproduzindo esta ideia sem que os indivíduos percebam suas ações, não 

havendo necessidade alguma em legitimá-la. 

Pode-se afirmar que a mulher é vista, socialmente, como a parte sensível nas relações 

entre homem e mulher, contudo é certo que isto é apenas uma ideia mascarada que alimenta a 

diferenciação e superiorização de gêneros, fortalencendo cada vez mais a dominação 

masculina. 

A força de ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se 

enunciar em discursos que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma 

imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual 

se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 

atribuídas a cada um dos dois sexos(...)  (BOURDIEU, 2014) 
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A base da violência simbólica trabalhada por Bourdieu está nas estruturas que a 

produzem e a mantém viva. O teórico alerta para o fato de estarmos diretamente inseridos em 

padrões de estruturas históricas de ordem masculina, contudo somos inseridos 

inconscientemente nestas estruturas, desde o nascimento, transmitindo ideias geração após 

geração, o que, portanto, torna dificultoso um olhar que não esteja sob o viés desta ótica. Há 

uma ordem social que distribui as ideias de dominação masculina como padrões na sociedade, 

de maneira que estas ideias são consideradas normais pelos indivíduos. Esta divisão entre os 

sexos aparenta ser natural, e quase que inevitável, é como se estivesse tudo na “ordem natural 

das coisas”, são construções sociais tidas como evidentes, que adquirem, assim, um 

reconhecimento de legitimação sem que haja de fato esta legitimação, de maneira que se 

justifica naturalmente, cotidianamente. 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino 

e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos 

sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da diferença 

socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da divisão social 

do trabalho. (BOURDIEU, 2014) 

Desta forma, a ordem masculina é favorecida pela confirmação constante do 

funcionamento da sociedade. Porém esta ordem social possui princípios baseados na divisão 

sexualizante que são justificados pelo corpo em sua realidade biológica. Bourdieu fala da 

ideia do corpo como uma construção social, baseando-se na concepção sexuada do mundo, de 

maneira que se considera o corpo um depósito de princípios de visão e de divisão 

sexualizantes. Transfere-se para o corpo uma diferença entre os sexos. Ou seja, é um corpo 

biológico modelado através do meio social e a partir disto, haveria a separação dos gêneros; 

De maneira que a biologia seria a ideia naturalizada de desigualdades entre os sexos, 

fortalecendo assim, a visão de dominação masculina.  

Bourdieu chama atenção ao que ele chama de habitus
38

, de forma que a violência 

simbólica está tão intrínseca, tanto no homem como na mulher, que estes não enxergam a 

prática da mesma; Está incorporado nos habitus dos agentes sociais, funcionando através da 

percepção, do pensamento e da ação. Como visto anteriormente, as estruturas são o alicerce 

desta violência, de forma que elaboram, reafirmam, e as mantém vivas; sendo assim,  

podemos destacar algumas destas estruturas: a sociedade, a família, a escola, a Igreja. São 
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estruturas dominantes que afirmam e reafirmam as ordens baseadas na diferenciação dos 

gêneros, tornando esta ideia cada vez mais enraizada em nossa sociedade. 

A dominação masculina se dá por meio da reprodução social, que, por sua vez, na 

visão de Bourdieu, se tem como um processo social pelo qual as culturas são reproduzidas 

através de gerações, principalmente, pela influência socializante de grandes instituições, 

algumas delas citadas no parágrafo anterior. A dominação masculina é um processo de 

construção social contra as mulheres, é uma forma de violência física, moral, psicológica 

como também simbólica, que se reproduz ao longo da história da humanidade. Esta violência 

simbólica trabalhada por Bourdieu não consiste em algo sólido, mas se dá de forma subjetiva 

nas representações socioculturais.  

Neste sentido, a violência contra a mulher se caracteriza como um fator dentro de uma 

relação de poder, legitimada por questões socioculturais, em que o (considerado) mais forte se 

sente na posição de subjulgar o (considerado) mais fraco, neste último caso, a mulher. Esta 

subjugação se dá como natural de acordo com o comportamento apreendido através das relações 

sociais e do que se julga “certo” pela ordem social. 

Existem inúmeros fatores que contribuem para a violência contra a mulher
39

, seja esta 

violência de natureza física ou psicológica. Porém, independentemente de qualquer elemento 

contribuinte para esta prática, fica subentendido que o homem exerce um poder sobre a mulher e 

que este poder, ou seja, esta superiorização de gênero, se justifica por si só dentro da sociedade; 

Apagam-se as luzes de todos os supostos motivos para violentar uma mulher e fica acesa apenas 

a luz do machismo, se sobrepondo a todos os demais fatores causadores desta prática. Posto isto, 

é fácil perceber os inúmeros xingamentos e palavras que inferiorizam a mulher diante do 

homem, seja no quesito de relações sociais, políticas, culturais; Certas expressões que são 

impossíveis de transferir para o sexo masculino soando como uma violência psicológica, 

justamente por serem reafirmadas como características pejorativas somente às mulheres. São 

conceitos e valores produzidos e reproduzidos durante muitos séculos, desde o início da 

construção da sociedade patriarcal até os dias atuais.  

2.1.1 Criação das dicotomias Homem x Mulher desde o início da humanidade 
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Autoras que têm trabalhos sobre a história primitiva
40

, afirmam que no início da 

humanidade homens e mulheres se relacionavam com igualdade de condições. Porém há 

referência de que haviam grandes mistérios em volta da mulher, como a menstruação e a 

procriação, mistérios estes completamente desconhecidos pelo homem, de forma que não se 

compreendia a participação do masculino na procriação, por exemplo; isto dava à mulher uma 

ideia de deusa, e à elevava a um suposto “ser misterioso”. Davam, a este período, o nome de 

Matrilinear; todavia, não se pode afirmar que neste período a mulher era superior ao homem, era 

possuidora de algum poder, ou que a sociedade era construída a partir da ideia de que as 

mulheres governavam, não havia ideia de um gênero superior ao outro. Ademais, cabe afirmar 

que estas referências não têm um total comprometimento com a verdade, pois, 

arqueologicamente, ainda é algo a ser questionado pelos estudiosos. 

A inserção do homem na teia de relações mostra um declínio gradativo da mulher, tendo 

a ver com a descoberta da participação do homem na reprodução humana. A mitologia 

caracteriza este enfraquecimento através dos mitos de origem do mundo, que antes relacionados 

a uma deusa, passam a ter a inserção de um deus, até que, finalmente, se coloca um único deus 

masculino como responsável pela criação de todo o mundo.
41

 

Por ser construído há muitos séculos atrás e já está enraizado em nosso pensamento, há 

uma reafirmação do poder masculino sem que os atores sociais percebam. Há uma máscara nas 

relações sociais, de maneira que a mesma se infiltra em nosso pensamento e torna-se nossa 

concepção e percepção do mundo em que vivemos. Ademais, Bourdieu ainda enfatiza que as 

concepções construídas há muitos séculos, consideradas invisíveis, nos levam ao que ele chama 

de esquemas de pensamentos impensados, de maneira que acreditamos que vivemos numa 

liberdade de pensamento, sem levar em conta que esta liberdade é marcada por uma construção 

que vai além do que nós, atores sociais, enxergamos. 

O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de 

língua etc.) se exerce não na lógica pura das consciências cognicentes, mas 

através de esquemas de percepção, da avaliação e de ação que são construídos nos 

habitus e que fundamentam aquém das decisões da consciência e os controles da 

vontade. (BOURDIEU, 2014) 
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2.2 A discussão de esfera pública e sua dimensão na questão da mulher dentro da sociedade  

Para nos ajudar a compreender as dimensões presentes na temática da violência contra 

a mulher, parece-nos importante abordar também o debate proposto pela teoria da esfera 

pública desenvolvida por Habermas
42

, que representa uma dimensão social que atua como 

mediadora entre o Estado e a sociedade. Habermas fala de opinião pública numa época em 

que, praticamente, não havia criticidade do povo. Passados cinquenta anos da publicação da 

obra, é relevante avaliar se as novas configurações midiáticas de hoje ainda podem refletir ou 

não o pensamento do filósofo.  

De acordo com Habermas a esfera pública pode ser conhecida inicialmente como a esfera 

das pessoas privadas reunidas em um público.Tem-se a organização dos cidadãos como um 

corpo público, ou seja, atuantes da opinião pública, de forma que o direito de os cidadãos se 

comunicarem entre si, sobre assuntos de interesse geral, deva ser garantido. Esta comunicação se 

constitui em um espaço da vida social humana e permite a formação da opinião pública sobre 

diversos temas, considerando a liberdade de expressão existente. Permitindo que pessoas 

privadas se relacionem em espaços públicos e discutam sobre assuntos inúmeros, expressando 

livremente suas opiniões em relação às questões sociais. 

De acordo com Habermas, esta esfera tem grande importância porque, inicialmente, 

teve que se impôr contra o poder dos monarcas, e, enquanto portadora de opinião pública, a 

partir desta imposição, houve uma abertura para um controle democrático dentro da atividade 

política. Seu contexto de formação está intimamente ligado ao surgimento da burguesia, 

quando as pessoas se reuniam em salões, cafés e círculos de leitura para a discussão e debate 

sobre assuntos relacionados à regulação da sociedade e crítica ao Estado. Uma vez que não 

está mais sob o domínio do poder soberano, a burguesia se constitui como classe consciente. 

Na consolidação da burguesia e expansão do comércio de mercadorias e informações na 

sociedade pré-capitalista, tais debates foram essenciais na busca pela influência sobre os 

rumos políticos que favoreceram seu fortalecimento enquanto classe social. Desta forma, 

Habermas afirma que a esfera pública é burguesa à medida que a classe plebéia é subordinada 

a ela e excluída do processo histórico.  

O autor acredita que através desta esfera as pessoas seriam capazes de regulamentar as 

ações sociais sem qualquer imposição coercitiva, e sim por uma disposição democrática de 
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discussão e consenso. Para que isso ocorra, a esfera pública tem que ser um espaço aberto no 

qual as pessoas possam ter igualdade de acesso para uma argumentação sem influência de 

poder ou hierarquia social. Porém, este espaço ideal de democracia habermasiano não é 

aplicado devido ao interesse burguês, que é legitimado diante de uma suposta acessibilidade 

universal. Contudo, ainda que haja contradições e interesses, esferas sociais de debate público 

continuam existindo. 

O ideal democrático de Habermas de esfera pública como um espaço aberto no qual as 

pessoas possam ter igualdade de acesso não é aplicado em nossa sociedade, justamente pelo 

motivo de a mesma ser cheia de desigualdades e contradições estabelecidas por relações de 

interesses baseadas em poder e hierarquias. 

Numa sociedade possuidora de grandes dimensões, o diálogo entre os cidadãos requer 

meios de comunicação, de maneira que esses meios sejam responsáveis para a transmissão de 

informações relacionadas a todos os assuntos. É possível identificar instituições que articulam o 

diálogo e promovem debates capazes de influenciar as relações sociais – a imprensa é uma delas, 

que surge com um jornalismo que tem a função de divulgação e propagação das notícias 

cotidianas e promove reflexões e debates. 

 

2.2.1 A transformação dos jornais em grandes empreendimentos e a mídia como 

instrumento social. 

De acordo com a obra de Habermas supracitada, a partir do século XIX, os jornais 

passam a ser grandes empreendimentos capitalistas, passando a defender interesses políticos e 

econômicos que vão influenciar o conteúdo das matérias e, consequentemente, o debate público. 

A esfera pública passa por uma mudança estrutural, pois inserida no ciclo da produção e do 

consumo, não é capaz de constituir um mundo emancipado. Esta tranformação reduziu os 

debates e as reflexões críticas e deu lugar à um conformismo e alienação. 

A extinção da crítica na esfera pública contribuiu para a anulação das capacidades 

políticas do homem e, em consequência, para o abuso de poder e a manipulação das massas. Os 
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meios de comunicação tornam-se transmissores de ideologias e se tem um clima de opinião, 

porém não uma opinião pública efetiva.
43

 

Tendo o jornalismo como elemento chave para influenciar o pensamento da sociedade 

através da divulgação de notícias, há certa relação da linguagem com a realidade da vida 

cotidiana, de maneira que a linguagem cria objetos dotados de significação. O que concede aos 

jornalistas o domínio da palavra e, consequentemente, o poder de influenciar o pensamento da 

sociedade
44

. 

No campo do jornalismo se constrói a credibilidade baseada no poder das palavras. A 

crença na legitimidade das palavras e naqueles que as pronunciam é o que dá as palavras o 

poder de condicionar a ordem, de maneira que as palavras fora do contexto não teriam 

competência alguma.
45

  

É importante ressaltar a influência do comportamento da mídia em relação à “vítimas” 

ou “culpados”, ou seja, aos atores envolvidos nos fatos; sua linguagem em casos que tangem 

violência doméstica. Imparcialidade ou manipulação?  

Se algum acontecimento, hoje, não se apresentou através da mídia, ele simplesmente 

não ocorreu. As relações sociais se tornaram relações mercantilizadas, onde são colocadas 

dentro de uma lógica que visa interesses políticos e econômicos, de maneira que estas 

relações são evidenciadas através da mídia Isto faz com que indivíduos se relacionem com os 

fatos violentos passados pela mesma, sem que os mesmos percebam certa manipulação. 

Partindo do princípio de que o discurso midiático não é, de forma alguma, imparcial; sendo, 

pois, possuidor de ideologias, devemos, então, nos ater dos discursos de violência como algo 

a ser problematizado.
46

 

A mídia é atualmente um dos mais importantes instrumentos sociais, no 

sentido de produzir esquemas de significação e interpretação do mundo. Os 
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meios de comunicação nos indicam o que pensar, o que sentir, como agir. Eles 

nos impõem certas questões e nos fazem crer que estes é que são os problemas 

importantes sobre os quais devemos pensar e nos posicionar. Este instrumento 

forja determinadas formas de existência que não apenas possuem papel 

afetivo no incremento da violência, como também representam uma das 

expressões da mesma. (FREIRE e CARVALHO, 2008, p. 156). 

 

A naturalização e veiculação do senso comum é motivada por quem exerce o poder, 

pelas grandes instituições, neste caso, podemos destacar o jornalismo como uma instituição 

dominadora do discurso e grande influente. 

A linguagem tem um lugar na reprodução das relações de poder. O discurso é moldado 

por estas relações de poder e ideologias, exercendo efeitos sobre as relações sociais e as 

identidades sociais. A prática discursiva é constitutiva tanto de maneira convencional como 

criativa, contribuindo para reproduzir as identidades sociais, as relações, os sistemas de 

conhecimento como são, mas também pode contribuir para transformá-los.
47

 

Desta forma, podemos concluir que os meios de comunicação têm o poder de 

transformação social e, se percebe que certas ideias fixas e estereótipos ainda estão muito 

presentes na sociedade e são o tempo todo reproduzidos pela mídia de massa. As notícias se 

cruzam o tempo todo com os valores sociais; a sociedade é possuidora de desigualdades e 

contradições estabelecidas por relações de poder/hierárquicas; desigualdades estas que são 

dadas como normativas em nossa cultura. A imprensa articula inúmeros debates capazes de 

influenciar essas relações sociais, tendo um papel fundamental na dinâmica do senso comum.  

O processo de articulação de debates é, inúmeras vezes, limitado ao senso comum. Os 

meios de comunicação interferem no processo de educação dos indivíduos, onde valores, 

ideias, padrões, são impostos, ocorrendo, sem que percebam, a manipulação, tornando-se 

impraticável a construção de um senso crítico. Sendo um dos mais importantes instrumentos 

sociais, a mídia produz esquemas de interpretação do mundo.
48
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Um dos maiores problemas que enfrenta a realidade do senso comum é a 

naturalização, é não conseguir um olhar além das aparências, não problematizar, aceitar, 

simplesmente, a realidade como é dada, não desenvolver uma imaginação sociológica 

(MILLS, 1960)
49

. Isto significa não viver uma nova realidade, olhar com outros olhos, 

quebrar paradigmas, o que – ao contrário – é princípio fundamental nas ciências sociais: A 

percepção, transição e construção de novos olhares sobre uma mesma realidade.  

Diante das considerações propostas em relação à influência da mídia na realidade da 

vida social, me atenho a uma questão analítica em relação ao tratamento da violência como 

uma notícia jornalística: Pode-se perceber que a violência contra a mulher - ou, neste caso, 

podemos inserir quaisquer tipos de violência -  é tratada como um grande fato jornalístico 

quando contém um nível de crueldade bastante expressivo, ou, ainda, quando representou 

algum tipo de escândalo público e, desta forma, une grupos sociais na discussão e perpetuação 

das opiniões geradas a partir das leituras noticiadas. O fato violento acaba se tornando uma 

mercadoria a ser vendida sob a luz do sensacionalismo, com um intuito que nos parece ser o 

de aumentar a lucratividade das empresas que atuam neste ramo – e não tocar na questão que 

consideramos central: a reflexão acerca da violência contra a mulher. 

 

Capítulo III: Conceitos sobre a visibilidade da violência contra a mulher na mídia 

e breve estudo de casos. 

Haja visto no capítulo anterior a discussão sobre a maneira que a mídia organiza a 

veiculação das notícias, de forma que a violência parece se tornar  uma mercadoria, e os 

jornais, grandes empreendimentos dentro da sociedade, escondem ou enfatizam determinados 

detalhes de certa informação, de maneira a propor calorosos debates acerca do que 

consideram grandes fatos jornalísticos. Estes, são vendidos com base em um sensacionalismo 

que levará mais audiência aos jornais e a possibilidade de aumentar a lucratividade, de acordo 

com a lógica do mercado. De maneira a ser submetido aos princípios de venda das notícias e 

busca assídua pela audiência do seu público, determinados pela publicidade e pela prática do 

sistema capitalista. 
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A lógica da publicidade, legitimada pela ética do consumo (...) pode 

estar contribuindo decisivamente para transformar a natureza da linguagem 

jornalística, esvaziando seu poder e reconfigurando seu papel na sociedade. 

(MARSHALL, 2003 p.119) 

O surgimento de um jornalismo pós-moderno transformou o conjunto formado por 

jornalistas, informações, veículo midiático e a imprensa. A lógica do mercado, aparentemente, 

provoca uma mudança generalizada dos padrões éticos, culturais e estéticos presentes no 

universo da informação. Isto parece reduzir o jornalismo a uma simples esfera de sustentação 

para garantir interesses comerciais, de maneira que editores passam a produzir apenas 

reportagens que renda audiência, tiragem e, consequentemente, lucro. Esta prática desrespeita 

a base e objetivo do que vem a ser jornalismo, impondo a lógica de mercado como princípio 

fundamental ao que deve ou não ser publicado
50

. 

Pode-se afirmar que houve um aumento de casos de violência contra a mulher 

noticiados pela mídia. Atualmente, há reportagens, entrevistas e coberturas em certos casos 

ligados a este tema que não havia anteriormente. Porém, há uma dúvida: A violência contra a 

mulher aumentou ou ela, na verdade, sempre existiu mas não havia divulgação? Dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que a violência doméstica é a principal 

causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos, no mundo
51

. 

Ao demarcar os contornos do que vem a ser entendido como violência de gênero e 

violência doméstica, me atenho à questão de que a construção social dos gêneros determina a 

realidade social de que homens e mulheres fazem parte e, desta forma, são determinadas 

também as práticas de violência a qual as mulheres são submetidas, para a então manutenção 

da ordem social em que predomina a dominação masculina. Neste sentido pode-se definir 

violência contra a mulher como sendo “qualquer ato de violência baseado na diferença de 

gênero, que resulte em sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da mulher; 

inclusive ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade seja na vida pública ou 

privada”.
 52

  

Diante disto, não existe um conceito fechado e exclusivo sobre o que vem a ser a 

violência contra a mulher; podemos concluí-lo como uma síntese de outros conceitos, tais 

como a violência de gênero, violência doméstica, violência familiar e tantas outras formas de 
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violência que contribuem na composição de sua definição, ou seja, a prática da violência 

contra as mulheres se encaixa nos conceitos de diversos tipos de violência.  

3.1 Estudo de dois casos de grande repercussão na mídia: violência física e violência 

psicológica 

No âmbito desta pesquisa, torna-se de extrema importância o exemplo de alguns casos 

que tiveram bastante evidência na grande mídia. Como foi citado na introdução do trabalho 

em questão, me atenho ao site G1 para citar dois destes casos: O primeiro caso será trabalhado 

em cima de uma violência física
53

 e outro de violência psicológica
54

.  

O site G1, com conteúdos baseados nos padrões Globo de jornalismo, é, atualmente, o 

maior site de notícias do Brasil. Recebendo mais de 40 milhões de acessos por mês
55

. Desde 

2006 mantém estes padrões e, por ter grande audiência e ser considerado um dos maiores 

veículos de informações do país, adotei-o como opção metodológica para investigação dos 

estudos de caso apresentados na presente monografia.  

As duas notícias escolhidas não foram observadas em iguais períodos, ou escolhidas 

pelo ano em que ocorreram. As mesmas foram baseadas na repercussão e polêmica dirigidas à 

elas e foram sinalizadas como relevantes por conta dos destaques dados pela mídia, tais como: 

cobrir todos os acontecimentos do caso até o fim do ocorrido, propor entrevistas com as 

vítimas ou com culpados (no caso de não ocorrência de morte), manchetes ampliadas, 

manchetes na página inicial do site, entre outros.  

3.1.1 – Caso Eloá 

 Em 2008, houve um caso extremamente polêmico, ocorrido em São paulo, que 

ganhou repercussão nacional: Eloá Pimentel, de 15 anos, foi morta a tiros por seu ex 

namorado, Lindemberg de 22 anos, depois de ficar quase 5 dias em cárcere privado dentro de 

sua própria casa. No sequestro, Lindemberg também manteve presa a amiga de Eloá, Nayara 
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Silva, de 15 anos. O site jornalístico supracitado acompanhou o caso e fez a cobertura 

completa de todos os dias do sequestro. Na época do ocorrido, este foi considerado o “maior 

sequestro da história de São Paulo”, tendo duração de 100 horas. O motivo de tal assassinato 

foi dado porque Lindemberg não aceitou o término do namoro, proposto por Eloá. A seguir 

uma imagem da notícia veiculada no site G1: 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL804318-5605,00-

jovem+baleada+apos+sequestro+no+abc+tem+morte+cerebral+diz+equipe+medica.html  Acesso em: 

20/11/2014. 

Cabe destacar que este estudo não foi apenas envolvendo a manchete acima; foram 

analisadas, de uma maneira geral, toda a cobertura do caso supracitado e diante desta análise 

foram feitas as considerações. 
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Na matéria em questão, não é levado em conta o fato de a violência ser fruto da 

obtenção de um suposto poder baseado na diferença dos gêneros, que fez Lindemberg 

mandar, por algumas horas, na vida de Eloá. Durante o sequestro, o rapaz afirma, ainda, que 

iria matar Nayara, amiga da jovem, porque ela seria a responsável pelo término do namoro, 

devido ao grau de amizade que tinha com Eloá, na qual considerava sua conselheira amorosa. 

Através do estudo do caso, se percebe que o jornal em questão não trabalha com a 

ideia de violência contra a mulher. Todas as notícias veiculadas fazem referência ao 

sequestro, porém não propõe uma discussão do tema em questão. Não traz à tona reflexões 

sobre o fato de ter sido uma violência brutal contra Eloá, contra a integridade da mesma, 

contra uma vontade própria – de não querer mais se relacionar com Lindemberg. Houve a 

informação de que antes de atirar, ou seja, durante todo o processo do sequestro, Lindemberg 

agrediu várias vezes a ex-namorada, houve chutes, tapas e puxões de cabelo
56

. 

Se percebe dentre fatos como este, que só ganha um grande espaço na mídia, quando o 

tipo de violência praticada é extremamente agressiva e cruel. Isto pode ser confirmado com a 

explicação citada no início do capítulo, onde foi destacado que o jornalismo pós-moderno 

acabou por se transformar numa esfera de sustentação que garante interesses comerciais, tais 

como a audiência e, consequentemente, o lucro.  É fato que mulheres sofrem todos os dias, 

são agredidas cotidianamente, mas estas agressões, sejam de quaisquer natureza, não são 

divulgadas ou discutidas como forma de conhecimento da população sobre o tema e, 

conquentemente, de combate à esta prática porque, talvez, não resultarão em grandes 

polêmicas. Por não ser um assunto de grande conhecimento da população de uma maneira 

geral, não se torna interessante, visando a lógica de mercado, que os jornalistas divulguem 

notícias desta natureza, a não ser que o fato seja de grande impacto e cause sensações nos 

indivíduos. 

A violência passa a ser uma forma de os indivíduos (agressores) chamarem a atenção e 

ganharem certa visibilidade na mídia. Sendo a mídia um instrumento potencializador da 

visibilidade das ocorrências de violência. Esta é uma pespectiva que corrobora a relação entre 

violência e questão social, de acordo com a ideia de que a violência seria fomentada pelas 

desigualdades sociais existentes
57

. O momento da violência em que o agressor chama atenção 
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de uma grande quantidade de pessoas, passa a ser uma espécie de espetáculo viabilizado pelos 

jornais, porém a mídia não propõe um debate sobre as questões fundamentais da violência 

cometida contra a mulher; o agressor é tratado como um “assassino”, “louco”, “doente”, 

“afetado psicologicamente”. 

Em um dos depoimentos
58

 que Nayara, amiga de Eloá que sobreviveu ao sequestro, 

concedeu à polícia, o site G1 teve acesso: a jovem contou que Lindemberg disse que os 

policias não estavam acreditando nele e que só “botariam uma fé” quando uma das reféns 

fosse morta. Eis que em seguida, Lindemberg dispara a arma pela janela, conta Nayara, “após 

o disparo ele começou a sorrir, passando a dizer que ‘ele era o cara’ e ao observar o 

isolamento do prédio, ele disse que era o príncipe do gueto, o cara que mandava no local”, 

declarou Nayara. 

O depoimento acima citado demonstra perfeitamente a consciência do espetáculo; 

naquele momento do disparo, Lindemberg e todos que acompanhavam o sequestro, tinham 

noção de que estava acontecendo um fato jornalístico de grande proporção e a mídia era 

responsável por este. A arma reafirmava a força e a existência humana de Lindemberg e  lhe 

dava poder e visibilidade diante de toda uma sociedade -  visando destacar que este caso teve 

uma repercussão à nível nacional. 

Ainda de acordo com o depoimento de Nayara, Lindemberg se apossou do celular de 

Eloá e encontrou uma mensagem de um homem chamado Felipe, logo após ligou para o rapaz 

se passando por irmão de Eloá, afirmando já saber do affair entre os dois. Quando Eloá 

começou a gritar, Lindemberg deu um tapa nela, amarrou-a com fita adesiva (juntamente com 

Nayara) e forçou a beijá-la.  

Com o depoimento da amiga, se percebe o quanto Eloá sofreu, além de agressões 

físicas, traumas, manipulação, isolamento, culpa, perturbação, constrangimento e tantos 

outros danos emocionais, podendo concluir que mesmo que saísse viva do sequestro, teria 

traumas psicológicos para o resto da vida. Todas as ações traumáticas de natureza psicológica 

vindas de Limdemberg, apareceram tão ou mais graves do que a própria violência física que 

causou a morte de Eloá.  
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Uma extensa quantidade de problemas clínicos e de saúde mental envolvem a 

violência psicológica. Em vários âmbitos esta violência pode se desenvolver; tais como: crises 

abusivas de ciúmes, tratamento da parceira como propriedade, privação de sua liberdade 

individual, xingamentos e palavras que denigrem a imagem da mesma, e tantos outros. É 

importante ressaltar que a violência psicológica pode ocorrer em inúmeros tipos de 

relacionamentos, com diferentes agressores e vítimas, porém vale destacar que a estatística 

põe as demandas mais frequentes quando a vítima é a mulher; Isto serve para confirmar o 

recorte que há entre os gêneros e, na maioria das vezes há certa justificativa perante a 

sociedade, baseada na presença do machismo na vida social. O que salva o homem de seus 

comportamentos impulsivos e violentos e anula a mulher enquanto sujeito de sua própria 

história
59

. 

Não há discussões em relação à base fundamental para este tipo de violência ou a 

ordem social em que o agressor (Lindemberg) está submetido; o que parece ficar claro é que a 

mídia valoriza apenas o que o público conhece como verdade e justiça, sem promover uma 

compreensão e discussão acerca da violência sofrida por Eloá.  

3.1.2 Caso Fran 

Em outubro de 2013 ocorreu um fato
60

 que tomou grande proporção nos jornais e nas 

redes sociais: Francyelle dos Santos, conhecida popularmente como Fran, de 20 anos (na 

época do ocorrido tinha 19 anos), moradora de Goiânia, teve vídeo e fotos íntimas divulgados 

através de um aplicativo de celular e de redes sociais. O principal (e único) suspeito 

responsável pela divulgação, foi um rapaz de 22 anos, empresário, também morador de 

Goiânia, com quem Fran mantinha um relacionamento há três anos. As atitudes da jovem no 

vídeo, como um sinal de OK que a mesma faz para a câmera, se tornaram piada nas redes 

sociais. 

A situação tomou uma grande proporção que chegou a influenciar diretamente sua 

vida pessoal. Fran foi afastada do trabalho, da faculdade (passando a ter aulas via internet) e 

pintou o cabelo para não a reconhecerem, pois segundo a moça, a situação estava crítica a 

ponto de oferecerem dinheiro para fazer sexo com ela. Uma das manchetes do caso, veiculado 

no site G1, logo abaixo: 
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Fonte: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/nao-me-arrependo-porque-fiz-por-amor-diz-garota-

sobre-video-de-sexo.html> Acesso em: 02/12/2014.  

 Fran afirma não se arrepender de ter feito o vídeo porque, segundo ela, “fez por amor e 

com uma pessoa em quem confiava”. A jovem conta que o caso foi “humilhante” e “está 

sendo julgada por muitas pessoas que não conhecem toda a história.” Em entrevista, afirma 

“Eu não cometi nenhum crime. Mas pessoas me ofendem virtualmente e moralmente. Muita gente 

me chamou de vadia, prostituta. Um homem chegou a me mandar uma mensagem falando que 

viria a Goiânia no final de semana e que me pagava R$ 10 mil para sair com ele”. Fran afirma que 

o empresário divulgou, além do vídeo e fotos, seu telefone e o local em que trabalhava.  

 A jovem relatou que ficou sabendo do vídeo por uma amiga, e quando ela teve 

conhecimento, o vídeo já havia se espalhado. “Eu só chorava”, disse. Em seguida, ligou para o 

empresário com quem se relacionava, que negou qualquer culpa. 
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 Em entrevista
61

 divulgada no site de notícias em questão, para um telejornal local, Fran 

afirma que apenas o então namorado tinha acesso ao vídeo e que não havia possibilidade de ser 

outra pessoa a divulgar. Segundo ela, o vídeo ficava “numa pasta compactada com uma senha”. 

Em seguida, a repórter pergunta à Fran se ela sabia e se havia concordado com a situação de estar 

sendo filmada; ao consentir, continua a repórter, então “porque fez?” 

 Já foi discutido anteriormente que o jornalismo nos impõe certas questões e nos faz 

produzir esquemas de interpretação, forjando determinadas formas de pensar. Diante da entrevista 

supracitada, percebe-se, com a pergunta fazendo referência ao “por que” de ela aceitar ser filmada, 

que há certa intimidação e uma suposta culpabilização da vítima, como se houvesse alguma razão 

ou justificativa para o namorado divulgar fotos e vídeos intímos, pelo simples fato de Fran 

saber que estava sendo filmada. Esta pergunta dá margem à comentários do tipo: ah, então pra 

que deixou ser filmada? Ou ainda, se não quisesse não teria feito. 

 Ao problematizar a questão,  multiplicam-se as categorias de percepção deste tipo de 

violência sofrida por Fran, considerada uma violência psicológica em que houve degradação, 

perturbação, humilhação, prejudicou sua vida nos âmbitos pessoal e profissional e lhe causou 

exagerado constrangimento.  

Casos como o de Fran são muito comuns, e em alguns deles, as vítimas, que em sua 

maioria esmagadora são mulheres, acabam cometendo suicídio, por não aguentarem os prejuízos à 

moral e integridade das mesmas e, tampouco as acusações que são feitas alicerçadas nas estruturas 

históricas de ordem masculina, denegrindo a imagem da mulher, que estaria relacionada à um ato 

sexual, cujo o homem presente no ato, nada se falou sobre sua intimidade.  

Pela maneira com que este caso teve repercussão, haja visto que a internet tem a 

capacidade de compartilhar fatos e acontecimentos com certa rapidez, a jovem Fran criou uma 

página em uma rede social chamada “Apoio Fran”
62

, em que relata os acontecimentos na justiça e 

posta mensagens de agradecimento às pessoas que lhe mostraram apoio. Fran relatou que será 

difícil voltar à sua rotina e que terá um trauma eterno por ter tido sua intimidade indevidamente 

exposta e não estar preparada para tal situação.  

A mídia, como instrumento social de grande influência para com os fatos envolvendo 

indivíduos dentro da sociedade, não promove o outro lado da questão: A sexualidade da mulher, 
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que sempre foi motivo de degradação e humilhação de sua imagem, posto que a vigilância moral é 

reforçada de acordo com a divisão social entre os sexos. A distribuição de ideias de dominação 

masculina
63

 como padrões na sociedade, são tidas como normais e construídas durante muitos 

séculos, reforçada pela ordem social que pré-estabeleceu que mulheres são menos aptas para o 

sexo do que homens, ou que têm menos necessidade.  

A sexualidade masculina e sua prosmicuidade são valorizadas pela sociedade de uma 

maneira geral e, no que tange às mulheres, há uma contrariedade: A sexualidade feminina é 

desestimulada, reprimida e até severamente castigada. A mulher que vive livre, de maneira a ter 

uma sexualidade prazeroza, fora dos padrões que tangem à ordem social, é menosprezada por 

homens e mulheres
64

; o que, visivelmente, aconteceu com Fran: xingamentos de vadia, homens 

oferecendo dinheiro para fazer sexo com ela, como se o vídeo fizesse dela uma mulher que utiliza 

o sexo como profissão, diante do fato de que mulheres sexualmente livres, sempre terão sua 

imagem ligada à prostitutas e não, tão somente ao fato de que podem se relacionar com quem 

desejarem, assim como homens fazem sem serem julgados por uma sociedade baseada na 

diferenciação dos gêneros através de uma perspectiva sociocultural. 
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Considerações finais 

Sentimentos e emoções desvendaram-me a possibilidade de reflexões teóricas para o 

levantamento de problemáticas que, de certa forma, se aproximam da relação entre mídia e 

violência contra a mulher, trabalhados na presente monografia. 

O trabalho em questão não apenas usou hipóteses, como também se aproximou de 

fatos noticiados pela mídia brasileira e promoveu um breve estudo sobre a influência direta da 

mídia na vida de duas mulheres que foram vítimas de tal violência, através da realização de 

um estudo de casos no capítulo III. 

Na busca pela compreensão das tramas que permeavam este tema, foi adotada a 

categoria de análise de gênero para elucidar sobre as relações entre homens e mulheres, a 

partir dos ideais criados para o exercício de suas funções no meio social em que estão 

inseridos. Este aparato teórico possibilitou buscar o sentido de violência contra as mulheres 

através das relações de gênero, fundamentadas e reafirmadas pela sociedade. Por ser uma 

violência praticada por homens contra as mulheres, a violência contra a mulher é um ponto 

central dentro da dominação masculina
65

. 

A concepção bourdiesiana de que não existe uma racionalidade inata e única, mas sim 

várias racionalidades, as quais variam de acordo com a posição que o indivíduo ocupa no 

espaço social, implica diretamente na relação Homem x Mulher; de maneira que somos 

inseridos numa lógica de dominação masculina, que vai além do que nós, indivíduos, 

podemos enxergar; são construções nos habitus dos indivíduos e são fundamentados além de 

nossas vontades, tornando nossas atitutes “naturalizadas”. 

A ideia mascarada de que a mulher é vista socialmente como a parte sensível nas 

relações entre homem e mulher, alimenta e fortalece a superiorização entre os gêneros, o que 

promove a possibilidade de um homem violentar uma mulher, a partir da ideia de que pode 

controlá-la por se sentir dono de seu corpo. A justificativa de uma violência contra à mulher 

estaria, então, relacionada à suposta superiorização de um gênero sobre o outro, de maneira 

que a dominação masculina seria responsável por subjugar a mulher a partir do meio social 

em que a mesma está inserida, dispensando justificativas e se impondo de forma natural em 

nosso cotidiano, sobretudo influenciada pelas grandes instituições. A base da violência 

simbólica em que a mulher está submetida cotidianamente dentro da sociedade, tem sua força 
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nas estruturas que a produzem e a mantém viva, tais como a família, a escola, a igreja. São 

estruturas dominantes que afirmam e reafirmam os papéis sociais e de gênero, tornando esta 

ordem social, cada vez mais presente e enraizada em nossa sociedade. 

Dentro das grandes instituições, se encontram a mídia e em especial o jornalismo, que 

promove debate acerca de temas de interesse geral entre os cidadãos. Habermas surge com a 

ideia democrática de esfera pública, sendo esta um espaço onde os indivíduos poderiam 

discutir sobre inúmeros assuntos de seu interesse, igualmente e com liberdade de expressão. 

Porém, estamos inseridos em uma sociedade possuidora de grandes dimensões, desigualdades 

e condições baseadas nas relações de poder. Diante disto, o ideal democrático de Habermas 

não teria como ser posto em prática. As relações de poder e a defesa de interesses políticos e 

econômicos  promoveram o jornalismo a um grande empreendimento que passou a influenciar 

o conteúdo das matérias, dos anúncios e da publicidade em geral. De maneira que a mídia se 

transformou num instrumento social capaz de ditar os papéis e identidades dos indivíduos, nos 

dizendo não apenas quem somos, mas quem devemos ser. Seus anúncios vendem valores, 

imagens, conceitos de sexualidade, conceitos de amor, e o mais importante: conceito de 

“normalidade”. Este abuso de poder e interesses contribuiu para a manipulação das massas e 

os meios de comunicação acabaram por se tornar transmissores de ideologias. 

Tendo o jornalismo como elemento chave para influenciar o pensamento da sociedade 

através da divulgação de notícias, há certa relação da linguagem com a realidade da vida 

cotidiana, de maneira que a linguagem cria objetos dotados de significação. O que concede 

aos jornalistas o domínio da palavra e, consequentemente, o poder de influenciar o 

pensamento da sociedade
66

. O fato violento acaba por se tornar, como tantas outras notícias de 

tamanha gravidade, uma mercadoria a ser vendida através de um sensacionalismo que ditará 

opiniões acerca dos atores sociais envolvidos no acontecimento, ou seja, conceitos e ideias 

sobre os culpados e as vítimas. Desta forma, pode-se afirmar que com a venda destas notícias 

e de acordo com suas audiências aumenta-se o lucro das empresas que atuam neste ramo. 

Quando, na verdade, o ideal seria promover debates acerca do tema, discussões para 

conhecimento dos indivíduos e, por fim, o combate desta prática.  

A presente monografia realizou um estudo de dois casos relacionados ao tema 

proposto. Um caso ocorreu em São Paulo e outro em Goiânia. Ambos de grande repercussão, 
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que tomaram uma proporção à nível nacional. Ao analisar os casos, dentro da questão de 

violência contra a mulher, foram apontadas duas vertentes: A violência física e a violência 

psicológica. Pôde se concluir após o estudo destes casos que o jornal em questão não se atém 

ao que se considera “violência contra a mulher”. Em ambos os casos a questão é trabalhada 

como um fato violento, ocorrido por um agressor que mantinha um relacionamento com sua 

vítima. No caso de Eloá, a notícia é veiculada como um sequestro; No caso de Fran, o jornal 

se refere à ela como “a jovem que teve vídeo íntimo divulgado”. 

No caso de Eloá
67

, a notícia faz referência à um sequestro, mas não cita, sequer em 

uma manchete, alguma indicação de que a violência que Eloá sofreu, além de física e 

psicológica, foi um exemplo visível de violência contra a mulher. A notícia não foi trabalhada 

em cima desta questão, não havendo possibilidade de debates acerca do tema.  

O mesmo ocorreu com Fran
68

, em que a cobertura do caso não foi trabalhada em cima 

de um exemplo de violência psicológica. E o que pode-se perceber, ainda, é que a exposição 

da intimidade da mulher é abusiva quando o tema é sexualidade, enquanto sobre o homem 

nada se fala. Isto serve para confirmar os recortes que há entre os gêneros e a pouca 

visibilidade que a mídia dá para casos como estes, que são inúmeros.  

O que se pode observar, ainda, neste estudo foi a falta de discussão em relação à base 

fundamental para que ocorram casos como ambos citados, ou mesmo a ordem social em que 

vivem os homens e as mulheres que são retratados nas notícias desta natureza.    

Baseando-se no exposto, acredita-se que a informação é uma ferramenta fundamental 

para a redução da violência, trazendo esclarecimentos para a população. A mídia tem, então, 

um papel fundamental na sociedade e é grande propagadora de informações em todos os 

âmbitos. É certo que estas informações devem ser claras, compromissadas com a verdade, 

mas principalmente, promovedoras de debates que desvinculem a ideia de que o homem está 

numa situação superior à mulher, permitindo ultrapassar a  dicotomia: Mulheres vítimas de 

homens agressores.   
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