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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa objetiva evidenciar a influência que a mídia causa na vida das 
mulheres vítimas de violência atendidas pela Subsecretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres do município de Macaé/RJ, e se esta influência teve alguma 
interferência na procura pelo atendimento da Instituição. Neste trabalho discute-se a 
violência de forma geral e sua ligação com as expressões da questão social, além 
da violência contra a mulher e suas diferentes formas de manifestação. Destaca-se 
como a mídia pode manipular as pessoas de forma negativa e positiva no que 
concerne à violência de uma maneira geral. Foi realizado um estudo sobre as leis e 
suas preconizações, destacando como a mídia pode ser um potencial instrumento 
potencializador dos atendimentos oferecidos pelo Estado, através de políticas 
sociais para o enfrentamento da violência contra a mulher. Além disso, foram 
analisados casos de grande repercussão evidenciados pela mídia e sua relação com 
o aumento da procura dos atendimentos da Instituição. Tal estudo chama atenção 
para a importância da relação entre violência e mídia e seus rebatimentos na vida de 
mulheres que sofreram algum tipo de agressão. 
 

 
 
 
 
Palavras-chave: Violência, Mulher, Gênero e Mídia 



 

 

ABSTRACT 

 
 
The objective of this research was to demonstrate the influence that the 
media causes the lives of women victims of violence assisted by the 
Secretariat of Municipal Policies for Women in the city of Macaé/ RJ, and whether 
that influence had some interference in the search for the care of the institution. This 
paper discusses violence in general and its connection with the expressions of the 
social question, apart from violence against women and its 
different manifestations. Highlighting how the media can manipulate people in a 
negative and positive way in terms of violence in general. A study was conducted on 
the laws and their preaching, highlighting how the media can 
be a potential enhancer of care instrument provided by the state through social 
policies to combat violence against women. In addition, we analyzed high-profile 
cases highlighted by the media and its relation to the increased demand for care of 
the institution. This study draws attention to the importance of the relationship 
between media and violence and its repercussions on the lives of women who 
suffered any type of aggression. 
 
 
Keywords: Violence, Women, Gender and Media  
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INTRODUÇÃO 

O interesse pela temática proposta surgiu de minha experiência de estágio, 

que efetuei na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Durante alguns 

atendimentos realizados em meu campo de estágio este ano, percebi que algumas 

mulheres comentavam algumas notícias que saíram na mídia, relacionadas à 

violência contra a mulher. Pude perceber que estas notícias as impactavam de 

alguma forma e, ainda, que a mesma notícia poderia ter impactos diferentes. 

Não é difícil perceber que Mídia e Violência são categorias centrais na 

dinâmica das relações sociais como um todo e, consequentemente, conceitos-chave 

de extrema relevância para se entender a nossa época. No âmbito do presente 

estudo, ressalta-se a relevância dessa discussão para o Serviço Social e para a 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, pois é importante saber o que as 

mulheres pensam sobre a relação entre Violência e Mídia, isto é, se estas notícias 

são um fator que as influenciou de alguma forma na procura dos atendimentos 

oferecidos, além de mensurar a importância do material de divulgação dos 

atendimentos da Instituição. 

 Vale ressaltar as dificuldades encontradas para obter bibliografias acerca do 

tema Mídia e Serviço Social. Porém, a referida ausência de bibliografia relacionada a 

este tema é um indicador de que existe a necessidade de produzir conhecimentos e 

teorias. Por outro lado, há uma vasta literatura sobre violência contra mulher. 

Analisaremos a Mídia como um instrumento potencializador dos atendimentos 

oferecidos pelo Estado, através de Políticas Sociais como enfrentamento desta 

expressão da questão social que é a Violência contra a mulher.  

Como objetivo geral propõe-se analisar a relação entre Mídia e Violência e 

seus possíveis desdobramentos na vida de mulheres que sofreram algum tipo de 

agressão. Os objetivos específicos, por seu turno, são os seguintes:   

1- Analisar a interferência da Mídia na procura de atendimento das mulheres 

que sofreram algum tipo de Violência; 
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2- Analisar a influência da Mídia nas Violências cometidas as mulheres 

atendidas pela Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres do município 

de Macaé/RJ; 

3- Identificar e analisar as possíveis mudanças ocorridas na vida das 

mulheres depois da denúncia de agressão;  

4- Identificar e analisar se a Mídia ajuda a esclarecer as mulheres de seus 

direitos e da necessidade de lutar por eles. 

Para se alcançar os objetivos propostos foram aplicados questionários em 

parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com um 

número de quinze mulheres na seguinte situação; mulheres vítimas de violência 

física e psicológica assistidas pela instituição.  

Os procedimentos metodológicos ocorreram satisfatoriamente durante os 

atendimentos psicológicos, com mulheres que freqüentam a instituição de janeiro a 

junho de 2011 e que fazem terapia semanalmente na instituição, pois durante o 

atendimento do serviço social seria inviável devido ao primeiro atendimento já ser 

difícil e longo para a mulher. Cabe destacar que durante o primeiro atendimento 

realizado pelo serviço social, a mulher além de contar a situação de violência que se 

encontra, responde a um questionário social longo e cansativo. A escolha de aplicar 

os questionários durante o atendimento psicológico se deu ao fato da mulher estar 

um pouco mais fortalecida, estando assim consciente acerca das perguntas 

realizadas e de suas respostas ao questionário proposto.  

Este trabalho esta estruturado em três capítulos de acordo com os objetivos 

propostos. No primeiro capítulo contextualizaremos a Violência e suas variadas 

formas de manifestações, bem como sua relação com a questão social. No segundo 

capítulo será abordado a forma de participação do Estado acerca do enfrentamento 

aos tipos de Violência sofrida pelas mulheres e a relação entre Mídia e Violência. No 

terceiro e último capítulo abordaremos diretamente a influência da Mídia na vida das 

mulheres que sofrem algum tipo de Violência e seus possíveis desdobramentos. 

Responderemos esta proposição de acordo com os resultados apontados pela 

pesquisa realizada junto às mulheres assistidas pela Secretaria de Políticas Públicas 

para as Mulheres no município de Macaé/RJ. 
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1 HISTORICIZANDO A VIOLÊNCIA: UMA ABORDAGEM DO FENÔMENO NO 

BRASIL 

 

 

Neste capítulo trataremos o fenômeno Violência a partir da visão de autores 

que tentam explicá-la em diferentes aspectos. Iremos relacionar este fenômeno com 

a questão social, com a criminalidade e marginalidade. Abordaremos brevemente a 

Violência de gênero e doméstica e suas formas de enfrentamento, além de 

relacionar o referido fenômeno com a Mídia. 

 

 

1.1 Questão social e violência 
 
 
 

Para Iamamoto e Carvalho (2009), a questão social está intimamente ligada 

ao trabalho, pois as expressões da questão social surgiram quando os trabalhadores 

tomaram consciência da exploração que sofriam e passaram a lutar contra ela. Os 

referidos autores relatam ainda que:  

 

O desdobramento da questão social é também a questão da formação da 
classe operária e da sua entrada no cenário político, da necessidade de seu 
reconhecimento pelo Estado e, portanto, da implementação de políticas, 
que de alguma forma levem em consideração seus interesses (IAMAMOTO 
e CARVALHO, 2009, p. 126).  
 
 

A gênese da questão social está intrinsecamente ligada à contradição 

fundamental erguida sob a égide do capital. Tal contradição se manifesta na 

estrutura de exploração e desigualdades própria da sociedade capitalista, onde “a 

produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 

social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada 

por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 2003, p.27). Portanto, as violências 

geradas a partir deste modelo societário, tais como fome, miséria, exclusão, entre 

outras, sinalizam a vinculação da Violência com a chamada questão social.    

Iamamoto (2003) reflete acerca da expressão da questão social associada a 

Violência da seguinte forma: 
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Hoje a imagem da pobreza é radicalizada: é o perigoso, o transgressor, o 
que rouba e não trabalha, sujeito à repressão e a extinção. São as “classes 
perigosas”, e não mais laboriosas, destinatárias da repressão. Reforça-se 
assim a violência institucionalizada, colocando-se em risco o direito à 
própria vida. (IAMAMOTO, 2009, p. 42). 
 

Percebe-se na citação supracitada que a ideologia da classe dominante 

reforça uma imagem depreciativa das classes subalternizadas, criminalizando-as por 

sua situação e reforçando o poder do “Estado-coerção” que pode lançar mão da 

repressão (institucionalizada) para combater a Violência dos “transgressores”. Tal 

ideologia desconsidera que a Violência está intrinsecamente vinculada ao modo 

como se produzem e se reproduzem as desigualdades na sociedade capitalista, 

gerando, entre outras coisas, um esvaziamento de seu conteúdo político. Apesar de 

a Violência ser um fenômeno encontrado em diversas sociedades e em diferentes 

tempos históricos, não se pode deixar de considerá-la na sua relação com a 

sociedade capitalista que produz desigualdades e, conseqüentemente, mais 

Violência.   

Nessa direção, Netto (2009) mostra que a questão social advém da 

desigualdade erguida sob o domínio do capital. Os trabalhadores que se revoltavam 

com a pobreza que viviam e suas situações de vulnerabilidade eram vistos como 

marginais. A partir daí podemos refletir que a Violência (entendida também como 

uma das expressões da questão social era e é até hoje constante) foi utilizada, por 

um lado, de forma “institucionalizada” pela classe dominante e, por outro, como 

mecanismo de defesa da classe trabalhadora.   

Voltando ao passado com Netto (2009), podemos observar que a Violência 

fazia parte dos protestos da classe trabalhadora. O autor explica o nascimento da 

questão social da seguinte forma: 

 

A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da 
Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda 
industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII: 
trata-se do fenômeno do pauperismo. Com efeito, a pauperização (neste 
caso, absoluta) massiva da população trabalhadora constituiu o aspecto 
mais imediato da instauração do capitalismo em seu estágio industrial-
concorrencial e não por acaso engendrou uma copiosa documentação 
(NETTO, 2009, p. 152 e 153). 
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A questão social apareceu com o desenvolvimento do capitalismo e se tornou 

uma ameaça para a burguesia, seu enfrentamento se deu para conter as 

manifestações advindas da pauperização e para a preservação dos interesses da 

burguesia (NETTO, 2009). Segundo Ianni (2004), com o desenvolvimento do 

capitalismo ocorre uma maior movimentação dos trabalhadores em busca de 

melhores condições de vida. Por conseguinte, as expressões da questão social 

vivenciadas pelos grupos subalternizados potencializavam a emergência de 

inúmeras revoltas populares e acabavam se tornando uma arma na mão desses 

grupos que buscavam garantir um mínimo de dignidade.  

Lentamente a questão social passou a ser reconhecida e os governantes 

começaram a enxergar possibilidades de negociação com a classe trabalhadora. 

Com o passar do tempo deixaram de considerar a questão social como uma questão 

de polícia, considerando-a como um problema de cunho político. Após algum tempo 

a questão social voltou a ser tratada como uma questão de polícia, pois as 

expressões da questão social não eram tratadas como tal. Havia uma repressão do 

Estado às manifestações advindas da questão social, bem como a revolta e a 

violência por parte da população em busca de melhores condições de vida.  

O autor deixa claro que esta repressão nunca cessou contra as diversas 

manifestações da questão social. Para os setores dominantes as diversas 

manifestações da questão social são vistas como uma ameaça e como uma questão 

policial, como uma forma de repressão. Posteriormente, a pobreza passou a ser 

responsabilidade do indivíduo, como uma auto-responsabilização do cidadão pelos 

seus problemas sociais. 

Para Kowarick (1981), o conceito de marginalidade diz respeito ao que está à 

margem do sistema capitalista, ou seja, os marginais são aqueles que ocupam uma 

condição inferior a margem da sociedade, bem como os indivíduos que não tem 

acesso ao trabalho e quem está em condições de desemprego e/ou envoltos em 

outras situações. O sistema capitalista precisa da população marginal para se 

desenvolver, sendo esta população funcional ao sistema. 

Partindo do referencial de Kowarick (1981), podemos concluir que tanto a 

criminalização da questão social quanto a marginalização estão ligadas ao sistema 
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capitalista e com a auto-responsabilização dos indivíduos por seus problemas 

sociais, criminalizando e marginalizando em todos os momentos da história os 

cidadãos que lutam por melhores condições de vida e de trabalho, sendo tratados, 

na maioria das vezes, como uma questão de polícia e sofrendo represálias violentas 

para a contenção dessas lutas. 

 

1.2 Tipos de violência  

 

No dicionário da língua portuguesa, Ruth Rocha, a palavra violência expressa: 

“Qualidade de violento, ato violento, ato de violentar, constrangimento físico ou 

moral, coação” 1. A partir desta definição podemos concluir que violência em si é 

qualquer ato que possa prejudicar alguém de alguma forma, sendo este ato 

intencional. 

Conforme Odalia (2004), a violência se transformou em uma maneira de viver 

e o ato mais visível da violência se figura na agressão física. Relata que a violência 

independe da classe social, estando inserida desde as classes mais altas até as 

mais baixas. O autor exemplifica o processo de sucessão da violência com a 

mudança na construção das casas. Algumas décadas atrás as casas possuíam 

jardins, valorizando o ambiente externo. Na contemporaneidade, há uma maior 

preocupação com a segurança devido ao agravamento da violência. Surge assim 

um novo modelo arquitetônico para as construções no qual os jardins cederam seus 

lugares aos muros.  

Por outro lado, Odalia (2004), argumenta que há camadas da sociedade em 

que os indivíduos não podem refugiar-se desta maneira, pois a violência está 

inerente ao ambiente em que vivem. O autor reflete ainda que: “O viver em 

sociedade foi sempre um viver violento. Por mais que recuemos no tempo a 

violência está sempre presente, ela sempre aparece em suas várias faces” (ODALIA, 

                                                 
1
  Rocha, Ruth 1931 – Minidicionário enciclopédico escolar Ruth Rocha / Hindenburg da Silva pires. – 

São Paulo: Scipine, 2000.  
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2004, p. 13). E afirma que a violência muda o seu sentido dependendo da forma 

com que os homens organizam sua existência, pois 

Ela deixa de ser uma agressividade necessária frente a um universo hostil. 
Ela de alguma forma se enriquece, pois perde sua forma natural de defesa 
para ser uma decorrência da maneira pela qual o homem passa a organizar 
sua vida em comum com outros homens (ODALIA, 2004, p. 14). 
 

 

O autor relata a importância dos jornais, como um dos instrumentos capazes 

para se fazer uma reflexão acerca da violência.  

 

Os jornais diários são imprescindíveis para conhecer-se como vai a 
violência em nossa sociedade. Eles fazem a história do presente. Lendo-os 
da primeira à última página, pode-se ter um quadro bem diversificado das 
violências que cercam o homem contemporâneo (ODALIA, 2004, p. 92).  

 
 

Segundo Odália (2004), a alegria dos povos da idade média era a violência 

pública, tais como: “Mãos decepadas, purificações em fogueiras, mortes públicas e 

castigos exemplares, espetáculos todos encenados com uma finalidade educativa e 

intimidativa” (ODÁLIA, 2004, p. 16). O referido autor cita a Bíblia para exemplificar 

que a violência existe há séculos e que nela podemos observar diversos tipos de 

violência. Relata que toda sociedade é violenta e que as violências ocorridas dentro 

destas sociedades são diferentes.  

Apesar de o autor partir de uma visão um pouco naturalizadora da violência, 

como se não houvesse elementos que potencializassem ou amenizassem a 

violência, defende que a violência sempre existiu em toda a história da humanidade, 

pois o homem seria potencialmente violento. Isso quer dizer que, de alguma forma, a 

violência vai estar sempre presente, pois é constitutiva das relações sociais e 

entendida como ataque e defesa. Para o autor, o ato de violência humano é similar 

ao dos animais que buscam proteger a cria quando está ameaçada e garantir a 

conquista dos alimentos e espaços para proteger a vida. Sendo assim, podemos 

comparar o homem e seu instinto violento aos animais. Em suma, o homem em 

situação de perigo, coação e ameaça pode agir de forma violenta. 

Fraga (2002) argumenta que, antigamente, nossos antepassados usavam a 

violência como forma de defesa e sobrevivência, o que o autor vai chamar de 
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violência original. Em alguns casos e situações a violência continua sendo hoje uma 

das formas de sobrevivência. A violência que existe na contemporaneidade é 

diferente da violência utilizada do passado. Fraga (2002) ainda alerta para a 

diferença entre violência e agressividade, afirmando que: “Toda violência pressupõe 

agressividade, mas nem toda agressividade pressupõe violência, assim como toda 

atividade humana pressupõe agressividade, porém não violência” (FRAGA, 2002, 

p.45). Sendo assim, a agressividade faz parte do ser social como forma de defesa. 

Pino (2007, p. 767 e 768) disserta que:  

O conceito de agressão, por sua vez, traduz tecnicamente uma disposição 
natural dos organismos mais evoluídos para o ataque e defesa, quando 
determinados sinais físicos emitidos por outros organismos são 

“interpretados” como ameaça a própria sobrevivência.  
 

A violência simbólica2 é um tipo de violência que não utiliza a agressão física, 

mas sim a moral. Muitas vezes esta violência não é identificada como violência. 

Encontramos exemplos desta forma de violência em algumas práticas presentes na 

sociedade, tais como o bullying e o racismo.  

A individualidade nos faz pensar, como sugere Fraga (2002), que o outro é 

uma ameaça e que o outro pode nos fazer mal. As pessoas se vêem sempre como 

vítimas e nunca como possíveis autores de uma determinada violência. A 

individualidade traz ainda a falsa idéia de que as coisas ruins só acontecem com 

quem é ruim. O autor afirma que as pessoas não gostam de ver cenas violentas nas 

novelas, pois as pessoas se vêem nos personagens. Mas elas gostam de ver cenas 

de violência reais, como nos programas que tratam exclusivamente deste tema. De 

acordo com o autor, isso acontece porque as pessoas não se reconhecem no outro. 

O mal querer para com o outro é um dos fatores para que a violência se procrie e se 

propague: 

É neste momento que podemos explicar que o sensacionalismo com que a 
imprensa trata a violência só faz promover a própria violência. Não só 
porque as pessoas se influenciem com exemplos de violência e queiram 
repeti-los. Mas também porque a mídia exacerba a violência a um grau 
maior do que o real (FRAGA, 2002, p.52). 
 

                                                 
2
  Conforme Pino (2007), a expressão mais evidente da violência simbólica é a exclusão social que 

atinge inúmeros indivíduos. 
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O sensacionalismo da mídia para com a violência em muitas situações serve 

para benefícios dela própria. Em uma sociedade onde a lógica do mercado rege as 

relações sociais, a violência também se torna uma mercadoria a ser vendida sob a 

capa de sensacionalismo com o intuito de aumentar a lucratividade das empresas 

que atuam no ramo da informação. A mídia pode enfatizar ou esconder 

determinados detalhes de uma informação, isso vai depender do que a mídia vai 

julgar acerca do que lhe trará mais audiência e, portanto, mais lucro.  

A mídia também reforça o medo com relação ao outro e faz com que o 

individuo busque na prática da violência uma forma de reconhecimento perante a 

sociedade.  

Soieht (2009) faz uma reflexão das formas de violência entre os gêneros, em 

que a mulher é a mais prejudicada. Dentre as varias formas de violência, a autora 

destaca a violência simbólica. Ela faz um estudo na perspectiva histórica 

considerando o fim do século XIX e a década de 1930. Este período foi marcado 

pela maior participação das mulheres na sociedade, evidenciando as relações de 

gênero.  

A autora cita e analisa em seu artigo vários casos de processos criminais de 

violência contra a mulher, e em muitos deles, os agressores justificavam o 

homicídio pela “legítima defesa da honra” quando suspeitavam de adultério. Cabe 

destacar que, de acordo com o Código Penal de 1890, a infidelidade feminina 

deveria ser punida com a morte. A infidelidade feminina era dada como uma das 

causas de crimes passionais neste período histórico. “Os processos criminais e 

jornais são materiais privilegiados para uma aproximação com o cotidiano de 

homens e mulheres desses segmentos, permitindo investigar as suas contradições 

de gênero” (SOIHET, 2009, p. 160). A autora refere-se à relevância dos jornais da 

seguinte forma: 

 

Quanto aos jornais, revelam-se imprescindíveis a fim de avaliar como tais 
conflitos eram noticiados. Possibilitam analisar o discurso utilizado segundo 
valores que deveriam disseminar-se por toda a sociedade, iluminando os 
comportamentos desejáveis aos homens e mulheres. (SOIHET, 2009, p. 
160). 
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Os jornais que circulavam na sociedade eram interpretados de formas 

diferentes. As matérias de jornais retratadas mostram casos das mulheres que 

reagiram às situações de violência doméstica, muitas pagaram o preço com a 

própria vida. As mulheres “desobedientes” aos seus companheiros eram alvos 

frequentes de violência devido aos comportamentos agressivos por parte dos 

homens por considerar o corpo feminino como propriedade e pela visão da mulher 

como um ser frágil se contrapondo a visão do homem como um ser dotado de força 

física (SOIEHT, 2009). 

 

 

1.2.1 Violência de gênero e violência doméstica 

 

Segundo Saffioti (1999), a violência doméstica é caracterizada análoga a 

violência familiar e não a violência de gênero. A violência doméstica acontece na 

maioria das vezes dentro dos lares, mas o fato desta violência ocorrer fora do lar 

não a descaracteriza como tal. 

A Lei Maria da Penha3 (artigo 5º) define a violência doméstica da seguinte 

forma: 

 
Art. 5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial. 
 
 

No artigo 7º da presente lei são preconizados cinco tipos de violência 

doméstica contra a mulher, sendo elas: a violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. Veremos mais a frente estes tipos de violência. 

 Saffioti (1999) elucida que a mulher, na maioria das vezes, perde em uma 

discussão que culmina na violência física, pois no que tange a força são mais 

frágeis. O femicídio se diferencia do homicídio, pois o primeiro geralmente é 

perpetrado pela passionalidade e o segundo pela ou no campo da racionalidade. 

                                                 
3
  Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. 
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Para Russell e Radford4 (1992, p. 1), ”o conceito femicídio se refere à matança de 

mulheres em função de seu gênero em meio a formas de dominação, exercício de 

poder e controle sobre as mulheres.” 

Cabe destacar que as mulheres têm seus direitos humanos5 violados 

constantemente pela violência sofrida. A violência emocional esta sempre atrelada a 

outro tipo de violência. O enaltecimento da figura masculina pela sociedade é um 

dos principais fatores da violência de gênero. Um fator relevante é a dependência 

emocional, pois em um relacionamento afetivo não há uma independência 

emocional dos indivíduos (SAFFIOTI, 1999). 

Saffioti (1994) cita uma pesquisa realizada pela emissora Rede Globo que foi 

publicada parcialmente no Jornal da Tarde em 01/02/93. A referida pesquisa 

menciona dados significativos em que derruba a ilusão de que o maior índice de 

violência doméstica ocorre dentro de domicílios pobres. As dificuldades financeiras e 

o uso abusivo de bebida alcoólica são relevantes ao condicionamento da violência, 

porém não é um fator fundante. Há várias maneiras de se praticar a violência 

doméstica contra a mulher, podendo ser fisicamente, sexualmente ou verbalmente. 

Salienta, ainda, que as mulheres também praticam violência doméstica contra 

os seus companheiros, sendo estas situações, eventualidades. As mulheres 

participam da violência, porém a mulher não detém a mesma força física do homem, 

com isso a mulher é prejudicada. 

Para Porto (2000), a exclusão social (uma das expressões da questão social) 

é geradora de violência, pois os indivíduos excluídos se tornam presas fáceis de 

serem atores dos diversos tipos de violência. A autora reflete acerca do fenômeno e 

que este possui um novo significado no Brasil, isso ocorre porque os atos de 

violência variam de acordo com as sociedades e com as épocas. Um exemplo é que 

                                                 
4
  Diana E.H. Russell e Jill Radford. Femicide: The Politics of Woman Killing. Twayne Pub., New York, 

1992. 
5
 “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Artigo 1º, 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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algum tempo atrás a violência contra a mulher não era considerada como tal. Porto 

(2000) nos esclarece em sua citação que 

 

Há não mais de poucas décadas, estupro ou espancamento de mulheres 
eram fenômenos tratados na esfera privada, não nomeados como violência. 
A própria criação de delegacias da mulher e criminalização de atos de 
violência contra a mulher sinalizam para novos sentidos do que se 
considera violência, o que reflete em outro estatuto da condição feminina. 
Apontam, também, uma maior igualdade entre os sexos, na medida em que 
a mulher se constitui enquanto portadora de direitos (PORTO, 2000, p. 190). 
 
 

Rocha (2007) afirma que o espaço doméstico é propício para a perpetração 

da violência contra a mulher e, devido à preservação deste espaço, o silêncio 

impera. Quando homens são agredidos de alguma forma no espaço público, 

provavelmente estes mesmos homens podem vir a agredir suas companheiras em 

casa. Os casos de violência são naturalizados devido a sua banalização. A 

responsabilização da violência acaba recaindo sobre a mulher, como se os atos de 

violência sofridos fossem a conseqüência de um mau comportamento e que as 

mulheres fizeram por merecer.  

De acordo com Faleiros (2007), a violência de gênero advém da autoridade 

do homem para com a mulher. Nas palavras do autor: 

 

A violência de gênero estrutura-se – social, cultural, econômica e 
politicamente – a partir da concepção de que os seres humanos estão 
divididos em machos e fêmeas, correspondendo a cada sexo lugares, 
papéis, status e poderes desiguais na vida privada e na pública, na família, 
no trabalho e na política (FALEIROS, 2007, p. 62). 
 
 

Observando a citação acima, percebe-se que os homens possuem um poder 

patriarcal de dominação com as mulheres e que o patriarcalismo é um dos fatores 

culminantes da violência de gênero. Com efeito, apesar dos inúmeros avanços do 

ponto de vista legal, ainda permanecem traços patriarcais na sociedade brasileira 

que devem ser superados para se alcançar efetivamente a igualdade de gênero. 

Além disso, a luta por igualdade de gênero deve estar articulada a luta por justiça 

social, pois muitas violências resultam das desigualdades sociais próprias de uma 

sociedade classista que intensifica as expressões da questão social. Apesar das 

conquistas das mulheres em diversas esferas sociais, ainda há muito a ser 
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alcançado. Na perspectiva que a desigualdade gera a violência, as mulheres são as 

que mais sofrem, pois estas ainda são as principais vítimas da desigualdade.  

 

Para Almeida (2007), a violência doméstica acontece no espaço privado, ou 

seja, a mulher é agredida dentro de casa. Já a violência contra a mulher é 

direcionada a este gênero e pode ocorrer em diversos espaços (público ou privado) 

e de diversas formas, podendo ser física, psicológica, sexual e patrimonial. A 

violência intrafamiliar não necessariamente ocorre dentro do espaço familiar e pode 

acontecer também em espaços públicos. 

Saffioti (2002) relata que a violência doméstica é maior do que a familiar 

porque envolve pessoas que não são membros da família, mas que convivem no 

mesmo espaço doméstico. Certifica, ainda, que a violência pode ser cometida a 

distância quando as situações envolvem violência psicológica. O patriarcalismo6 

incide sobre a violência de gênero devido a dominação que o homem tem em 

relação a mulher. É impossível mensurar o número exato de mulheres que sofrem 

violência devido a vergonha de se expor e buscar por ajuda (SAFFIOTI, 2002). 

Saffioti (2002) salienta que as mulheres passam a ser cúmplices da violência 

que sofrem devido a sua conivência com a situação, abdicando, assim, os seus 

direitos. As mulheres reforçam o chamado “ciclo da lua-de-mel”7 não conseguindo 

romper com a violência sofrida. 

Blay (2003) afirma que a violência doméstica não se constitui em um fator 

novo, ela se perdura durante séculos na humanidade. Em determinados países onde 

a cultura masculina é muito mais dominante, a violência doméstica é de cunho 

extremamente relevante. A violência doméstica se perpetua durante séculos por 

vários motivos, dentre eles a submissão da mulher ao homem (BLAY, 2003).  

Após 1975, começaram os incentivos ao enfrentamento da violência 

doméstica, sendo a ONU (Organização das Nações Unidas), uma das percussoras. 

No Brasil, o Código Criminal de 1830, admitia o homicídio praticado pelo cônjuge, se 

a mulher cometesse o adultério. Com o Código Civil de 1916, a citada lei foi 

                                                 
6
  Para Saffioti, o Patriarcalismo é a superioridade que o homem exerce sobre a mulher. 

7
 Expressão utilizada para as situações em que as mulheres vitimas de violência possuem 

esperanças de que seus companheiros não irão praticar novamente a violência. 
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alterada, em caso de adultério era permitida a separação e não mais o homicídio. O 

amor e a paixão eram considerados justificadores dos homicídios praticados. Entre 

1910 e 1920, as denúncias de violência doméstica vieram à tona na sociedade. 

Neste sentido, a priori, a mídia não dava a merecida importância a este fator.  
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2 A RELAÇÃO ENTRE LEGISLAÇÃO E ESTADO E O PAPEL/INFLUÊNCIA DA 

MÍDIA 

 

Abordaremos agora a relação entre legislação e Estado no que tange as 

políticas públicas para as mulheres em situação de violência e suas formas de 

enfrentamento. Além disso, faremos uma reflexão acerca destas políticas e da 

relação entre mídia e violência. Ainda neste capitulo será explicitado as razões para 

o não atendimento, a luta do movimento feminista pelas punições adequadas em 

relação aos agressores, a implementação da lei 11.340/06, denominada Lei Maria 

da Penha e suas preconizações.  

 

2.1 Razões para o não atendimento  

 

Saffioti (1994) relata que a mulher denuncia a violência sofrida em última 

instância, estando esta esperançosa na mudança de conduta de seu companheiro, 

pois apesar das agressões, sendo elas verbais ou físicas, ainda nutre um sentimento 

pelo seu parceiro. Além deste sentimento, existe o medo e a vergonha de expor o 

seu problema. A dependência financeira na qual o homem é o provedor do lar e a 

preservação da família perante a sociedade são fatores cruciais que impedem o 

rompimento do ciclo de violência (SAFFIOTI, 1999). 

Pino (2007) afirma que as pessoas acabam aderindo o sigilo como uma forma 

de proteção contra a violência, pois para ele as pessoas não acreditam na resolução 

ou pelo menos na minimização deste problema social que não afeta somente o 

Brasil como também o mundo inteiro. Relata que a violência tem inúmeros sentidos 

e formas de interpretação por pessoas diferentes.  

 

Rocha (2007) relata que um dos motivos das mulheres em situação de 

violência não aderirem os atendimentos oferecidos é o machismo por parte dos 

policiais nas delegacias. Com isso, muitas vezes o silêncio é cultuado devido a 

vergonha ou represálias por parte destes profissionais. A partir do reconhecimento 

deste fato é que foi visto a necessidade de se criar políticas públicas direcionadas ao 
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enfrentamento da violência contra a mulher, assim surgiram as primeiras DEAMs - 

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher. Neste espaço a mulher recebe um 

atendimento especializado e humanizado. Nos aprofundaremos neste assunto no 

próximo capítulo. 

 

 

2.2 A linguagem da mídia 

 

É notório o comportamento da mídia em sua linguagem. Até 1980, as 

mulheres eram culpadas pelos homicídios praticados contra elas. Em 1990, a mídia 

modificou a sua linguagem referente aos casos, demonstrando mais imparcialidade. 

Cabe destacar que a evolução da linguagem da mídia acompanha o 

desenvolvimento da sociedade, referente a leis, lutas de movimentos feministas e 

formas de pensamento de uma dada sociedade. Este fator remete-nos a analisar 

que na atualidade raramente algum tipo de mídia deixaria de citar a Lei Maria da 

Penha como o principal mecanismo para coibir a violência doméstica contra a 

mulher em referência aos casos de violência doméstica que a mesma retrate. 

Para Odália (2004), a mídia interfere no processo de educação dos 

indivíduos. Todavia, tal processo é, muitas vezes, limitado ao senso comum. Valores 

são impostos e a manipulação ocorre sem perceber, o que impossibilita a 

construção de um senso crítico. 

Silva (2009), por sua vez, salienta que para alcançar a cidadania plena é 

preciso fortalecer nos indivíduos a autonomia e o pensamento crítico. O autor 

pretende discutir as diversas expressões e influências da mídia na formação e 

construção de opiniões dos indivíduos. É indubitável que a mídia interfere na 

identidade destes. Silva (2009) afirma, ainda, que a influência da mídia ocorre de 

diversas formas e que esta depende do espaço em que este individuo se insere, 

bem como sua condição econômica, geográfica, entre outras. A mídia não é 

imparcial e imprime valores e formas de pensamento e comportamento. No Brasil, 

ela esta no poder da elite, podendo estas transmitir as informações que quiser e da 

forma que quiser, podendo moldar pessoas, sendo estas, muitas vezes manipuladas 
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sem saber. Vale ressaltar que as pessoas acríticas e mais humildes são as mais 

atingidas. 

“Os atos violentos mais graves, como os praticados com requintes de 

crueldade, são vistos por alguns autores e alguns setores da mídia e da opinião 

pública como atos irracionais” (PINO, 2007, p. 768 e 769). O autor afirma que a 

visão da mídia que considera a violência de forma atrelada com a irracionalidade 

está equivocada, pois, para o autor, a violência tem sempre uma razão, uma 

finalidade. Pino (2007) verbaliza: “Matéria diária de alguns anos para cá dos 

noticiários nacionais da imprensa e da televisão, a questão da violência tornou-se 

uma das principais preocupações, senão a principal, das pessoas no Brasil” (PINO, 

2007, p. 764). 

Vários autores citam a alta visibilidade da violência pela mídia, como 

podemos observar nos escritos de Rondelli: 

O aumento dos episódios de violência, particularmente de homicídios, nas 
duas últimas décadas no Brasil fez com que o noticiário sobre a violência 
migrasse dos seus tradicionais redutos nas editoriais e nos jornais 
especializados em crimes, e ganhasse destaque, de maneira generalizada, 
em todos os meios de comunicação (RONDELLI, 2000, p. 144). 

 

 Com isso, fica a seguinte dúvida: a violência aumentou de uns anos para cá 

ou ela sempre existiu e somente agora a mídia está divulgando casos que sempre 

aconteceram?  Porto (2000) nos responde esta pergunta quando disserta acerca da 

espetacularização da mídia no que tange a violência, afirmando que: 

 
É o que ocorre, por exemplo, com o fenômeno da violência, transformando 
em produto, com amplo poder de venda no mercado de informação, e em 
objeto de consumo, fazendo com que a „realidade‟ da violência passe a 
fazer parte do dia-a-dia, mesmo daqueles que nunca a confrontaram 
diretamente enquanto experiência de um processo vivido. A violência passa 
a ser consumida num movimento dinâmico em que o consumo participa 
também do processo de sua produção, ainda que como representação. 
Também como representação, multiplicam-se as categorias de percepção 
da violência (PORTO, 2000, p. 193). 

 
 
 

Sob esta ótica, a violência é um produto a ser consumido pelos indivíduos, 

servindo como fonte de lucro e favorecendo o mercado de artigos de segurança. 
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Nesse sentido, a mídia fortalece a lógica do capital e se transforma em uma 

mercadoria como qualquer outra. Tomemos o exemplo de Freire e Carvalho (2008), 

que defendem que a própria mídia cria a necessidade dos indivíduos consumirem os 

fatos violentos passados por ela sem que estes percebam que estão sendo 

manipulados. Elucidam, ainda, o grande poder que a mídia tem: 

 

A mídia é atualmente um dos mais importantes instrumentos sociais, no 
sentido de produzir esquemas de significação e interpretação do mundo. Os 
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). 
 

Estes autores afirmam que os casos de violência que não tiveram destaque 

pela mídia são praticamente inexistentes e que os indivíduos e os lugares pobres 

são rotulados como uma espécie de sinônimos da violência. 

Rondelli (2000) nos chama atenção para o fato de que no Brasil há pouco 

estudo em torno do tema aqui estudado, isto é, não há uma intensificação do debate 

acerca da influência da mídia relacionada ao fenômeno da violência. Como podemos 

ver na citação abaixo: 

 

No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, pouco se discute 
a respeito da influência dos programas de conteúdo violento sobre os 
telespectadores, e há pouca pesquisa para se desvendar os efeitos mais 
propriamente psicológicos da veiculação da violência pela mídia. Sem que 
alguns setores releguem totalmente a questão da influencia da veiculação 
da programação violenta sobre a sua prática, o que a televisão e os jornais 
mostram e expõem ao conhecimento e ao debate não é propriamente a 
violência dos filmes ou dos programas ficcionais, mas aquela real das ruas, 
mostradas nos telejornais, a que estão sujeitos, principalmente, os 
moradores das grandes metrópoles (RONDELLI, 2000, p. 145). 

 

Rondelli (2000) afirma que a violência é fruto da grande desigualdade que 

atualmente vem sendo banalizada, como se nos acostumássemos com isto. A 

violência passa a ser uma forma dos indivíduos chamarem a atenção ou ganharem 

uma certa visibilidade na qual almejam. A mídia acaba sendo um instrumento que 

potencializa e que da visibilidade a violência, sendo a última uma “forma de 



29 

 

linguagem” (RONDELLI, 2000). Essa perspectiva corrobora a relação entre violência 

e questão social, pois aquela seria fomentada pelas desigualdades sociais 

características do modo de produção capitalista. Sob este prisma, as desigualdades 

potencializam a violência e a Mídia atua de forma a naturalizar o atual quadro de 

violência. 

Rondelli (2000) enfatiza o papel desempenhado pela mídia no dia-a-dia dos 

sujeitos e a influência que a mesma exerce em suas opiniões. Diante desse quadro, 

os sujeitos sociais devem se policiar no que tange a esta manipulação. Nas palavras 

do autor: 

Em relação à violência, a mídia, na sua condição de macrotestemunha 
privilegiada, passa a ser ator social importante dos fatos, no ato de expô-los 
para além dos estreitos limites onde efetivamente aconteceram. Assim, a 
mídia não só atribui sentidos próprios aos atos de violência (na forma de 
selecioná-los, editá-los, classificá-los e opinar sobre eles), como ao 
testemunhá-los, expõe os fatos a outros atores sociais – posicionados de 
forma diversa ante os fatos, os fenômenos ou indivíduos ou grupos 
deflagradores da violência – que são constrangidos/convocados a 
produzirem sentidos sobre eles (RONDELLI, 2000, p. 154). 

 
 

 
Em 1980, os movimentos feministas explicitaram o problema da violência 

contra a mulher nestes termos: “violência esta protegida pelo Estado e legitimada 

culturalmente pela sociedade” (ROCHA, 2007, p.93). O ano de 1985 foi importante 

para o Brasil no que tange as conquistas em direção ao enfrentamento a violência 

contra a mulher. Foi neste período que surgiram as primeiras políticas públicas 

voltadas para a defesa dos direitos da mulher e a inserção de policiais mulheres nas 

delegacias para atender os casos de violência contra a mulher, bem como o Centro 

Policial de Atendimento à Mulher criado no Rio de Janeiro. 

 

A mulher que procura a DEAM já foi agredida diversas vezes. O recurso é 
uma estratégia de pressão, defesa ou negociação na guerra conjugal, visto 
que a mediação da família, dos vizinhos ou da comunidade não se mostrou 
eficaz (ROCHA, 2007, p, 93). 

 
 
 

De acordo com a citação acima, na maioria das vezes as mulheres que 

buscam atendimento não desejam o término do relacionamento, ela espera da 
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instituição a viabilidade de conciliação com o seu parceiro, vendo a instituição como 

um instrumento mediador. 

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da presidência da 

república elaborou o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). O 

primeiro Plano foi implementado em 2004 e o segundo Plano, quatro anos depois, 

em 2008 que vigora até hoje. O II Plano Nacional tem inúmeros princípios, destaco 

três princípios primordiais, quais sejam: a equidade em que garante a universalidade 

do direito de todas as mulheres, sem discriminação; a autonomia das mulheres, que 

cabe somente a elas tomar as suas decisões e a justiça social, em que a 

desigualdade deve ser combatida. E para a garantia dos princípios do Plano, as 

diretrizes propostas devem ser seguidas por parte do Estado, como a criação e 

implementação de políticas voltadas para a mulher, o reconhecimento da violência, 

entre outras. No plano estão as políticas e ações propostas para a promoção da 

igualdade de gênero. Cabe destacar que este Plano Nacional norteia as ações das 

instituições de atendimento à mulher. 

Durante o processo de confecção do PNPM, foram colhidos vários dados, 
entre eles, os oriundos de atendimento em serviços especializados, como 
delegacias, centro de referência e casas-abrigo. Em pesquisa realizada pela 
Fundação Perseu Abramo (Rago et al., 2004), como pergunta estimulada, 
43% das mulheres admitiram ter sofrido algum tipo de violência, 
contrastando com a resposta espontânea, quando apenas 19% afirmaram 
ter sido submetidas a alguma forma de violência. Essa pesquisa mostra que 
uma em cada cinco mulheres brasileiras sofreu algum tipo de violência. A 
projeção da taxa de espancamento (11%) para o universo investigado (61,5 
milhões) indica que pelo menos 6,8 milhões entre as brasileiras vivas já 
foram espancadas por ano, ou seja, uma em cada 15 segundos (ROCHA, 
2007, p. 94). 
 
 
 

2.3 Um apanhado histórico da legislação e o papel do Estado 

 

Barsted (2007), afirma que a década de 80 foi marcada por amplitudes no que 

tange as políticas publicas para as mulheres no tocante ao enfrentamento da 

violência de gênero. Ressalta que para as políticas públicas serem criadas é 

necessário que haja uma articulação entre as esferas governamentais e 

mobilizações sociais. A autora nos faz refletir acerca da não continuidade das 

políticas públicas, pois estas geralmente são incorporadas pelos governos vigentes 
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e quando eles se findam, muitas políticas implementadas desaparecem. O Estado, 

além de criar leis da maneira mais democrática possível, deve atuar para que elas 

se tornem efetivas e zelar pelos interesses públicos de forma horizontalizada 

analisando as reais demandas sociais da população. 

“Um elemento fundamental na demanda por políticas públicas sociais é a 

formalização de direitos garantidos em lei. Esse é o pressuposto necessário para 

legitimar e fortalecer as ações em prol de políticas públicas” (BARSTED, 2007, 

p.119). Esta é uma forma de enfatizar os direitos já assegurados independente da 

administração governamental vigente. Se ocorreram avanços significativos na 

legislação, tais avanços precisam se materializar mediante a participação ativa do 

Estado no cumprimento de suas obrigações. 

No que concerne às mobilizações sociais, é possível perceber que o 

movimento feminista brasileiro se consolidou na década de 1970. As mulheres se 

tornaram importantes atores sociais, defendendo seus interesses junto aos poderes 

executivo e legislativo. A Constituição Federal de 1988 representou avanços para o 

fortalecimento dos direitos das mulheres. No âmbito internacional a autora elucida 

que: 

 

Ao lado dos avanços internos, a ação do movimento internacional de 
mulheres impactou as Nações Unidas e outras instituições governamentais, 
como a Organização dos Estados Americanos (OEA), que produziram 
importantes tratados, convenções e conferências que, além de denunciarem 
as violações dos direitos humanos das mulheres, especialmente as 
violências de toda a espécie, produziram impactos positivos nas legislações 
de inúmeros países, incluindo o Brasil (BARSTED, 2007, p. 120). 

 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, declara em seu inciso 

oitavo que: “O Estado assegurará a assistência a família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações” (Constituição Federal de 1988). 

A convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres 

– Convenção de Belém do Pará – foi aprovada pelo decreto 107/95 em 1994 e 

elaborada pela Organização dos Estados Americanos, tendo por base a Declaração 
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sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres8 (BARSTED, 2007). Esta 

convenção reúne artigos que efetivam os direitos da mulher. O seu primeiro artigo foi 

definido da seguinte forma:  

 

Para efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher 
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada. 
 
 

Na década de 90, foram criadas constituições e leis estaduais e municipais 

que visaram coibir a violência contra a mulher, e “importantes alterações legislativas 

deram seguimento ao texto constitucional em relação à igualdade de homens e 

mulheres na vida pública e na vida privada” (BARSTED, 2007, p. 125). 

A autora relata que nesta década houve diversas alterações e revogações em 

alguns artigos do Código Penal Brasileiro no sentido de alargar os direitos das 

mulheres. As alterações realizadas no Código Penal tiveram por base as ações 

norteadas pelo CEDAW9. Uma revogação importante foi a lei 9.520 que decretava o 

impedimento da mulher de prestar queixa contra seus maridos sem a permissão dos 

mesmos. A violência psicológica passou a ser reconhecida pela lei 9.455 e a 

violência doméstica foi incorporada ao Código Penal Brasileiro em 2004. 

Dias (2005), afirma que antigamente a mulher era uma extensão do homem e 

não tinha seus direitos garantidos, era vista somente como um objeto, assegurando 

assim sua inferioridade ao homem. Nas palavras do autor:  

 

Em se tratando de Brasil a luta contra a violência ao longo do tempo tem 
alcançado avanços e retrocessos, em nível institucional e governamental. 
Vários serviços de proteção foram criados e fechados; as leis são 
retrógradas e várias mudanças pretendidas não lograram êxitos (DIAS, 
2005, p.2)  

 

Em uma pesquisa feita em 1988, a autora nos levanta dados interessantes, 

como a data e local da primeira DDM, como veremos na citação abaixo: 

                                                 
8
 Declaração aprovada pela Assembléia Geral da Nações Unidas por meio da resolução 48/104. 

(BARSTED, 2007, p. 121). 
9
 Comitê da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 

(BARSTED, 2007, p.129)  
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A primeira DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) foi criada em São Paulo, 
em 05/08/1985, e em seguida, vieram várias outras. A denominação da 
delegacia da mulher varia. Decidiu-se manter o título paulista em virtude de 
este Estado ter sido pioneiro na criação e implementação desta medida. 
Esta estava destinada a ser uma medida isolada, não uma política pública 
de combate a violência doméstica (SAFFIOTI, 2002, p. 61). 

 
 
 

Saffioti (2002) nos alerta para a falta de infra-estrutura de alguns setores que 

prestam atendimento as mulheres vítimas de violência, principalmente no que se 

refere ao número insuficiente de abrigos. Cabe ressaltar que esta falta de estrutura 

se perdura até os dias de hoje. Atualmente, o município de Macaé, por exemplo, não 

tem abrigos. Quando uma mulher se encontra em uma situação de violência em que 

seu lar representa extremo risco, a mesma é transferida para o município de 

Campos dos Goytacazes onde se localiza o abrigo mais próximo. Com efeito, 

podemos observar a extrema necessidade de construção e efetivação de políticas 

públicas para a garantia dos direitos das mulheres. Apesar de todos os avanços no 

ordenamento jurídico, se não houver uma participação ativa do Estado para 

viabilizar um conjunto amplo de diretos, tais avanços tornam-se meras formalidades.  

Por conseguinte, para mudar esta situação, torna-se imperativo a conjunção de 

muitos fatores, tais como: recursos financeiros, iniciativas do governo e a 

participação da sociedade. 

 

Antes da Lei Maria da Penha 11.340 sancionada em 2006, existia a lei 

9.099/95 que tratava as punições de quem praticava violência sem a devida 

importância, pois os casos de violência eram tratados como ofensa mínima. 

Veremos isto e o quantitativo dos tipos de violência sofrida pelas mulheres 

brasileiras de acordo com os dados das DEAMs na citação abaixo: 

 

Em 2003 e 2004, uma pesquisa promovida pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, do Ministério da Justiça (SENASP-MJ), com 289 
delegacias especializadas de atendimento à mulher – o que representa 85% 
do total de 340 DEAMs existentes no país – constatou que os crimes de 
ameaça e lesão corporal respondem por cerca de 80% do total; os crimes 
contra a honra 12%; os sexuais, 4,5%; os contra a família, 2%; os contra o 
patrimônio, 1%; e os contra a vida, 0,4%. Vale destacar que os crimes de 
ameaça e lesão corporal são considerados “de menor potencial ofensivo”, 
conforme estabelecido na lei federal 9.099/95. Reduz-se assim a 
importância do crime. Reside aí a banalização, traduzida na mediação feita 
com o próprio agressor, dando-se a ele a chance de responder pelo crime 
com o pagamento da chamada “cesta básica” (ROCHA, 2007, p. 95). 
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Barsted (2007) reflete que esta lei visava a conciliação entre as partes 

envolvidas, eximindo o Estado de responsabilizar o agressor além de propor 

punições mais brandas e que a maioria das mulheres desistiam de prestar queixa 

contra os agressores devido ao descrédito e falta de resultados que a lei promovia. 

Mas em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi implementada, este quadro mudou 

encorajando as mulheres a realizar denúncias. A referida lei representou um marco 

na legislação do país e na luta contra a erradicação da violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Barsted (2007) nos esclarece que:  

 

 

É de grande importância conhecer o processo de elaboração dessa Lei, 
fruto de um processo democrático e que, por isso mesmo, deve ser 
analisada como um caso exemplar bem-sucedido de articulação política 
entre a sociedade civil/movimento de mulheres e os Poderes constituídos – 
Executivo e legislativo (BARSTED, 2007, p. 131). 
 
 
 

De acordo com a autora, o primeiro passo dado para a construção da lei 

11.340/06 foi dado no ano de 2001 por um grupo de mulheres que não aceitavam e 

criticavam a lei 9.099/95. No ano seguinte, este grupo recebeu o nome de Consórcio 

de ONGs. O referido grupo propôs “a criação de uma política nacional de combate à 

violência contra a mulher; a conceituação de violência doméstica contra a mulher 

com base na Convenção de Belém do Pará” (BARSTED, 2007, p. 132). Cabe 

destacar que a lei Maria da Penha fortaleceu as DEAMs. Para a garantia dos direitos 

assegurado em lei é preciso que exista a correta adequação dos recursos 

financeiros por parte dos governos municipais e estaduais. A autora vê a referida lei 

como um grande avanço, mas relata que é preciso investigar o seu funcionamento e 

eficiência de acordo com a realidade das mulheres e se o que está no papel está 

sendo cumprido na prática de maneira adequada. 

Saffioti (2001) salienta que quando o agressor pratica a violência física contra 

a mulher e não a deixa marcas, é necessário que a mulher agredida apresente 

testemunhas, ocorre que a maioria destas violências são cometidas no espaço 

doméstico, sendo testemunhas desta violência os entes familiares. Vale ressaltar 
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que testemunha familiar não é considerada como válida. Partindo desta reflexão, 

observamos que há falhas na lei e que esta precisaria de reformulações.  

Saffioti (2001) reflete sobre o trabalho realizado apenas com as mulheres, 

pois tratar somente elas não resolve o problema, sendo necessário tratar o homem 

também. Antes da lei Maria da Penha era possível retirar a queixa prestada. Com a 

implementação da lei, isto não é mais possível. Não havia “no país, uma infra-

estrutura que permitisse seja manter o agressor fora do âmbito de circulação de sua 

vítima, seja colocar esta última e seus filhos em lugar seguro, fora do alcance do 

primeiro” (SAFFIOTI, 2002, p. 68).  

 

2.4 Lei Maria da Penha e suas preconizações de violência 

 

Veremos agora as preconizações da lei Maria da Penha em relação a 

algumas violências. A referida lei tipifica a violência física em seu artigo 7º, inciso I: 

“A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal”.  

A violência psicológica, artigo 7º, inciso II: 

 
 

a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
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; 
 
 

A violência sexual, artigo 7º, inciso III: 
 

a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
 
 

A violência patrimonial, artigo 7º, inciso IV: 
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a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
 
 

A violência moral é preconizada pela lei Maria da Penha em seu artigo 7º, 

inciso V: “A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria”. 

Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha significou um avanço inquestionável 

do ponto de vista jurídico, todavia, para que esta lei obtenha o alcance desejado 

torna-se fundamental uma ação articulada entre Estado e sociedade civil no sentido 

de garantir que esses direitos saiam do papel. Nesse contexto, a mídia tem 

significativa importância, pois é por meio dela que são veiculadas informações que 

podem contribuir para intensificar ou reduzir o atual quadro de violência. A 

população é influenciada pelo conteúdo que a mídia transmite, pois dependendo do 

conteúdo que se transmita os índices de violência podem diminuir. Por isso, é 

importante se veicular programas e temas acerca das leis e suas preconizações. 

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, pelo Presidente 

da República Luiz Inácio Lula da Silva é uma das mais importantes conquistas para 

a sociedade e para as mulheres brasileiras, tornando-se um direito das mulheres e 

dever do Estado. Esta lei cria e estabelece mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra as mulheres, uma das formas mais graves de violação de 

direitos humanos. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 8°, 

a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 e veio 

reafirmar o que as mulheres brasileiras têm alertado o Estado brasileiro e a 

sociedade sobre a importância das políticas públicas que ponha fim a este 

comportamento que tem levado milhares de mulheres a morte dentro do seu próprio 

lar.  
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3 - A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA VIDA DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
 
 
 

Neste capítulo falaremos acerca do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, do surgimento das DEAMs e do Iº Plano Municipal de 

Políticas para as Mulheres. Apresentaremos alguns casos evidenciados pela mídia e 

faremos uma reflexão acerca das conseqüências que a influência da mídia pode 

causar na vida das mulheres vítimas de violência doméstica, assistidas pela 

Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres no município de Macaé – RJ, 

no período de janeiro a junho de 2011. O objetivo desta proposição é conseguir 

respostas acerca dos questionamentos apontados neste trabalho. Se a referida 

influência é um fator positivo na busca pelos atendimentos oferecidos no que tange 

ao enfrentamento a violência contra a mulher. 

 

 

3.1 O surgimento das DEAMs  

 

Moraes e Sorj (2009) afirmam que o feminismo toma visibilidade no país na 

década de 70. As instituições públicas de atendimento a mulher não surgiram do 

nada, estas instituições foram frutos de longas negociações do movimento feminista 

para com o Estado. O referido movimento construiu uma agenda de reivindicações 

ao Estado e uma importante conquista foram as DEAMs. O movimento feminista 

lutava por políticas públicas que asseguravam os direitos das mulheres, bem como o 

acesso aos serviços públicos que tratavam de violência entre outros direitos. No 

Brasil, a violência contra a mulher ganhou visibilidade nos anos 80 e passou a ser 

tratada como um problema de cunho social. Moraes e Sorj nos chamam a atenção 

que: 

 

 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher são consideradas a 
mais importante inovação institucional brasileira na área da violência, com 
importante repercussão em outros países da América Latina. Sobretudo, por 
terem introduzido o mundo da lei, da justiça e da impessoalidade no âmbito 
privado, no reino da intimidade conjugal (MORAES e SORJ, 2009, p. 14). 
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E ainda: 
 
 

As DEAMs constituem a principal política publica de combate e prevenção à 
violência contra a mulher no Brasil, especialmente a violência conjugal. Sua 
função legal é detectar transgressões à lei, averiguar a sua procedência e 
criminalizar a violência doméstica (MORAES e SORJ, 2009, p. 14). 

                                                               
 

As autoras relatam que após a implementação das DEAMs, as feministas 

foram surpreendidas com os resultados, pois as mulheres em situação de violência 

utilizavam destes serviços como um instrumento de conciliação. Muitas não queriam 

prosseguir com a queixa criminal contra os seus parceiros. As autoras afirmam que 

este quantitativo de mulheres que desistem de prosseguir chega a 70% dos casos. 

Durante a minha experiência de estágio na Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

em Macaé – RJ pude observar que muitos são os fatores que levam estas mulheres 

a desistir de seguir com a queixa adiante, principalmente quando são esclarecidas 

acerca das penalidades que a lei Maria da Penha preconiza. Uma das maiores 

causas desta desistência é a possibilidade do companheiro vir a ser preso e da 

passagem policial, podendo posteriormente o companheiro ser prejudicado em 

algum trabalho, colocando em risco o sustento familiar.  

Outra situação que também presenciei durante o período de estagio é bem 

retratada pela autora na seguinte citação: 

 

Além da função mediadora, a polícia é acionada para uma intervenção 
punitiva extrajurídica. Quando os acusados comparecem para depor são 
repreendidos, recebem uma “bronca” ou “conselho” de um policial para 
conter a violência conjugal. Nesse caso, o poder policial funciona como 
coação ao agressor, caso ele persista na sua conduta violenta. Trata-se, 
portanto, de um jogo onde as vítimas procuram tirar algum proveito do efeito 
de autoridade da polícia sobre o marido agressor (MORAES e SORJ, 2009, 
p. 15). 
 
 

 

Cabe ressaltar que a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres não é 

uma DEAM, mas que suas ações são parecidas. Neste caso, a policial é substituída 

por advogada. É esta profissional que faz a mediação ou conciliação entre as partes 

envolvidas. 
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Romeiro (2009) nos alerta para o debate entre o movimento feminista e a 

justiça, estas partes querem estabelecer a melhor maneira de enfrentar a violência 

contra a mulher. A autora enfatiza que esta violência tem significados diferentes e a 

maneira de enfrentar este problema também ocorre de forma diferenciada para 

estas duas partes.  

O movimento feminista visava a importância da punição para os 

perpetradores da violência contra a mulher, já os Juizados Especiais Criminais os 

(JECRIMs) não visavam a punição, eram previstas as punições alternativas, como o 

pagamento de multas. Porém, o movimento feminista lutava contra este tipo de 

punição. A autora explica que a criação do JECRIM se deu pelo fato de minimizar o 

sistema judiciário evitando a demora no julgamento, além da redução de custos com 

os processos. A população passou a ter mais acessibilidade ao sistema judiciário 

(ROMEIRO, 2009).     

Os JECRIMs promulgavam a descriminalização e despenalização e o 

movimento feminista lutava pela criminalização. Posteriormente, os casos de 

violência contra a mulher foram retirados dos JECRIMs devido à implementação da 

lei 11.340/06 que determinou varas específicas para tratar deste tipo de violência. A 

autora adverte que: 

A implantação de políticas modernizadoras no Brasil, como as 
estabelecidas pelos JECRIMs, pelas DEAMs, e agora pela Lei 11.340/06, 
tem causado tensões entre os autores envolvidos neste processo, o que 
acaba gerando controvérsias que marcarão a trajetória de 
institucionalização de políticas destinadas ao tratamento legal da “violência 
conjugal” no Brasil. Essas contradições e a falta de uma compreensão mais 
abrangente e comum, capaz de ser compartilhada entre as diferentes 
instituições que lidam com os casos de “violência contra a mulher”, pode ser 
considerada como uma das maiores dificuldades na implementação das 
políticas públicas de combate a este tipo de violência no país (ROMEIRO, 
2009, p. 56). 
 

 

Além do surgimento da DEAMs, outro marco importante foi a criação do Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Tal pacto foi 

implementado em 2007 como uma parceria entre o governo federal e os governos 

estaduais e municipais. Visa a implementação de políticas públicas para as 

mulheres com a intenção de assegurar direitos não só referentes ao enfrentamento 

à violência, mas também em outros aspectos, tais como saúde, educação, entre 
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outros. De acordo com o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres (2010), observamos que: 

 
O Pacto inaugurou no Brasil uma nova visão republicana de gestão pública 
baseada nos princípios da transversalidade e da intersetorialidade. Do 
ponto de vista da gestão da política pública de enfrentamento à violência 
contra mulheres, o Pacto Nacional reposicionou o compromisso político dos 
diferentes setores da sociedade brasileira e dos entes federativos, no 
sentido de padronizar diretrizes que orientam o planejamento das ações 
voltadas para a prevenção e combate à violência e para a assistência às 
mulheres em situação de violência (Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, 2010, p. 73). 

 

 

 

3.2 - Os casos de violência evidenciados pela mídia 

 

Rondelli (2000) nos faz lembrar o homicídio da atriz Daniela Perez, a atriz foi 

brutalmente assassinada em um crime que chocou o país, por um colega de 

trabalho e sua companheira, pelo fato desta sentir ciúmes das cenas românticas na 

qual a referida atriz contracenava com quem viria posteriormente a ser o seu 

assassino. Esse caso demonstra os rebatimentos que a veiculação da violência pela 

mídia gera no cotidiano das pessoas. Por isso, no âmbito desta pesquisa, torna-se 

importante registrar alguns casos10 de violência contra a mulher nos últimos anos 

que tiveram bastante evidência pela mídia.  

O primeiro caso escolhido ocorreu em 2008 no estado de São Paulo: a 

estudante Eloá Pimentel, de 15 anos, foi brutalmente assassinada pelo seu ex-

namorado Lindemberg Alves com tiros na cabeça e na virilha após ser mantida em 

cárcere em sua própria casa. O motivo do crime se deu ao fato de que Lindemberg 

não aceitava o término do relacionamento. Este caso teve grande repercussão pela 

mídia. 

 O segundo caso aconteceu 2010 no estado de Minas Gerais: a cabeleireira 

Maria Islaine de 31 anos foi assassinada em seu local de trabalho por seu ex-

marido, Fábio Silva, o qual foi denunciado oito vezes pela vítima. 

                                                 
10

  Memórias pessoais destes casos acompanhados pela mídia nacional. 
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O terceiro caso aconteceu também no ano de 2010 em Minas Gerais: a 

modelo Elisa Samúdio foi supostamente assassinada pelo pai do seu filho, o goleiro 

Bruno. Após um encontro com Bruno, o corpo de Eliza Samúdio nunca foi 

encontrado. Cabe destacar que Eliza também havia prestado queixa contra Bruno 

no Rio de Janeiro. 

O quarto caso aconteceu em São Paulo no ano de 2010: a advogada Mércia 

Nakashima foi assassinada pelo seu ex-namorado Mizael Bispo com tiro no queixo e 

teve seu veículo empurrado na água, causando morte por afogamento. 

Inicialmente foram escolhidos estes quatro casos de mais evidência pela 

mídia. É importante registrar que o quinto caso aconteceu durante a elaboração 

deste trabalho e, pela repercussão que teve na mídia, foi considerado relevante 

incluí-lo. Este caso aconteceu recentemente em 30 de setembro no Distrito Federal; 

a estudante de direito Suênia Farias, de 24 anos, foi assassinada com tiros por seu 

professor o qual mantinha um relacionamento. O assassino não aceitou o término do 

relacionamento e após ter cometido o crime, se entregou a polícia. Segundo 

entrevista da cunhada da vítima em um site de notícias11, ela relata o desejo de 

Suênia e motivo pelo qual escolheu fazer direito: “Ela queria mudar os casos que via 

na televisão, ficava chateada. Por isso quis fazer Direito. Ela corria atrás de justiça”, 

contou.12 

É importante registrar que os casos mencionados são significativos para a 

presente pesquisa devido a sua grande repercussão e por estarem na memória da 

população. Esses casos também são importantes para entender a influência da 

mídia na vida das mulheres que sofrem violência.  

Atualmente, a temática da violência contra a mulher esta sendo tratada pela 

mídia em horário nobre. No dia trinta de outubro do corrente ano, o programa de 

televisão “Fantástico”, transmitido pela emissora Rede Globo, no domingo a noite, 

fez uma matéria acerca da violência doméstica, com ênfase em um caso de 

violência mostrado em uma novela da mesma emissora. A novela “Fina Estampa”, 

atualmente no ar, mostra um caso de violência doméstica dramatizado pela atriz 

                                                 
11

 Reportagem do site de notícias g1.globo.com acessado em 02/10/11.  
12

 http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/10/corpo-de-estudante-morta-por-professor-e 
velado-no-df.html. 
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Dira Paes (com a personagem “Celeste”) e pelo ator Alexandre Nero (com o 

personagem “Baltazar”). Na trama, a personagem Celeste é vítima de violência 

doméstica perpetrada pelo marido Baltazar. Em um dos capítulos, a polícia é 

acionada para apartar uma das brigas e o personagem agressor acaba sendo preso 

em flagrante, porém, por pouco tempo devido ao pagamento de fiança. 

Em entrevista ao “Fantástico”, a atriz Dira Paes relata que há por parte da 

população uma cobrança com a sua personagem, porque a mesma, na trama, não 

denuncia o agressor. A atriz verbaliza que consegue entender a dimensão do 

problema e a dificuldade que as mulheres encontram para denunciar o companheiro. 

O autor Alexandre Nero, relata a importância das pessoas enxergarem a televisão 

como um espelho da sua realidade, pois na dramaturgia apresentada há episódios 

que acontecem na vida real destas pessoas, bem como a violência. 

 A importância desta temática de violência tratada pela mídia concerne à 

repercussão que a mesma causa na vida das mulheres que sofrem violência e de 

que maneira estas mulheres se identificam com os personagens. Essa identificação 

causa reações positivas e negativas no que tange a coragem e o medo na busca por 

atendimentos que possam cessar esta situação de violência na qual estão inseridas. 

A mulher acaba se reconhecendo na personagem e se identificando com a situação 

vivida pela mesma e faz comparações com a sua vida.  

 

3.3 – A Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres  

 

De acordo com o relatório anual de 2009, da Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres, em 2005 foi criada a Coordenadoria dos Direitos da Mulher; em 

2007 a Coordenadoria passou a ser Secretaria Executiva dos Direitos da Mulher; em 

2009 houve uma nova troca e passou a ser Subsecretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres; em 2010 passou a ser Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres e por questões administrativas em 2011 voltou a ser Subsecretaria 

Municipal de Políticas para as Mulheres que está ligada a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. Veremos agora uma citação extraída da apresentação do 



43 

 

último relatório anual (2010) da até então Secretaria sem a mudança de 

nomenclatura. 

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres é um órgão da 
administração pública municipal que visa propor, elaborar, articular, 
acompanhar e desenvolver políticas públicas que elevem a cidadania e a 
justiça social, fundamentadas na equidade de gênero e étnico-racial, no 
município de Macaé, refletindo o compromisso de governo com a qualidade 
de vida e garantia dos direitos das mulheres, assim como o reconhecimento 
de suas vulnerabilidades, que exigem políticas públicas específicas. A 
atuação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres estimula e 
provoca as diferentes áreas da administração pública municipal a pensarem 
o impacto de suas políticas sobre a vida de mulheres e homens, 
entendendo que este impacto se dá diferentemente na vida das mulheres 
(RELATÓRIO ANUAL, 2010). 

 

Atualmente, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres tem dentro da sua 

estrutura o Centro de Referência da Mulher que tem a mesma proposta do extinto 

NUAM – Núcleo de atendimento a mulher. A Subsecretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres propõe políticas públicas para reduzir os índices de violência, a 

discriminação de gênero e a violação dos direitos humanos. Na instituição há um 

trabalho de rede de acordo com as necessidades da usuária. A instituição tem um 

Programa disque-Mulher, que através de uma ligação gratuita (0800-2822108), a 

mulher em situação de violência entra em contato com o Centro de Referência da 

Mulher, de forma rápida e sigilosa. Apesar de haver bastante divulgação do disque-

mulher nas comunidades, esse telefone quase não recebe denuncias e a demanda 

maior são as denúncias feitas pessoalmente pelas mulheres e não pelo disque-

Mulher. É Importante enfatizar que as ações realizadas pela SEDIM, são orientadas 

pelas diretrizes do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM. 

A Subsecretaria está preparada e estruturada com sua equipe técnica para 

lidar com problemas que envolvem relações afetivas, dor, vergonha e humilhação. 

Lidam com casos em que a violência é uma forma brutal de resolução de conflito. Os 

serviços são acessíveis a todas as mulheres que desejam orientações para 

conseguir romper o ciclo de violência no qual vivem, seja ela física, verbal, 

psicológica ou sexual. A instituição criou o Programa perola de mulher, vinculado a 

humanização do atendimento as mulheres vitimas de violência, junto a rede publica 

de emergência da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal 

Hospitalar, compreendendo a notificação compulsória e o encaminhamento da vitima 
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para o R.O na delegacia de polícia, com subseqüente exame de corpo de delito 

realizado no IML, em carro cedido pelo gabinete do prefeito e na companhia de uma 

funcionaria da subsecretaria, que atua como tutora durante o processo que compõe 

o atendimento externo. 

De acordo com o relatório anual do ano de 2010 da Subsecretaria de Políticas 

para as Mulheres sua missão é: “Propor, coordenar, aperfeiçoar e acompanhar as 

políticas públicas municipais para mulheres.” 

 

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres tem como visão: 

 

Ser, a médio prazo, o órgão da administração pública municipal que, 
através de ações transversais, torne cada vez mais efetivas as políticas 
públicas para mulheres, com enfoque na autonomia e igualdade no 
trabalho, educação inclusiva e não sexista, saúde das mulheres, direitos 
sexuais e reprodutivos, e enfrentamento à violência contra as mulheres 
(RELATÓRIO ANUAL, 2010). 

 

 

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres tem como valores: 

“Responsabilidade, Ética, Transparência, Respeito, Qualidade, Comprometimento, 

União” (RELATÓRIO ANUAL, 2010). 

 A Importância deste órgão municipal de atendimento as mulheres vítimas de 

violência é extrema, devido aos altos índices de violência que vem crescendo 

gradativamente juntamente com o progresso do município. Cabe destacar que a 

imagem que a mídia passa com a promessa de um bom emprego na cidade é 

tentadora, mas causa desigualdades no município e o tão sonhado emprego para 

muitos não se tornam reais, culminando na forte desigualdade social destacada a 

cidade. Tais desigualdades fomentam uma das mais abrangentes expressões da 

questão social que é a violência, estando a violência de gênero em destaque. 

A Instituição possui um quadro de funcionários totalmente feminino, para que 

a mulher se sinta mais a vontade e em um espaço acolhedor que possa ampará-la 

em seu momento de dificuldade. A mulheres do município bem como a população 

feminina flutuante que a cidade recebe diariamente tem a Instituição como uma 

referência de amparo de fomento a sua cidadania.  
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Boletim de Produção de Atendimento (BPA) 

SETORES: ACOLHIMENTO, SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA E JURÍDICO 
ANO 2011 

 

 

PROCEDIMENTO 
MÊS Total 

 

JAN 

 

FEV 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAI 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SET 

 

OUT 

 

NOV 

 

DEZ 

                         SERVIÇO SOCIAL 

  1° Atendimento                                      62 30 60 49 42 50        

  Retorno                                                  36 13 18 25 27 16        

  Atendimento de Registro Extra            11 12 16 11 10 07        

                   SETOR DE PSICOLOGIA 

 

 Atendimento individual (1ª 

vez)           
31 48 46 48 55 58        

 Retorno                                                 67 88 67 95 98 69        

 Atendimento agressor                           01 - 02 02 01 01        

 Atendimento Familiar / casal                07 0 4 05 05 02 03        

 Grupo operativo (participantes) 32 32 32 32 45 24        

 Atendimento do Registro Extra            01 02 - 15 - -        

                           SETOR JURÍDICO 

 

 Atendimento individual     66 65 52 54 52 46        

 Retorno                                                 96 74 67 64 82 88        

 Atendimento agressor                           - - - 03 01 01        

 Atendimento Familiar / casal                40 33 34 32 27 38        

 Atendimento do Registro Extra            03 03 04 07 11 04        

                      TODOS OS SETORES 

  Abertura de Processo (casos 

novos) (livro) 
57 51 60 53 42 50        

  Total de abertura de Registro 

Extra*     (livro) 
33 21 16 10 08 06        

 

  Total de atendimento individual  358 314 310 335 356 267        

  Total de  atendimento de 

registro extra 
18 17 20 35 21 11        

  Total de atendimento agressor 01 - 02 05 02 02        

  Total de atendimento casal 47 35 41 37 29 41        

  Total de atendimento em grupo  32 32 32 32 45 24        

TOTAL DE TODOS OS      

ATENDIMENTOS 
456 398 405 442 453 290        

        ENCAMINHAMENTO EXTERNO 

 

 Encaminhamento para Registro 

de Ocorrência 
06 17 20 25 16 19        

 Defensoria Pública 13 13 17 11 13 15        

 Outros: (Cons. Tutelar, Prog. 

DST/AIDS, Saúde Mental, 

Shalon, Cons. Do Idoso, etc) 

02 08 08 19 09 -        

1º REGISTRO DE 

OCORRÊNCIA  
10 08 05 03 07 03        

REGISTROS DE 

REINCIDENTES 
06 12 08 17 11 04        

TOTAL DE REGISTROS** 37 48 38 33 32 27        

* Registro Extra: Serviço oferecido pela SMPM para dar atendimento à mulher que busca seus 
direitos (orientação jurídica) 
** Total de Registros: Refere-se a todos os registros de violência doméstica realizados na 123°DP, 
inclusive por mulheres que não são assistidas do Centro de Referência da Mulher. 
Fonte: Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, dados da estatística interna. 
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3.3.1 O Serviço Social na Instituição 

 

A instituição estabelece que o serviço social tenha a primeira conversa com a 

usuária e, depois, de acordo com a demanda encontrada durante a abordagem, a 

encaminhe para psicólogas e advogadas. Existe retorno para os setores de 

psicologia e jurídico, porem não existe esse retorno para o serviço social. Só há 

esse retorno se a usuária já tiver passado pela instituição e que não tenha 

conseguido romper o ciclo de violência. Durante a abordagem do serviço social, é 

relatado imediatamente o que a usuária verbaliza em papel e a mesma assina um 

termo de responsabilidade alegando que as informações ditas são verdadeiras. Com 

isso é gerado um processo (nomenclatura dada pela instituição).  

O Serviço Social na Instituição tem o papel de fornecer um espaço de reflexão 

pessoal de seu papel na sociedade, sempre levando em conta o conjunto familiar, 

procurando fazer com que a mesma resgate sua auto-estima, sua cidadania, sua 

capacidade de amar e de se respeitar como ser humano, se fortalecendo e 

buscando, enfim, uma melhor qualidade de vida. O serviço social faz uma reflexão 

acerca da violência doméstica vivenciada pela assistida, informando o atendimento 

multidisciplinar da instituição (psicologia e jurídico), bem como esclarecendo o 

registro de ocorrência e o encaminhamento para a projeção da 123ª DP, se assim 

desejar a assistida. 

Executa os encaminhamentos para os serviços da rede do município, 

esclarecendo a mulher quanto a finalidade de tal encaminhamento, seja ele externo 

ou interno, que deve ser feito por escrito e registrado nas instituições, contribuindo 

para a promoção da garantia dos direitos da mulher em situação de violência 

doméstica. 

Na prática, o Serviço Social da instituição segue a teoria, embasado na Lei 

Maria da Penha, no relatório de gestão da subsecretaria do II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres e o Código de Ética do Assistente Social. Cabe destacar 

que a Lei Maria da Penha (lei Nº 11.340/06) é um dos instrumentos legais utilizados 

para nortear os atendimentos e encaminhamentos realizados pela equipe técnica, 

uma vez que ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher.  



47 

 

Quando a denunciante chega ao Centro de Referência da Mulher, encontra-

se totalmente perdida, com medo, insegura, envergonhada, humilhada, desconfiada, 

além de lesões físicas e psicológicas, sem saber qual o caminho a seguir. O 

atendimento a essa mulher é realizado em local reservado para que a assistida se 

sinta à vontade e segura para relatar sua problemática sem nenhum tipo de 

constrangimento. 

Durante a triagem é preenchido um prontuário específico com dados 

significativos da assistida e do agressor, procedendo ao Histórico Social da situação 

declarada, emitindo parecer técnico através da Avaliação Social, nos preocupando 

com a urgência do atendimento através dos devidos encaminhamentos aos setores 

Psicológico e Jurídico da instituição, bem como a outros órgãos competentes 

quando necessário. A Visita Domiciliar é realizada quando é verificada a 

necessidade de um maior aprofundamento da situação problema declarada, visando 

o estudo do caso. 

Com a participação dos profissionais do Serviço Social, a Subsecretaria de 

Políticas para as Mulheres construiu o Iº Plano Municipal de Políticas para as 

Mulheres. Constam neste plano, ações e metas que visam fomentar as políticas 

para as mulheres não somente no que tange o enfrentamento a violência contra a 

mulher, mas ações propostas acerca da cidadania, dos direitos reprodutivos, saúde, 

educação, entre outras, em parceria com outras Secretarias e Subsecretarias do 

município. Mas o que é relevante para o presente estudo é o enfrentamento da 

violência contra a mulher, por isso focaremos nesta parte do Plano Municipal. 

O Plano Municipal foi elaborado em 2010, no qual participei do seu processo 

de construção quando estagiei na instituição e tem como proposta implementar as 

políticas contidas no mesmo no prazo de 2011 à 2012. Analisando o referido plano, 

em sua parte de ações para o enfrentamento à violência contra as mulheres, 

verificamos que uma das ações é a divulgação dos serviços do Centro de 

Referência da mulher. Esta responsabilidade de divulgação está destinada a 

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a qual o Centro pertence. Outra ação 

defendida pelo Plano é a divulgação do “Disque-mulher” da instituição, esta será 

dada através da mídia local, bem como o site da Prefeitura Municipal de Macaé. 

Uma das metas deste Plano é a divulgação da Lei Maria da Penha em todos 
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eventos realizados pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e realizar pelo 

menos um evento anual de ampla divulgação acerca do enfrentamento à violência 

para a população.  

Este Plano foi distribuído na III Conferência Municipal de Políticas para as 

Mulheres nos dias 24 e 25 de agosto deste ano. Esta conferência foi divulgada pela 

mídia local da cidade. Podemos constatar aqui a importância da mídia como 

instrumento de divulgação dos serviços prestados pelo município para que a 

população conheça a instituição e os benefícios oferecidos. Nesse caso específico, 

percebe-se que a mídia tem um papel positivo no enfrentamento a violência por 

meio da informação. Assim sendo, é possível perceber que a mídia pode contribuir 

para o enfrentamento da violência quando utilizada para fins humanos e não 

meramente mercadológicos. 

 
3.4 A violência doméstica no município de Macaé 
 
 

O município de Macaé tem 198 anos, foi fundada em 29 de julho de 1813. 

Antes do seu crescimento econômico ocasionado pela instalação da Petrobrás, a 

base da economia da cidade era fundada basicamente no açúcar e na pesca. A 

partir da década de 70 com a vinda da Petrobrás, a economia da cidade cresceu e 

os problemas da cidade também. Muitas pessoas são atraídas pela cidade por 

questões de trabalho, com isso Macaé sofre a cada dia com o crescimento 

desordenado, o aumento do número de favelas e da violência urbana. Muitas 

pessoas não conseguem trabalho e este fato acarreta violência. 

Em Macaé, os atos de violência contra a mulher são freqüentes e numerosos. 

Estas violências são tipificadas como crime na lei que prevê punição aos 

agressores, mas a punição só ocorre quando as mulheres os denunciam. Ocorre 

que nem sempre a mulher tem coragem de recorrer a uma delegacia de polícia 

porque tem vergonha de se expor à sociedade ou de admitir que foi vítima de 

violência, possui medo do seu agressor e de não ser bem recebida ou compreendida 

pelas autoridades policiais, dado o despreparo dos órgãos públicos competentes 

para apurar estas denuncias. No município, a violência contra a mulher vem sendo 
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enfrentada a fim de que se tenha o mínimo índice de violência e que dentro deste 

índice, todas as mulheres residentes a esse município estejam nele incluídas. 

Uma característica importante da violência contra as mulheres é o fato das 

vítimas, muitas vezes, se calarem ante a violência sofrida, não denunciando o 

agressor e, portanto, escondendo o episódio. As mulheres sentem dificuldade em 

falar sobre as violências que sofrem, muitas vezes por medo de que esta se 

transforme em algo maior, por vergonha, por culpa, por sentirem-se responsáveis 

pela violência sofrida. Quando se trata da violência doméstica, outro fator contribui 

para reforçar o silêncio, qual seja: as mulheres se defrontam com a dificuldade de 

lidar com os sentimentos de afetividade que as ligam ao agressor, receiam que o 

parceiro seja prejudicado socialmente, que os filhos sejam afetados, e que sua 

sobrevivência não esteja garantida sem o suporte do companheiro.   

O fato dessa violência ocorrer de forma freqüente no âmbito doméstico e ser 

praticada por pessoas com as quais as vítimas mantêm relações afetivas ou íntimas 

não lhe retira o caráter político e, portanto, público, no sentido de que o Estado e a 

sociedade devem reconhecer e coibir sua existência. Também são fatores que 

contribuem para o silêncio das mulheres e impunidade dos agressores a falta ou 

insuficiência de leis e políticas públicas integrais que de fato previnam, punam e 

erradiquem a violência contra mulheres, e que acolham de forma humanizada a 

quem sofreu a agressão. A grande maioria das mulheres se vê sem mecanismos 

que garantam seus direitos e sua proteção depois da denúncia. A discriminação que 

muitas vezes sofrem na polícia e na justiça, como espaços de poder que espelham a 

cultura machista e patriarcal em que vivemos, também faz com que as vítimas 

recuem.  

A violência acontece porque na sociedade ainda há a concepção de que o 

melhor jeito de resolver um conflito é a violência e que os homens são mais fortes e 

superiores do que as mulheres. É assim que os homens acham que têm o direito de 

impor suas vontades a elas. As fases da situação de violência doméstica compõem 

um ciclo, que pode se repetir por muito tempo. As fases são as seguintes: da tensão 

que começa através de insultos e ameaças; em seguida vem a fase da agressão, 

onde a mulher é agredida fisicamente e finalmente vem a fase da reconciliação, 
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onde o agressor pede perdão. Este esse ciclo pode se repetir, com conseqüências 

cada vez piores. 

 

3.5 Resultados da pesquisa 

 

O perfil das mulheres que freqüentam a instituição prevalece as de situação 

emergencial. Elas passam sofrendo violência por tempo indeterminado e quando 

chegam à instituição querem a solução imediata do problema (no momento em que 

estão com raiva). Como elas precisam passar pelos profissionais necessários e 

precisam aguardar após o registro de ocorrência, muitas vezes acham o serviço 

burocrático e acabam desistindo. 

As entrevistas ocorreram de forma satisfatória, com a contribuição de quinze 

mulheres assistidas pela instituição. Em algumas situações foi preciso fazer alguns 

esclarecimentos, tais como o que é a mídia, pois algumas mulheres não tinham o 

conhecimento desta palavra. Vejamos agora os gráficos das dezessete questões 

realizadas junto às mulheres em situação de violência da Subsecretaria de Políticas 

para as Mulheres de Macaé com as suas respectivas análises. 

 

Tabela 1 – Etnia das mulheres pesquisadas  

 

Etnia Número 

Branca 7 

Parda 5 

Negra 3 

Total 15 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 1 – Etnia das mulheres pesquisadas  
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

De acordo com o gráfico acima podemos observar que a maioria das 

mulheres entrevistadas (47%) são de cor branca. No entanto, 20% das mulheres 

entrevistadas são de cor negra e 33% de cor parda. De acordo com os dados do 

Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE sobre a cor ou raça da população 

feminina do município, 42,9% das mulheres são brancas, 12,9% são pretas, 43,2% 

são pardas, 0,9% são amarelas e 0,1% são indígenas (IBGE, 2010). Comparando 

estes dados, podemos afirmar que eles demostram que as situações de violência 

independem de origem étnica, deixando claro o caráter multifatorial das causas da 

violência. Assim sendo, concluí-se que as situações de violências estão articulas aos 

contextos sociais e familiares onde acontecem, podendo ou não estar relacionada 

com a cor dos sujeitos envolvidos.  
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Tabela 2 – Naturalidade das mulheres pesquisadas 

 

Naturalidade Número 

ES 1 

SP 1 

PB 1 

RJ 11 

MA 1 

Total 15 
 

                                  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 

Gráfico 2 – Naturalidade das mulheres pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No que diz respeito a naturalidade das entrevistadas, observamos que 73% 

destas são naturais do Rio de Janeiro. Apesar do município de Macaé receber 

diariamente pessoas de todos os lugares, o maior percentual da naturalidade das 

mulheres entrevistadas em situação de violência permanece no estado do Rio de 

Janeiro.  
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Tabela 3 - Conhecimento da instituição pelas mulheres pesquisadas 

 

Conhecimento da Instituição Número 

Mídia 3 

Vizinhos, familiares e amigos 6 
DP, trabalho, associação de 
moradores 6 

Total 15 
 

    Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
 

Gráfico 3 – Conhecimento da Instituição pelas mulheres pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste caso, a mídia não é a maior propagadora da Instituição, pois o 

conhecimento da Instiuição pela maior parte das usuárias ocorreu por meio do 

convívio em sociedade. Deste modo, 80% das mulheres que conhecem a instituição 

obtiveram esta informação através de amigos, familiares, vizinhos e/ou por meio da 

123 Delegacia de Polícia. Considerando esta realidade local, a mídia não atuou de 

maneira informativa na divulgação da Instituição. Nesse sentido, podemos observar 

que a mídia poderia ajudar para o aumento de atendimentos de mulheres que vivem 

uma situação de violência doméstica ou de gênero, pois a informação passada 

através da mídia pode alcaçar um número considerável de pessoas em curto espaço 

de tempo.  
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Tabela 4 – O conhecimento da Lei Maria da Penha 

 

Conhecimento  Número 

da lei   

Sim 15 

Não 0 

Total 15 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Gráfico 4 – O conhecimento da Lei Maria da Penha 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima demonstra que todas as entrevistadas (100%) “conhecem” a 

Lei Maria da Penha. Todavia, pude perceber durante as entrevistas que as mulheres 

conhecem a lei de uma forma superficial, não conhecendo seus direitos de uma 

forma completa, como medidas protetivas, afastamento do lar, medidas que estão 

contidas na lei. Muitas acham que saindo de casa pode acarretar o “abando de lar” 

como era previsto antes da Lei Maria da Penha. As mulheres conhecem a lei de 

maneira superficial, por isso concluiu-se que a mídia pode tratar destas questões de 
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maneira mais séria, contribuindo para uma informação menos superficial da Lei 

Maria da Penha e esclarecendo para as mulheres as suas preconizações.  

 
 

Tabela 5 – Forma de conhecimento da Lei Maria da Penha 

 

Conhecimento   Número 

Televisão   7 
Pessoas, amigos, 
vizinhos  3 

Palestra 

 
1 

Câmara 
itinerante  

 
1 

Conferência 

 
1 

Associação de moradores  1 

Trabalho 

 
1 

Total     15 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 
Gráfico 5 – Forma de conhecimento da Lei Maria da Penha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A mídia é o principal meio de conhecimento da lei por parte das mulheres 

entrevistadas. 46% das mulheres entrevistadas sabem que existe uma lei específica 

que coibe a violência contra a mulher atráves da mídia televisiva em seus diversos 

programas. Esta constatação demosntra a importãncia da mídia que, por meio da 

televisão, deixa a população a par da legislação. Porém, a informação que chega a 

essa população sem a devida atenção ao seu conteúdo, pode chegar de forma 

distorcida e sem o devido esclareciemento acerca da informação passada. Detalhes 

e aprofundamentos da informação são relevantes. 20% das entrevistadas dizem 

conhecer a lei através de amigos e vizinhos. Todas as mulheres verbalizaram que 

conhecem a Lei Maria da Penha, mas percebe-se que elas sabem somente que a lei 

existe, desconhecendo suas preconizações. Deste modo, é plausível considerar que 

a mídia poderia enfatizar mais detalhadamente o conteúdo da lei Maria da Penha, 

pois as pessoas a conhecem superficialmente.  

 

 

Tabela 6 - Lembrança dos casos de violência contra a mulher de grande repercussão na 

mídia, tais como os casos de Eloá, de Elisa Samúdio, da cabeleireira Maria Islaine e Mércia 

Nakashima 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião Número 

Sim 15 

Não 0 

Total 15 
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Gráfico 6 - Lembrança dos casos de violência contra a mulher de grande repercussão na 

mídia, tais como os casos de Eloá, de Elisa Samúdio, da cabeleireira Maria Islaine e Mércia 

Nakashima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todas as entrevistadas lembraram dos casos de violência contra a mulher 

evidenciados pela mídia que indaguei no questionário. Durante a entrevista pude 

perceber que estas mulheres demonstravam indignação aos casos demonstrados e 

que elas utilizam destes casos como uma referência do que não querem para a vida 

delas. Assim sendo, mesmo que a mídia aborde de maneira sensacionalista esses 

episódios, acaba influenciando a vida dessas mulheres que utilizam esses casos 

como referência do que elas não querem para a vida delas e na procura pelos 

atendimentos de instituições que possam ajudá-las a romper o ciclo de violência que 

sofrem.  

Tabela 7- Interferência dos casos na procura pelo atendimento 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Opinião Número 

Sim 12 

Não 3 

Total 15 
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Gráfico 7- Interferência dos casos na procura pelo atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os indicadores acima mostram que 20% das entrevistadas procuraram pelos 

atendimentos da intituição sem nenhuma interferência dos casos mencionados na 

entrevista. Já 80% das entrevistadas relataram que tais casos tiveram interferência 

pela procura do atendimento da instituição. Desta forma, podemos comprovar na 

prática o que foi discutido ao longo deste trabalho, que a mídia interfere na vida das 

mulheres e na procura pelos atentimentos que possam fomentar a sua cidadania e 

combater a violência sofrida por elas. Neste sentido, a mídia faz com que estes 

casos permaneçam na memória destas mulheres por muito tempo, não as deixando 

esquecer de que os casos mostrados pela mídia podem ocorre com elas.  

 

 
Tabela 8 - Programas que tratam de violência contra mulher assistidos pelas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Opinião Número 

Sim 14 

Não 1 

Total 15 
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Gráfico 8 – Programas que tratam de violência contra mulher assistidos pelas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A mídia é um grande canal de veiculação de informações na qual a população 

tem acesso. Podemos observar que 93% das entrevistadas se interessam por 

programas que tratam da violência contra a mulher. Neste sentido, a mídia pode 

utilizar este espaço para propagar as punições para quem pratica este tipo de 

violência e potencializar a busca por atendimento.   

 
 
 
 
 
 

Tabela 9 - A contribuição da mídia no aumento da violência 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

Opinião Número 

Sim 4 

Não 11 

Total 15 
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Gráfico 9 - A contribuição da mídia no aumento da violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 

O presente gráfico contém dados que nos montram a opinião das 

entrevistadas no que se refere a contribuição da mídia para aumentar a violência. 

Apenas 27% das entrevistadas acreditam que a mídia pode aumentar a violência, 

demosntrando que no entendimento dessas mulheres a mídia não pode ser 

considerada um mecanismo significativo para o enfrentamento da violência. Tal 

percepção explicita uma pesrpectiva a-crítica que concebe a mídia como algo 

eminentemente positivo. Contudo, à luz do debate teórico travado ao longo desta 

pesquisa, podemos constatar que a mídia pode influenciar de forma positiva e 

negativa, estimulando o aumento da violência ou contribuindo para o seu combate. 

 
 
 

Tabela 10 - A contribuição da mídia na redução da violência 

 

Opinião Número 

Sim 11 

Não 4 

Total 15 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 10 - A contribuição da mídia na redução da violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados do presente gráfico fortalecem o anterior na medida em que 73% 

das entrevistadas consideram que a mídia contribui para diminuir a violência. 

Portanto, a maior parte das mulheres entrevistadas acredita que a mídia pode 

contribuir de maneira positiva para diminuir a violência. Mas para isto, a mídia deve 

prestar mais esclarecimentos acerca das informações que são passadas, pois como 

já vimos, ainda existe uma grande superficialidade, sendo ocultados elementos 

importantes acerca da violência para a sociedade. Significa dizer que a abordagem 

sensacionalista da violência pela mídia deve ceder lugar a uma abordagem ética e 

politicamente comprometida com a busca de uma efetiva igualdade de gênero, 

proporcionando para a população um aprofundamento maior e mais crítico acerca 

do que é passado. Assim, a população pode discernir sobre as notícias que recebem 

e formar opiniões concretas e embasadas em cima do que acreditam. 

 
Tabela 11- A importância da informação no combate a violência 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Opinião Número 

Sim 14 

Não 1 

Total 15 
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Gráfico 11- A importância da informação no combate a violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apenas uma entrevistada destacou que não acha a informação importante no 

combate a violência. Por outro lado, 93% das entrevistadas acreditam que a 

informação é uma forte aliada no combate a violência, pois quando as pessoas são 

bem informadas, elas são esclarecidas quanto aos seus direitos e deveres. 

Acreditam que quando há bastante informação acerca das penalidades para quem 

pratica a violência os índices acabam diminuindo. Entretanto, conforme mostra a 

análise dos gráficos anteriores, a mídia não vem contribuindo para uma informação 

qualificada sobre o significado da violência e sobre o conjunto de instrumentos legais 

que podem ser utilizados no seu enfrentamento, passando as informações de forma 

conturbada e ambígua, dificultando assim o entendimento das mesmas por parte da 

população, principalmente das mais humildes, que muitas vezes acreditam no que é 

dito sem malícias e senso crítico.  
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Tabela 12 - O auxílio da mídia no esclarecimento das mulheres acerca dos seus 

direitos e da necessidade de lutar por eles 

 

Opinião Número 

Sim 14 

Não 1 

Total 15 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 12 - O auxílio da mídia no esclarecimento das mulheres acerca dos seus 

direitos e da necessidade de lutar por eles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando o gráfico 12, constatamos que a população tem que ser lembrada 

acerca da Lei Maria da Penha e suas preconizações, bem como dos seus direitos. A 

mídia esclarece todos estes fatores e, como podemos constatar, de forma positiva. 

Todavia, quando a mídia aborda a questão da violência de maneira leviana, sem a 

devida atenção as possíveis causas das situações de violência ou omite 

informações relevantes para o real enfrentamento dessas causas, acaba não 

possibilitando esse esclarecimento. Soma-se a isso o interesse mercadológico que 
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grande parte da mídia tem em veicular programas sobre violência de maneira 

sensacionalista e despolitizada, realizando, assim, uma verdadeira apologia a 

violência. Desta forma, ao mesmo tempo em que a mídia “vende violência” 

contribuindo para o seu aumento, conforme explicitado anteriormente, a mesma 

esclarece muito pouco acerca das leis, punições e direitos relacionados à violência 

devido a sua superficialidade.  

 

 

Tabela 13 - A contribuição da mídia na mudança dos índices de violência 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

Gráfico 13 - A contribuição da mídia na mudança dos índices de violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Opinião Número 

Deixando de realizar apologia a violência em sua programação 7 

Promovendo campanhas educativas 11 

Desenvolvendo programas de combate a violência contra 
mulher 8 

  26 
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Nesta ilustração podemos observar que as opiniões foram bem divididas, 

porém prevalecendo a promoção da campanhas educativas. Foi notável que as 

mulheres se preocupam mais com as campanhas educativas que a mída promove, 

somando 42% da respostas, do que com a apologia da violência que a mídia acaba 

fazendo. O relativo equilíbrio das respostas evidencia que ambos os elementos são 

importantes. Assim, a atuação da mídia deveria, necessariamente, contemplar esses 

elementos listados acima. No entanto, fica difícil imaginar uma programação que 

deixe de realizar apologia a violência nos dias atuais, tendo em vista que a temática 

da violência gera grande audiência e, por conseguinte, maiores lucros para os 

veículos de comunicação. Nesse caso, percebe-se que a mídia, de maneira geral, 

está mais preocupada em buscar lucratividade do que em gerar informações 

relevantes para a população. Dessa maneira, acaba contribuindo com a lógica do 

capital e com a intensificação da questão social, pois não deixa a população a par 

de seus direitos e da necessidade de lutar por eles, gerando consequencias 

devastadoras, principalmente no que tange a “venda da violência” por parte da 

mídia, pois esta visa o lucro, e se o lucro estiver relacionado com a grande audiência 

que esta apologia ocasiona, esta terá mais evidência.  

 

 

Tabela 14 – Mudança na vida das mulheres pesquisadas após o ato de agressão 

 

Opinião Número 

Tive seqüelas físicas 2 

Tive seqüelas 
psicológicas 11 

As duas 2 

Total 15 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 14 – Mudança na vida das mulheres pesquisadas após o ato de agressão 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A violência psicológica ainda é o maior tipo de violência sofrida pelas 

mulheres, porém muitas não conhecem os seus direitos e não sabem que insultos e 

ofensas são considerados violência psicológica e que cabe denúncia. Na vida de 

73% das entrevistadas, são as seqüelas psicológicas que permanecem. Muitas 

mulheres acham que são vítimas de violência apenas quando sofrem algum tipo de 

agressão física. Quando indagadas acerca do que mudou em sua vida após a 

agressão, pude constatar que as mulheres que sofreram apenas violência 

psicológica são bem mais tristes em comparação as mulheres que sofreram apenas 

violência física. É perceptível que a superação destes dois tipos de violência 

ocorrem de maneiras diferentes. 

 
 

Tabela 15 - Mudança na vida das entrevistadas depois da denúncia da agressão 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Opinião Número 

Sim 12 

Não 3 

Total 15 
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Gráfico15 - Mudança na vida das entrevistadas depois da denúncia da agressão 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Sim 

“estou criando coragem” 

“não sou alegre” 

“consegui o afastamento do lar” 

“ele parou de me bater” 

“meu companheiro não me agrediu mais” 

“passei a me sentir vigiada, e com medo de futuras agressões” 

“pude ser mais independente” 

“desde a primeira denúncia, fiquei mais encorajada para enfrentar com mais 
facilidade o meu marido” 

“ele ficou com medo da denúncia e não me agrediu mais” 

“tive mais atitude” 

“Fiquei mais corajosa” 

“tive mais coragem e passei a amar mais a minha vida” 

 
 

Não 

“a agressão continuou” 

“nada mudou” 

“não dei continuidade ao atendimento” 

 
 

De acordo com os depoimentos de 80% das entrevistadas, muita coisa 

mudou em suas vidas após a procura pelo atendimento na Instituição. Se tornaram 

mais corajosas e puderam conhecer os seus direitos através da Instituição. Por outro 

lado, 20% das entrevistadas relatou que nada mudou devido a falta de continuidade 

no atendimento da Instituição. Independente do questionário proposto indaguei a 
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elas o motivo do rompimento do atendimento proposto e o que foi relatado foi o que 

chamamos na instituição de “ciclo da lua-de mel” que ocorre quando o a mulher se 

reconcilia com o agressor após a agressão sofrida e tempo depois o agressor repete 

os atos agressivos cometidos anteriormente e esta mulher retorna a Instituição pelo 

mesmo motivo. Percebi durante as entrevistas que 20% detas mulheres que 

relataram que nada mudou em suas vidas, se sentiram envergonhadas de procurar 

a instituição pela segunda vez. 

 

Tabela 16 - O sentimento das entrevistadas em relação as matérias de mulheres que sofrem 

violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
Gráfico 16 - O sentimento das entrevistadas em relação as matérias de mulheres que 

sofrem violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Opinião Número 

Medo 6 

Coragem 4 
Medo e 
coragem 3 

Repulsa e raiva 2 

Total 15 
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O gráfico acima nos traz elementos que podemos concluir que o medo ainda 

assombra as mulheres, com 40% das entrevistadas. Muitas que vivem uma situação 

de violência, se calam e não procuram o atendimento. A coragem com 27% dos 

dados,  ainda é algo a ser alcançado pelas mulheres que sofrem violência. 20% 

sentem uma mistura de sensações entre medo do que acontecer após a procura por 

ajuda e a coragem para que o ciclo de violência que sofrem possa ser rompido. 

Apenas 13% das entevistadas possuem um sentimento de repulsa e raiva referente 

aos agressores.  

 

 
 

Tabela 17 - Opinião das entrevistadas sobre da mídia 

 

Opinião Número 

Sim 9 

Não 6 

Total 15 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 
Gráfico 17 - Opinião das entrevistadas sobre da mídia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sim 
 

 

As entrevistadas acrescentaram que a mídia tem um papel positivo. Nesse 

sentido, percebo que estas mulheres são influenciadas positivamente pela mídia no 

que tange aos esclarecimentos acerca dos seus direitos e para o rompimento do 

ciclo de violência vivido por elas. Mas cabe destacar que não foi constatado durante 

as entrevistas nenhum senso ou postura crítica por parte das mulheres em relação a 

mídia, podemos constatar esta informação pelas falas na tabela acima. Elas 

conhecem a mídia de uma forma superficial sem grandes aprofundamentos. Para 

algumas entrevistadas foi difícil reconhecer o nome “mídia”, muitas não sabem que 

este é o nome dado aos meios de comunicação de massa. Mais uma vez voltemos 

ao assunto de que a mídia só transmite para a população o que possa lhe trazer 

benefícios próprios, bem como o lucro das informações passadas. É perceptível que 

assuntos mais profundos e críticos em horário nobre não lhe renderão lucros como 

uma notícia sensacionalista e de grande repercussão. Se a audiência está ligada ao 

lucro, os assuntos que podem esclarecer a população dificilmente serão abordados 

em tais horários abordados.  

 

 

 

 

“tem abordado bastante o assunto”             

“a mídia é muito importante para qualquer tipo de informação”       

“deveriam mostrar mais as conseqüências pro agressor para amedrontar futuros 
agressores” 

“deveria falar mais sobre a medida protetiva”           

“quanto mais informação, mais cresce o fortalecimento das mulheres”     

“a mídia tem grande influência nas atitudes e ações da população,      

podendo ajudar de certa forma o comportamento agressivo”       

“a mídia é importante”             

“poderia ter mais campanhas educativas, principalmente para os homens”   

“poderia abordar mais a violência de uma forma geral, a violência não é só física”   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar a influencia da mídia na vida 

das mulheres que sofrem violência e que são atendidas pela Subsecretaria 

Municipal de Políticas para as Mulheres do município de Macaé. Através das 

entrevistas obtivemos resultados nos quais podemos citar como uma das principais 

descobertas que as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha superficialmente não 

sabendo acerca do que a lei preconiza exatamente. Nesse sentido, sugerimos que a 

mídia poderia dar mais ênfase a tais preconizações.  

Conforme resultados da pesquisa realizada, as mulheres reconheceram a 

importância das informações como sendo um dos indicadores para a redução dos 

índices de violência. Partindo desta ótica, a mídia seria uma ferramenta fundamental 

no combate a violência de uma forma geral e específica no referente à violência 

contra a mulher. 

Ao longo deste trabalho foram encontrados diversos desafios, bem como a 

dificuldade de encontrar bibliografias na área do Serviço Social focadas na relação 

entre violência e mídia. A procura por materiais que pudessem dar respostas para 

este trabalho foi incessante. Esta descoberta é um indicador que este tema merece 

mais atenção por parte da categoria, com produções científicas que possam 

subsidiar o tema com aprofundamento e questionamentos com o olhar do Serviço 

Social. 

Em virtude do que foi mencionado ao longo deste TCC, podemos levantar 

alguns questionamentos em relação a esta influência que a mídia causa na 

população, destaca-se que a mídia transmite o que lhe trará lucro, como qualquer 

instituição lucrativa da sociedade capitalista. A mídia fará apologia à violência se 

esta lhe der audiência e, conseqüentemente, o lucro. Por outro lado, percebemos 

que a mídia também é um instrumento que ajuda na divulgação dos atendimentos 

da instituição. Diagnosticamos isto com o aumento do número de atendimentos após 

um caso de violência ou homicídio de mulher divulgado pela mídia. 
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De acordo com os dados obtidos durante a pesquisa, destaca-se que a 

violência atinge mulheres de todas as cores e raças, neste sentido, a violência não 

está relacionada com a etnia das mulheres. Quanto a naturalidade, ficou claro que 

grande parcela das mulheres pesquisadas se concentra no Rio de Janeiro. Podemos 

destacar que a mídia não foi a maior propagadora da instituição, pois obtiveram 

conhecimento da mesma através do convívio social. A mídia poderia atuar de forma 

mais efetiva, potencializando os atendimentos da instituição com as divulgações dos 

serviços. 

Provamos que a mídia influencia as mulheres e a procura pelos atendimentos 

que possam sanar a violência sofrida. Concluímos que os casos expostos durante 

este trabalho também. De uma maneira geral esta influência ocorreu de maneira 

positiva, incentivando as mulheres a romper o ciclo de violência. Podemos dizer que 

na opinião das entrevistadas, a mídia contribui para diminuir os índices de violência, 

a melhor forma seria promover campanhas educativas que possam esclarecer a 

população acerca da violência. 

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

fundamental para a redução da violência, trazendo esclarecimentos para a 

população, sendo a mídia a grande propagadora de informações no mundo todo, 

estas informações devem ser claras e compromissadas com a verdade. 
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