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RESUMO 

 

O trabalho aborda o texto jornalístico em notícias sobre o feminicídio veiculadas na 

mídia brasileira. O principal objetivo foi analisar a abordagem de notícias sobre o crime, 

buscando identificar o nível de aprofundamento e contextualização dos textos 

jornalísticos. A partir disso, constatamos se há um padrão na maneira como a mídia 

repercute casos de feminicídio e se os veículos em análise colaboram para prevenir ou 

minimizar a violência contra a mulher. Para compreender sobre como são construídas as 

notícias, utiliza-se dos conceitos de Nelson Traquina (2004, 2005). Sendo indispensável 

comentarmos a importância do movimento feminista para o fim da violência contra a 

mulher são citados as autoras Alves e Pitanguy (1985), Saffioti (2004) e Pinto (2003). 

Também apresentamos uma reflexão sobre as raízes do machismo e da violência contra 

as mulheres em nossa sociedade, a partir de Saffioti (2004) e Braghini (2000). Por fim, 

ao abordarmos sobre o papel da imprensa em relação ao feminicídio buscou-se 

fundamentação em Prado e Sanematsu (2017), (THINK OLGA, 2016) e (SANTOS, 

2004). A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo (MINAYO, 1994; FONSECA 

JÚNIOR, 2012). A análise aplicada a 39 notícias sobre casos feminicídio constatou que 

a abordagem jornalística é pouco contextualizada e está limitada à narrativa do fato.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio; Violência Contra a Mulher; Notícia; Abordagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio1 do mundo. O Mapa da 

Violência 20152 (Cebela/Flacso) aponta que, segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), os brasileiros ocupam esta posição em um ranking de 83 países com os mais 

altos índices de homicídios femininos. O Mapa da Violência também revela que a taxa de 

feminicídio do país é de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres e que entre os anos de 

1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram “por sua condição de ser mulher”, isto é, vítimas de 

feminicídio.  

O portal G13 publicou, em março de 2018, uma reportagem especial4 sobre a realidade 

da violência contra a mulher no país. O material apresenta dados, entrevistas, cases de 

mulheres vítimas de crimes, opiniões de especialistas, fotos, vídeos e infográficos, além de 

promover a reflexão e o debate acerca de um tema que merece ser exposto com um olhar 

humanizado, indo muito além de um texto sobre o sofrimento ou a morte de uma pessoa. 

Doze mulheres são assassinadas todos os dias, em média, no Brasil. É o que mostra 

um levantamento feito pelo G1 considerando os dados oficiais dos estados relativos 

a 2017. São 4.473 homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios, ou seja, casos de 

mulheres mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero (G1, 2018). 
 

Considerando este exemplo, podemos observar que, apesar do tema da violência 

contra a mulher e o feminicídio estarem presentes na mídia, notícias como a publicada pelo 

G1, que contribuem para a ampliação, a contextualização e o aprofundamento dos temas, 

ainda são poucas. É importante observar que, embora os dados exponham um preocupante 

aumento dos crimes contra a mulher, todos os anos no Brasil existem pessoas que 

desconhecem a lei do feminicídio e sequer percebem o problema social e cultural que o 

machismo representa para uma sociedade que violenta e mata mulheres todos os dias. Diante 

disso, Prado e Sanematsu (2017) evidenciam que o jornalismo tem o dever de mostrar estes 

                                                 
1
 Segundo o Dossiê Patrícia Galvão “o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de 

gênero recebeu uma designação própria: feminicídio”. Disponível em <https://bit.ly/2Dt8ex0>. Acesso em: 11 

de abril de 2018. 
2
 Disponível em <https://bit.ly/2LixlmB>. Acesso em: 11 de abril de 2018. 

3
 O G1 é um portal de notícias mantido pela Globo.com e pertence às Organizações Globo. Disponível em 

<http://g1.globo.com/>. Acesso em: 11 de abril de 2018. 
4
 Disponível em <https://glo.bo/2FnBCBW >. Acesso em: 11 de abril de 2018. 

https://bit.ly/2Dt8ex0
https://bit.ly/2LixlmB
http://g1.globo.com/
https://glo.bo/2FnBCBW
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crimes como problemas muito mais graves e complexos do que apenas a violência e a morte 

sendo noticiadas. A violência contra a mulher envolve um contexto de dominação e 

desrespeito à condição feminina, e cabe à mídia informar esta realidade, com ética e 

responsabilidade, contribuindo para a ampliação dos debates e da investigação sobre as causas 

da violência contra as mulheres e do feminicídio.  

Assim, supomos que um dos motivos das notícias sobre feminicídio não serem 

aprofundadas pela mídia seja a indiferença dos jornalistas brasileiros, que ocultam das 

entrelinhas dos seus textos o infortúnio que há por trás destes crimes que, como mostram os 

dados, está fincado na cultura da nossa sociedade. Entretanto, estas são meras suposições de 

quem percebe a superficialidade da mídia diante dos inúmeros casos de feminicídio que 

tramitam entre as Delegacias da Mulher, mas que, por vezes, ou na maioria das vezes, não são 

aprofundados, nem contextualizados e, nas piores situações, são ausentes dos meios de 

comunicação.  

Em vista disso, surge o objetivo desta pesquisa. A vontade de uma estudante de 

jornalismo, feminista e, sobretudo, mulher que além de se interessar por assuntos relacionados 

à questão de gênero, quer compreender qual a abordagem utilizada pelos meios de 

comunicação ao noticiarem o feminicídio. Quer dizer, qual “recorte” é estabelecido à temática 

por determinados meios de comunicação? O objetivo principal é analisar a abordagem das 

notícias sobre o feminicídio produzido por veículos online brasileiros. Como objetivos 

específicos optamos por identificar o nível de aprofundamento e contextualização das notícias 

sobre o crime; observar se há um padrão na maneira como a mídia repercute casos de 

feminicídio, no que tange a enfoque, abordagem, linguagem, uso de fontes e uso de dados; 

identificar se o feminicídio é um assunto pouco abordado e até mesmo evitado pelos veículos 

de comunicação e, por fim, apontar se a mídia colabora para prevenir ou minimizar o crime. 

Também é importante ressaltar que a relevância deste trabalho também se dá pelo fato de que 

não existem outras pesquisas sobre feminicídio realizados no curso de Jornalismo da 

Universidade Franciscana, conforme consulta realizada no blog do Laboratório de Pesquisa 

em Comunicação (LAPEC)5 no segundo semestre do ano de 2018.  

                                                 
5
 Disponível em <https://lapecjor.wordpress.com/>. Acessado em: 11 de abril de 2018. 

https://lapecjor.wordpress.com/
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O corpus de pesquisa são notícias sobre casos de feminicídio publicadas nos meses de 

agosto e setembro de 2018, nos sites de dois meios de comunicação brasileiros: A Folha de 

São Paulo e a GaúchaZH. A escolha por estes veículos baseou-se no alcance e na visibilidade 

de cada um, visto que são jornais conhecidos e renomados no país. Assim, elegemos um meio 

de circulação nacional e um de alcance regional/local. Para cumprir com o principal objetivo 

desta pesquisa, optou-se pela análise de conteúdo em uma abordagem qualitativa. 

O referencial teórico do trabalho está dividido em três principais capítulos. No 

capítulo 1: “O jornalismo e a construção da realidade”, utilizamos os conceitos de Genro 

Filho (1987) e Traquina (2004, 2005) para falarmos sobre o papel desempenhado pelo 

jornalismo na construção da realidade social, como consequência daquilo que é selecionado e 

constituído como notícia. No tópico 1.1 deste capítulo, trazemos os conceitos de Traquina 

(2005) para compreendermos os critérios de noticiabilidade e os valores-notícias como 

estruturadores de parâmetros para a construção do texto jornalístico. No capítulo 2: 

“Feminismo: uma luta muito além da igualdade” são abordados alguns conceitos 

fundamentais sobre o movimento feminista e a sua importância para a conquista dos direitos 

das mulheres, com base nos argumentos das autoras Alves e Pitanguy (1985), Saffioti (2004) 

e Pinto (2003). No tópico 2.1, apresentamos uma reflexão sobre as raízes do machismo e da 

violência contra as mulheres em nossa sociedade, a partir de Saffioti (2004) e Braghini 

(2000). No tópico 2.2, trazemos uma seleção de dados e estatísticas sobre a violência contra a 

mulher no Brasil, bem como a definição da Lei do Feminicídio. As informações foram 

retiradas do Dossiê Violência Contra Mulheres (2015), da 11º edição do Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP, 2017), da pesquisa Visível e invisível: a vitimização de 

mulheres no Brasil (DataFolha/BBSP, 2017), do artigo Mulheres Brasileiras nos Espaços 

Público e Privado (FPA/Sesc, 2010) e da pesquisa de opinião Data Popular e Instituto 

Patrícia Galvão (2013). Já no tópico 2.3, vamos apontar os conceitos de Prado e Sanematsu 

(2017), Think Olga (2016) e Santos (2004) para falarmos sobre o papel da mídia ao noticiar a 

violência, com o propósito de refletirmos sobre o dever dos meios de comunicação em 

abordar estes temas com ética, seriedade, compromisso com a verdade e responsabilidade 

social.  
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1 O JORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

Os meios de comunicação, por meio das produções jornalísticas, desempenham um 

importante papel na sociedade, pois além de terem um grande poder na construção da 

realidade, são também propagadores de informação, conhecimento e reflexão. A principal 

função do jornalismo é informar, sendo que a informação deve ser concebida, sobretudo, com 

veracidade, objetividade e compromisso com o leitor. No entanto, Genro Filho (1987) observa 

que muitos autores da comunicação entendem que a objetividade absoluta é um procedimento 

quase utópico no jornalismo. Tal afirmação confirma a realidade que é mostrada e ensinada 

nas graduações em Jornalismo. Uma verdade com a qual nos deparamos todos os dias e 

sempre vamos nos deparar, seja como estudante ou como profissional, seja com pouca 

experiência ou com uma extensa carreira: o jornalismo não é imparcial, mesmo que devesse 

ser. 

Deste modo, o conhecimento, as opiniões, a cultura e a educação do jornalista que 

elabora a notícia intervêm diretamente na construção do texto jornalístico e consequentemente 

no conteúdo e na mensagem disseminada para a sociedade. Portanto, a notícia pode contribuir 

para aquilo que o leitor crê ser verdade, ou pelo menos acha que é verdade sobre a sociedade 

em que ele vive. Também é essencial entendermos que o público irá construir o seu ponto de 

vista sobre determinado acontecimento com base naquilo que lhe foi exposto, assim também 

como no que foi omitido. Acredita-se que a busca da objetividade é quase um mito, pois “é 

evidente que, ao eleger o tema de uma reportagem, ao valorizar determinado aspecto no título 

ou na abertura do texto o jornalista emite um juízo, faz uma avaliação” (VASCONCELOS, 

2008, p.141). 

Veja este exemplo, se uma pessoa sem uma consciência crítica muito elevada, lê uma 

notícia que diz: “Maria é morta após namorado suspeitar traição”, o leitor automaticamente 

pode entender que aquilo que está sendo noticiado é verdade, quer dizer, que Maria foi morta 

por um único motivo: seu próprio erro. Isso quer dizer que o modo como o texto é construído 

denota certo sentido. O “recorte” feito pelo jornalista, que exclui parte dos fatos, acarreta no 

entendimento equivocado da realidade e dos fatos por parte do leitor. Traquina (2005) 
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identifica que a mídia é a “principal ligação” entre os acontecimentos sociais e as concepções 

que as pessoas estabelecem a respeito desses acontecimentos. Grande parte da opinião 

formada pela sociedade é estabelecida com base no que a mídia propaga, isto é, a partir do 

que é apurado e selecionado pelo jornalista para ser notícia, que, mesmo de maneira muito 

tênue, é elaborada com traços da visão do jornalista que a escreve. Traquina (2004) afirma 

que os profissionais do campo jornalístico determinam as notícias e colaboram na construção 

da realidade. 

Os jornalistas são participantes ativos na definição e na construção das notícias, e, 

por consequência, na construção da realidade. Há alguns momentos, ao nível 

individual, durante a realização de uma reportagem ou na redação da notícia, quando 

é decidido quem entrevistar ou que palavras serão utilizadas para escrever a matéria 

(TRAQUINA, 2004, p. 26). 

Mas não é só o jornalista que interfere na construção da realidade por meio das 

notícias. Cada veículo de comunicação - onde esses profissionais estão inseridos - possui 

interesses políticos, sociais e empresariais, além de uma linha editorial que propõe uma série 

de regras e normas que, segundo Traquina (2004), os jornalistas, em geral, estão submetidos e 

conformados a segui-las. A empresa jornalística - com ressalva às públicas e as independentes 

- como o próprio nome indica, trata-se de um negócio que têm gastos, funcionários, cujo 

principal objetivo é o lucro. E como toda a empresa, também é coordenada por uma 

hierarquia, que comanda os seus empregados, e os diz o que podem e o que não podem fazer. 

O que, por vezes, influencia diretamente na cobertura dos fatos e, portanto, na construção da 

notícia, que, como já sabemos, também está sujeita a subjetividade de quem a efetua. Sobre 

isso, Traquina (2004, p. 152) considera que a construção de um discurso objetivo é afetada 

muito mais pela posição do veículo de comunicação do que pela opinião pessoal do jornalista, 

uma vez que “o jornalista se conforma mais com as normas editoriais da política editorial da 

organização do que com quaisquer crenças pessoais que ele ou ela tivesse trazido consigo”. 

Portanto, as prioridades e pontos de vista do veículo de comunicação controlam diretamente o 

trabalho do jornalista, que está submetido a fazer ou a não fazer o que lhe é ordenado. 

Em relação a isso, também é essencial entendermos sobre o papel da ‘Teoria do 

Agendamento’ ou ‘Agenda-setting’ para a construção da notícia. O agendamento remete ao 

“poder do jornalismo não só para selecionar os acontecimentos ou temas que são noticiáveis, 
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mas também para enquadrar estes acontecimentos e/ou temas”. (TRAQUINA, 2005, p. 16). 

Desta forma, o jornalista é quem determina o que será noticiado, a partir do momento que ele 

tem o poder de escolher o que constará na notícia e a forma como o assunto será apresentado 

ao público. A Teoria do Agendamento sugere que o jornalismo é um dos principais meios de 

conhecimento e informação para as pessoas saberem dos acontecimentos que ocorrem na 

sociedade, à medida que “os veículos noticiosos podem não ser bem-sucedidos em dizer às 

pessoas o que dizer, mas são surpreendentemente bem-sucedidos em dizer às audiências o que 

pensar.” (BERNARD COHEN, 1963, apud MACCOMBS, 2004, p.19). Contudo, tal conceito 

não ocorre apenas nesse sentido, pois até mesmo aquilo que não é narrado no texto 

jornalístico intervém no ponto de vista do espectador sobre determinado assunto. Assim, o 

público pode construir o seu ponto de vista a respeito de um acontecimento com base naquilo 

que lhe foi exposto, mas também no que foi omitido.  

Por outro lado, também é possível a sociedade pautar a mídia, transfigurando a lógica 

tradicional do agenda-setting para conceber o “contra-agendamento”. Cervi e Barreta (2013) 

entendem que o contra-agendamento ocorre a partir do momento que a grande mídia não é a 

única maneira de a população informar-se acerca dos fatos que ocorrem na sociedade. Um 

exemplo são os meios de informação independentes que operam na contramão da mídia 

tradicional, oferecendo um jornalismo pautado pelo interesse público. Além disso, os autores 

salientam que as pessoas também se informam a partir das suas relações interpessoais e dos 

temas amplamente debatidos pela sociedade - como é comum ocorrer nas redes sociais hoje 

em dia. Sendo assim, o contra-agendamento também parte do pressuposto de que o debate 

público, as organizações civis e os movimentos sociais podem ser inseridos na agenda da 

grande mídia. 

Traquina (2005) reafirma, a partir da concepção de Tuchman (1930, p.94), que o 

enquadramento diz respeito à seleção dos fatos e a abordagem utilizada pelo jornalista e que 

“oferece definições da realidade social”. Pierre Bourdieu (2004, p. 25) complementa a ideia 

ao afirmar que o enquadramento é como um “óculos” por onde os jornalistas veem certas 

coisas e não veem outras. 
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Desta forma, podemos perceber que mesmo na tentativa de ser o mais isento que 

puder, o jornalista interfere nos fatos sociais, em vista daquilo que seleciona como relevante e 

insignificante, assim como quando ele escolhe quais pessoas entrevistar e quais não 

entrevistar, quando escolhe dar ênfase para uma determinada questão e não dar para outra e 

assim por diante. Mas, esse tratamento da realidade por parte do jornalista não é um equívoco, 

pois faz parte do seu trabalho saber selecionar os fatos dentre tudo o que é apurado. É 

evidente afirmar que seria impossível o jornalismo ser capaz de dar voz a todos e, muito 

menos, ser capaz de mostrar todos os aspectos por trás de um fato. Sobre isso, Genro Filho 

diz:  

Não é possível conhecer exaustivamente sequer uma parte da realidade, pois isso 

implicaria conhecer todo o universo e o conjunto de relações com a parte 

considerada. E não se pode admitir, nem mesmo teoricamente, o conhecimento 

integral do todo (...) (GENRO FILHO, 1987, p. 187). 

 Em vista disso, trata-se de uma virtude saber fazer um bom e justo recorte da 

realidade. A escolha de qual informação deve fazer parte da notícia e qual não deve dependem 

dos critérios de noticiabilidade escolhidos pelo jornalista, isto é, os fatos que por ele são 

vistos como relevantes e os desnecessários. Trata-se de uma escolha, mas que, como vemos 

em muitas situações de notícias pouco ou mal contextualizadas, nem sempre é bem sucedida. 

Em relação a isso, Genro Filho (1987) se refere aos fatos como fragmentos da prática social 

que o jornalista seleciona e sobressai dentre a totalidade.  

(...) É inevitável que os fatos sejam, em si mesmos, uma escolha. Mas, para evitar o 

subjetivismo e o relativismo, é importante agregar que essa escolha está delimitada 

pela matéria objetiva, ou seja, por uma substância histórica e socialmente 

constituída, independentemente dos enfoques subjetivos e ideológicos em jogo 

(GENRO FILHO, 1897, p.188). 

Em outras palavras, o autor quer dizer que os fatos que constituem uma notícia são 

baseados na escolha do jornalista e que essa é uma prática profissional implacável. No 

entanto, essa apuração tem um limite. O jornalista deve sempre priorizar a história que há por 

trás do fato noticiado. Deve, sobretudo, prezar pela veracidade das informações, abstendo-se, 

o máximo possível, de seus pontos de vista, opiniões, convicções e tudo aquilo que pode 

interferir na transparência do fato ou acontecimento. Traquina (2005, p. 63) afirma que “as 

notícias apresentam um padrão geral bastante estável e previsível”, e isso acontece devido aos 
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critérios de noticiabilidade, isto é, à existência de valores-notícias utilizados pelas empresas 

jornalísticas. O autor define critérios de noticiabilidade como o conjunto de valores-notícia 

que determinam se um acontecimento ou assunto é digno de ser mencionado ou, até mesmo, 

se rende uma notícia. Assim sendo, os valores-notícia tratam-se de princípios adotados pelos 

jornalistas para selecionarem dentre os diversos acontecimentos do cotidiano, os que julgam 

serem os mais importantes e necessários de tornarem-se de domínio da população. Deste 

modo, os valores-notícia influenciam diretamente no processo de produção da notícia, desde a 

seleção dos fatos até a elaboração do conteúdo e sua abordagem.  

1.1 Os valores-notícia e a concepção do texto jornalístico 

Acerca dos valores-notícia, Traquina (2005) compreende que existem duas categorias: 

os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção. Os de seleção entende-se 

como os que servem de parâmetro para o jornalista escolher quais acontecimentos serão 

transformados em notícia e quais não. Seria a escolha que antecede o processo de produção. 

Já os de construção são os que afetam a escolha de quais fatos serão omitidos e quais terão 

destaque na notícia. Este segundo corresponde ao momento da produção e é realizado em 

decorrência do primeiro. 

Os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas utilizam na 

seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um acontecimento como 

candidato à sua transformação em notícia e esquecer outro acontecimento. Os 

valores-notícia de seleção estão divididos em dois subgrupos: a) os critérios 

substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em termos da 

sua importância ou interesse como notícia, e b) os critérios contextuais que dizem 

respeito ao contexto de produção da notícia. Os valores-notícia de construção são 

qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a 

apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, 

o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia 

(TRAQUINA, 2005, p. 78). 

O autor classifica a morte com um dos critérios de noticiabilidade mais relevantes 

para a comunidade jornalística, o que explica o motivo dos meios de comunicação 

diariamente darem espaço para as notícias que envolvam o óbito, seja de apenas uma ou de 

muitas pessoas. No entanto, o autor reconhece que o destaque atribuído a uma notícia que 

envolva a morte condiz com a “notoriedade” do indivíduo envolvido nos fatos, ou seja, “do 

ator principal” da história. A notoriedade da morte de um indivíduo em uma notícia é outro 
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valor-notícia indispensável para a comunidade jornalística. Isto é, se a pessoa que veio a 

falecer for uma celebridade ou um sujeito conhecido pela opinião pública, a notícia terá mais 

notoriedade e mais destaque nos meios jornalísticos, uma vez que “o nome e a posição da 

pessoa são importantes como fator de noticiabilidade” (TRAQUINA, 2005, p. 80). Portanto, 

os meios de comunicação, de fato, dão mais espaço, visibilidade e, até mesmo, importância à 

morte de um artista ou celebridade, por exemplo, do que para o fim da vida de um mero 

cidadão comum e desconhecido.  

O terceiro valor-notícia elencado por Traquina (2005) é a proximidade. Tanto em 

termos geográficos, quanto culturais, este diz respeito à importância que determinado fato 

exerce a um estipulado lugar, pelo simples fato de estarem próximos. Por exemplo, um surto 

de epidemia que acontece em Santa Maria será destaque em meios de comunicação da cidade, 

da região e até mesmo do estado. Mas, é improvável que esse acontecimento seja relevante 

para cidades do norte do país, por exemplo, e muito menos para outros países - com exceção 

de um surto que seja considerado o maior surto de todos os tempos em todos os lugares do 

mundo. No caso de desastres, em que geralmente a morte também está envolvida, Traquina 

(2005, p. 80) menciona a importância do “número de mortos e a distância geográfica para 

avaliar sua noticiabilidade”.  

A relevância é o quarto valor-notícia estabelecido e corresponde à importância que o 

acontecimento tem por si mesmo e o torna pertinente e impactante para a sociedade. “Este 

valor notícia determina que a noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento 

incidir ou ter impacto sobre as pessoas, sobre o país, sobre a nação” (TRAQUINA, 2005, p. 

80). 

Outra peculiaridade do fazer jornalístico, segundo o autor, é a novidade. Informar o 

atual é uma questão central que move o trabalho dos jornalistas. Conforme o acadêmico 

“geralmente tem que haver algo de novo para voltar a falar do assunto” (TRAQUINA, 2005, 

p. 81). Todavia, tal premissa pode influenciar na qualidade da notícia, já que o seu conteúdo 

estará concentrado necessariamente na questão da novidade, e não com a relevância do 

assunto em si. Devido à influência desse valor-notícia sobre os acontecimentos, o autor 

considera que os meios jornalísticos estão muito mais preocupados em serem pioneiros do 
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que aprofundar-se na essência do fato.  Em sequência do valor-notícia apresentado acima, há 

o fator tempo, sendo que este interfere no jornalismo de três maneiras distintas. Em primeiro 

lugar, o fator tempo está relacionado com a atualidade, pois conforme Traquina (2005 p. 81) 

“a existência de um acontecimento na atualidade já transformada em notícia pode servir de 

“news peg” ou gancho para outro acontecimento ligado a esse assunto”. Quer dizer, a partir da 

cobertura de um acontecimento atual, o jornalista pode engendrar outra notícia, desde que 

incluso a este fato ele contemple algum aspecto ainda inexplorado e que então, pode ser 

transformado em outra notícia. Portanto, por mais recente que pareça ser uma notícia, é 

possível que o jornalista a explore como pretexto para realizar um gancho, ou seja, 

contextualizar algum aspecto do acontecimento e transformar isso em uma notícia ainda mais 

atualizada.  

Em segundo, “o próprio fator tempo é utilizado como gancho para justificar falar de 

novo sobre esse assunto” (TRAQUINA, 2005, p. 81). Neste caso, o autor se refere às 

situações em que as notícias são consideradas como atuais, justamente porque se referem à 

recordação de um acontecimento que naquele exato dia, há tantos anos atrás se tratava de um 

assunto atual, portanto “há um ano, há dois anos, há vinte anos isto aconteceu e publica-se 

hoje uma notícia sobre esse acontecimento porque aconteceu neste mesmo dia há x anos”. Da 

mesma forma, esse elemento de noticiabilidade está enquadrado nas notícias de datas 

comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, entre outros, que 

todos os anos, em épocas próximas às datas, são colocados em evidência, fazendo com que 

assim a sua condição de atualidade seja renovada, através de um gancho justificado pelo fator 

tempo. A terceira maneira de o fator tempo ser um valor-notícia é quando um assunto, por 

ser muito relevante, permanece como destaque durante um grande período nos meios 

jornalísticos. O exemplo que temos disso é o caso da lava-jato, que pela sua amplitude de 

dilemas e sucessão de episódios envolvidos, ganhou destaque na mídia por meses e até anos.  

Outro valor-notícia fundamental para a comunidade jornalística, segundo Traquina 

(2005), é a notabilidade, que expressa a possibilidade e a capacidade de um acontecimento 

ser “visível, de ser tangível”. O autor explica que uma greve operária pode virar notícia 

porque é “tangível”, já as circunstâncias e problemas que podem existir por trás dessa greve 
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não são fáceis de tornarem-se notícia pelo simples fato de serem “pouco tangíveis”. 

Entretanto, a notabilidade como valor-notícia pode ser entendida como uma falha do 

jornalismo que está propenso a dar ênfase ao acontecimento, deixando de lado os bastidores 

do episódio.   

O trabalho jornalístico é, como já tivemos a oportunidade de ver, uma atividade 

prática onde os jornalistas lutam constantemente contra a tirania do fator tempo. O 

ritmo do trabalho jornalístico exige a ênfase sobre acontecimentos e não sobre 

problemáticas. Como escreve Tuchman (1978), os acontecimentos estão 

concretamente na “teia da faticidade”, ou seja, o quem? O quê? Quando? Onde? 

Como? Porquê? do tradicional lead noticioso. As problemáticas não estão. Os 

acontecimentos são concretos, delimitados no tempo, e mais facilmente observáveis 

(TRAQUINA, 2005, p. 83). 

Apesar disso, existem maneiras de descobrir o que não é visível. Uma das funções do 

jornalista é indagar, observar e investigar. É muito rasa e prepotente a notícia que trata sobre 

um acontecimento significante e não o contextualiza, não mostra, mesmo que ligeiramente, a 

realidade escondida no silêncio dos que não ganharam voz. Logo, cabe ao jornalista 

reconhecer, mostrar, expor e escancarar a realidade -seja boa ou ruim- que existe em meio a 

um episódio da sociedade. O tempo é, de fato, um fator que dificulta a pesquisa e investigação 

jornalística, mas não usemos o tempo como escudo para não explorarmos o que deve ser 

desvendado, revelado, explicado e até mesmo, denunciado. Ninguém, nem mesmo o 

indivíduo mais atento à realidade, tem a capacidade de saber o que se passa num devido lugar, 

sem que ele ouça as partes envolvidas, e se isso não ocorrer acidentalmente, só será possível 

se ele questionar, se ele demonstrar disposição para perceber e compreender a verdade. 

Mesmo que, como já foi dito anteriormente, a verdade não seja possível de ser inteiramente 

descrita pelo jornalista, este que com seu ponto de vista pessoal acaba interferindo na notícia 

e, portanto, na realidade. 

Ainda sobre a notabilidade, Traquina (2005) indica que esse valor-notícia também está 

relacionado com a quantidade de pessoas que um acontecimento implica. Geralmente, as 

notícias com mais notabilidade são as que tratam de um episódio no qual muitas pessoas estão 

envolvidas. Uma tragédia que resultou na morte de 50 pessoas, por exemplo, vai ter mais 

destaque do que um acidente que matou três. O que não significa, em hipótese alguma, que a 

primeira fatalidade subestime ou despreze a dor e a relevância da outra. Outro fator 
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relacionado a notabilidade é o incomum, o inusitado. O fato que gera estranheza ou 

curiosidade entre as pessoas é pretexto para ser notícia. Desse modo, erros e negligências 

humanas que resultam em acidentes têm espaço garantido na mídia diariamente.  

O próximo valor-notícia elencado por Traquina (2005) é o inesperado. Um mega 

acontecimento imprevisto está entre os critérios de noticiabilidade dos jornalistas para tornar-

se notícia. O exemplo apresentado pelo autor foi uma das maiores tragédias dos Estados 

Unidos: o ataque ou atentado terrorista contra as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro na ilha 

de Manhattan, em Nova York. A tragédia que envolveu a morte de milhares de pessoas é um 

mega acontecimento súbito que cativou destaque nos meios de comunicação durante muito 

tempo e no mundo todo. O conflito ou a controvérsia também é denominado como um valor-

notícia. Segundo o autor, o confronto que envolve a violência física apresenta maior grau de 

relevância e por isso está mais propenso a ser notícia. O valor notícia do conflito está 

relacionado ao da infração. Este segundo, se refere a eventualidades em que o 

descumprimento de normas e/ou leis está envolvido. 

Assim podemos compreender a importância do crime como notícia. Uma parte 

importante das notícias sobre o crime são rotineiras e breves, porque o grosso do 

crime é visto como uma rotina. O crime é percebido como um fenômeno permanente 

e recorrente, e assim grande parte dele é observado pelos media noticiosos de uma 

forma igualmente rotinizada. Muita desta cobertura do crime assinala, no entanto, a 

transgressão das fronteiras normativas. A cobertura mais pormenorizada de certas 

circunstâncias dramáticas de um crime resulta e sobressai do pano de fundo deste 

tratamento rotinizado do crime (TRAQUINA 2005, p. 85). 

 No entanto, crimes que abrangem um grande número de vítimas recebem grande 

repercussão na mídia, sendo que, aqueles que estão somados com violência são considerados 

ainda mais indispensáveis de serem noticiados pelos meios de comunicação. Seguido deste, o 

escândalo é o último valor-notícia de seleção apontado por Traquina (2005). São concebidos 

como escândalos, acontecimentos que estão relacionados à conduta moral de pessoas ou 

instituições com destaque entre a opinião pública. E justamente, em razão do destaque da 

pessoa ou instituição perante a sociedade, é que entende-se o escândalo como um 

acontecimento de grande noticiabilidade.  

Além dos valores-notícia de critérios substantivos, o autor elenca outros cinco 

valores-notícia de critérios contextuais. O primeiro é a disponibilidade, que se refere aos 



21 

 

  

 

 

recursos necessários para realizar a cobertura de um acontecimento, quer dizer, o grau de 

dificuldade ou facilidade que o processo de apuração exige do jornalista.  Os meios de 

comunicação conduzem o jornalista a prever se é possível realizar a cobertura de um 

determinado fato unicamente com os recursos disponibilizados pela empresa. Já que 

coberturas muito complexas demandam gastos maiores com tempo, trabalho e dinheiro, e 

dependendo do grau de noticiabilidade, da notícia que isso vai gerar, toda a dedicação e 

investimento pode não valer a pena. O valor-notícia equilíbrio está relacionado à recorrência 

de um assunto na mídia, uma vez que, se um fato foi notícia há pouco tempo, ou já resultou 

em notícias frequentes, o jornalista só voltará a abordá-lo quando souber de alguma novidade 

para informar ao leitor.   

Outro valor-notícia elencado por Traquina é a visualidade, isto é, acontecimentos 

acompanhados de elementos visuais, como fotografias, vídeos e áudio, chama mais atenção 

do público e, portanto, sua relevância é maior. Contudo, o autor destaca que elementos visuais 

são mais necessários na televisão do que no meio impresso ou digital. Entretanto, seja para o 

meio que for, a existência de elementos visuais é um fator que influencia  no momento de 

decidir se o fato se tornará notícia ou não. 

A concorrência é o quarto valor-notícia de seleção trazido por Traquina (2005). Os 

meios de comunicação concorrem entre si, sobretudo, para desfrutarem do triunfo de ser o 

primeiro a publicar uma notícia. Frases como “o jornal traz com exclusividade para o leitor”, 

“o delegado deu entrevista exclusiva para o jornal”, “trazemos em primeira mão para o 

leitor”, mostram a compulsão dos meios jornalísticos em deixar claro quando ele está sendo o 

primeiro veículo a noticiar sobre o acontecimento, ou pelo menos sobre algum aspecto que até 

então não tinha sido revelado sobre o fato. 

Os jornalistas e as empresas jornalísticas procuram uma situação em que têm o que a 

concorrência não tem - é uma situação em que têm o "furo", ou a exclusividade. 

Assim, possuir um "furo" dá maior valor-notícia a esse assunto e, geralmente, as 

empresas jornalísticas fazem saber aos seus leitores ou ouvintes que a notícia é um 

“furo” (TRAQUINA, 2005, p. 89). 

 O dia noticioso é o último valor-notícia incluído nos critérios contextuais elencados 

por Traquina (2005). Segundo o pesquisador, os acontecimentos competem entre si, pois em 

um mesmo dia podem ocorrer diversos fatos e, dentre eles, deve-se selecionar o que requer ou 
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os que requerem maior destaque. Assim, o autor também salienta que existem épocas e dias 

em que as notícias relevantes são abundantes, como existem os dias em que nada de 

pertinente parece acontecer e notícias nem tão importantes ganham destaque, pois, afinal, algo 

tem de ser noticiado. Em relação a isso, podemos acentuar a relevância das chamadas “pautas 

frias” para os dias em que não há temas factuais. As pautas frias não estão relacionadas a 

datas específicas e sim à importância do assunto para o público, por isso, podem ser 

publicadas a qualquer momento que convenha ao meio de comunicação. Desta forma, o 

conteúdo de uma pauta fria não é menos relevante do que o de uma pauta factual, pelo 

contrário, muitas vezes trata-se de uma temática que demanda apuração especial e mais 

complexa, sendo assim, abordada com maior destaque e profundidade. São notícias que não 

dependem da novidade ou do fator tempo para serem proeminentes, pois o impacto do assunto 

por si só sustenta a sua relevância, podendo assim ser publicado em qualquer época ou dia. 

Por outro lado, mas não diferente, o jornalista também toma cuidado com o momento certo 

para publicar a pauta fria para que ela não coincida com os dias noticiosos, muito menos com 

os dias em que há um mega-acontecimento para ser noticiado, pois sem dúvidas o mega-

acontecimento é que terá maior destaque por se tratar de um assunto factual e que, naquele 

dia, naquele momento trata-se de uma novidade de interesse da população. 

Por valores-notícia de construção "entendem-se os critérios de seleção dos elementos 

dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da notícia" (TRAQUINA, 

2005, p. 90). Como vimos até aqui, os critérios de noticiabilidade interferem e, ao mesmo 

tempo, auxiliam na composição das notícias. O fazer jornalístico é um constante processo de 

escolha e de seleção e a relevância dada a determinado acontecimento condiz com aquilo que 

o jornalista escolhe em ocultar ou destacar em meio a dimensão de fatos que existem por trás 

do discurso jornalístico. E não só isso, a importância e a perspectiva de um assunto perante a 

sociedade também decorrem da abordagem que o jornalista dá a determinado assunto, que 

pode ser aprofundada, contextualizada, com diversos relatos, versões ou, apenas, o simples e 

objetivo lide, sem que existam possibilidades do leitor compreender a realidade que há por 

trás do acontecimento. Traquina (2005) representa isso de uma maneira muito precisa através 

do valor-notícia designado por ele como simplificação. 
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A lógica é a seguinte: quanto mais o acontecimento é desprovido de ambiguidade e 

de complexidade, mais possibilidades tem a notícia de ser notada e compreendida. 

Uma notícia facilmente compreensível é preferível a uma outra cheia de 

ambiguidades (TRAQUINA, 2005, p. 91). 

Em relação à simplificação, o foco dado pelo autor é acerca da linguagem utilizada 

pelo jornalista, que deve ser objetiva e simples, livre de palavras e frases polissêmicas que 

possam resultar no entendimento equivocado por parte do público e, até mesmo, no seu 

desinteresse em acompanhar o desfecho do conteúdo. Posto isto, sublinha-se que o jornalista 

deve sempre procurar escrever ou falar de maneira fácil e acessível tencionando o correto 

entendimento do leitor. Nesse viés, entende-se que a simplificação da linguagem não deve se 

igualar ao aprofundamento do acontecimento em uma notícia, pois até mesmo o 

acontecimento mais complexo pode ser narrado e descrito através de uma linguagem simples. 

Em outras palavras, simplificar a linguagem sendo direto e objetivo não significa simplificar o 

acontecimento em si. Portanto, a simplificação é um valor-notícia a ser empregado na 

construção do texto como narrativa, mas não deve ser simplificada a importância de um 

acontecimento e a realidade por trás dele. Por outro lado, Traquina coloca a amplificação 

como valor-notícia, que propõe justamente o que acabamos de apresentar: quanto mais o 

jornalista aprofunda-se na narrativa de um acontecimento, mais chances tem de o leitor notar 

que tal circunstância é importante e merece sua atenção. “Quanto mais amplificado é o 

acontecimento, mais possibilidades tem a notícia de ser notada, quer seja pela amplificação do 

ato, do interveniente ou das supostas consequências do ato.” (TRAQUINA, 2005, p.91). Em 

outras palavras, se o leitor abrir um jornal e se deparar com uma página inteira expondo um 

crime, consequentemente ele vai assimilar que o delito é muito mais alarmante do que outro 

crime qualquer noticiado em uma nota de apenas quinze linhas, por exemplo. 

Por fim, temos o último valor-notícia de construção apontado por Traquina (2005): a 

relevância. A relevância sugere que quanto mais esclarecimentos sobre o acontecimento o 

texto exibir, mais ela tem chances de ser percebida e bem interpretada pelos indivíduos que a 

lerem, assistirem ou ouvirem. Para isto, uma das alternativas colocadas pelo autor é de que o 

jornalista associe o fato à realidade do espectador, pois, acredita-se que desta forma este irá 

perceber o acontecimento como algo comum ao seu cotidiano ou à sua realidade.  
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Com os diversos valores-notícia apresentados podemos compreender que estes são 

elementos da noticiabilidade que agem uns em relação aos outros de forma que se 

complementam para a seleção de um acontecimento ser noticiado ou não. Os valores-notícia 

são concebidos como critérios de noticiabilidade e operam na seleção dos fatos e na 

construção da notícia enquanto realidade. Para concluir a reflexão acerca dos valores-notícia, 

podemos retomar que a política editorial do veículo de comunicação “pode influenciar 

diretamente o processo de seleção dos acontecimentos por diversas formas” (TRAQUINA, 

2005, p. 93). Ou seja, mesmo que os valores-notícia estejam relacionados à seleção e escolha 

pessoal do jornalista, este processo será realizado de acordo com os interesses, regras e 

normas estabelecidas pela empresa em que o jornalista está inserido. 

Como vimos até aqui, uma série de fatores intervêm no trabalho de um jornalista, que 

desempenha a tarefa de selecionar os acontecimentos de uma sociedade e transformá-los em 

notícia. Da mesma forma, o comunicador social também se depara, diariamente, com 

diferentes elementos e condições que o conduzem na produção das informações, desde a 

checagem e a apuração, a escolha dos elementos a serem utilizados, assim como o enfoque da 

notícia e a abordagem do texto. Portanto, nas entrelinhas de um texto jornalístico subsistem 

critérios de noticiabilidade, que interferem na compreensão e na percepção do público acerca 

do assunto ou do fato que lhe está sendo informado.  

Uma vez que os meios de comunicação são um dos principais mecanismos das pessoas 

se informarem sobre o que acontece à volta delas, eles também podem ser considerados os 

responsáveis pelas opiniões da população. Pois, só é possível conhecer uma realidade, se esta 

lhe for mostrada, assim como as verdades são desconhecidas através do que se oculta. Assim, 

a maneira como uma história é narrada interfere na compreensão do público. Portanto, para 

compreendermos como a mídia aborda casos de feminicídio e constrói a imagem da mulher 

como vítima de um crime machista e injustificável, é imprescindível fazermos a apresentação 

de alguns conceitos fundamentais da luta feminista e da violência contra mulher. O feminismo 

é o principal responsável por muitos dos direitos garantidos às mulheres atualmente, e que até 

pouco tempo lhes eram negados. As feministas são as mulheres que estão à frente das 

mudanças, da evolução e da inserção da mulher na sociedade, como um ser humano que, do 
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mesmo modo que o homem, também merece respeito, dignidade e autonomia para realizar as 

suas escolhas. A violência contra a mulher é o lado perverso e retrógrado dessa história. O 

machismo é o antagonista de uma longa e árdua trajetória de luta, resistência e avanço em que 

a protagonista é a mulher, como abordaremos nos tópicos a seguir.  
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2 FEMINISMO: UMA LUTA MUITO ALÉM DA IGUALDADE 

 

O termo feminismo possui um significado complexo, uma vez que representa um 

movimento em constante evolução, que “tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano, 

e que não tem um ponto predeterminado de chegada.” (ALVES e PITANGUY, 1985, p.7). Ao 

longo de sua trajetória, o feminismo passou por diversas metamorfoses, que nem sempre 

foram positivas e representaram progresso, mas que sempre foram dignas de se tornarem uma 

causa, e até mesmo uma motivação para as mulheres acreditarem que esta trata-se de uma luta 

de todas, por todas e para todas. Feminismo, portanto, é a voz do feminino que ecoa mundo 

afora, em busca de igualdade, respeito e inserção na sociedade. É denúncia, protesto e 

reivindicação por todos aqueles direitos que de nós, mulheres, foram tirados e, sobretudo, por 

aqueles direitos dos quais éramos - ou que ainda somos - desprovidas.  

O movimento feminista empenhou-se em "superar as formas de organização 

tradicionais permeados pela simetria e pelo autoritarismo." (ALVES e PITANGUY, 1985, p. 

8), referindo-se a uma causa que intervém na prática social em demarcar o masculino e o 

feminino como indivíduos opostos que circundam uma relação de superioridade do homem 

sobre a mulher. Uma relação que aparenta estar em nome do carinho e do amor, mas que, nos 

bastidores, tem a intenção de manter a mulher passiva e submissa quanto à conduta de quem a 

desvaloriza, a desrespeita e a subestima. 

O “masculino” e o “feminino” são criações culturais e, como tal, são 

comportamentos apreendidos através do processo de socialização que condiciona 

diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais específicas e diversas. Essa 

aprendizagem é um processo social. Aprendemos a ser homens e mulheres e a 

aceitar como “naturais” as relações de poder entre os sexos (ALVES e PITANGUY, 

1985, p. 55). 

 

 Sobre isso, reitera-se que tal práxis social estabelece estereótipos de gênero, que 

determinam a mulher como o “sexo frágil”, que tem de aprender - desde criança - a ser 

comportada, altruísta, delicada, dotada, dependente e, acima de tudo, ser a responsável pelo 

cuidado com os filhos e com o lar. Em oposição, o homem é instruído a ser forte, insensível, 

dominador, destemido, autoritário e independente, além de desempenhar o papel do 

“provedor” que afasta-se do lar em garantia do sustento da família - porém, em muitos casos, 

essa ausência em prol do sustento, nada mais é do que um pretexto para o homem ser omisso 

das obrigações quanto pai e marido. Neste sentido, os estereótipos de gênero criam uma 
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relação de hierarquia entre os sexos, onde a dita “superioridade” do homem submete a mulher 

como súdita e inferior, que, aliás, deve parecer e se comportar como tal. 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o 

indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos 

hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” sejam atributos 

do ser humano em sua globalidade. Que a afetividade, a emoção, a ternura possam 

aflorar sem constrangimentos nos homens e serem vivenciadas, nas mulheres, como 

atributos não desvalorizados. Que as diferenças entre os sexos não se traduzam em 

relações de poder que permeiam a vida de homens e mulheres em todas as suas 

dimensões: no trabalho, na participação política, na esfera familiar, etc (ALVES e 

PITANGUY, 1985, p. 9-10). 

 

A discriminação das mulheres é uma prática entranhada na sociedade machista e 

patriarcal. Um comportamento exercido de forma espontânea em todas as esferas sociais que 

faz com que a própria vítima não o perceba como um problema, já que “[...] é difícil à própria 

mulher romper com a imagem de desvalorização de si mesma por ela introjetada. Ela aceita 

como natural sua condição de subordinada.” (ALVES e PITANGUY, 1985, p. 56). Partindo 

da mesma percepção, Saffioti (2004) aponta que, embora o machismo esteja, sobretudo, 

relacionado aos homens, há um grande número de mulheres machistas, que não enxergam e 

não questionam a situação de inferioridade em que se encontram e assim reproduzem as 

ideologias dominantes de gênero infiltradas pelo sexo masculino. Portanto, o machismo não 

diz respeito a pensamentos e atitudes exclusivamente másculos, mas sim aos comportamentos 

de uma sociedade inteira que subestima, desrespeita e desvaloriza - inclusive 

involuntariamente - as mulheres.  

 Em contrapartida, existe uma comunidade de mulheres - espalhadas pelo mundo todo - 

que não internalizaram a dominação masculina como uma prática normal e admissível. Por 

isso, encarregam-se de reivindicarem o fim da desigualdade entre os gêneros. As militantes 

deste movimento - político, social e ideológico - se autodenominam como “feministas” e se 

colocam à frente da sociedade feminina, em busca pelos direitos equânimes entre homens e 

mulheres, assim como o empoderamento feminino, tanto privados, quanto sociais. Sendo 

assim, é uma luta em defesa de que toda mulher pode e deve exercer o seu direito de ser livre 

para tomar suas decisões, sem estar na retaguarda de nenhum indivíduo que lhe domine ou 

cale a sua voz.   
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Pinto (2003) relata que, desde o século XVIII, durante a Revolução Francesa, já 

existiam mulheres que lutavam pelos seus direitos como cidadãs, no sentido de serem 

reconhecidas para além da porta de suas casas, o único lugar onde tinham algum tipo de 

reconhecimento enquanto “donas de casa”, mães e esposas. Já na segunda metade do século 

XIX, a autora afirma que existia um movimento mais organizado, sobretudo mobilizado em 

realizar protestos pelos direitos políticos das mulheres que reivindicavam a liberdade de 

votarem e de serem votadas. Assim, “O movimento sufragista se espalhou pela Europa e pelos 

Estados Unidos, construindo a primeira vaga de feminismo organizado no mundo” (PINTO, 

2003, p. 13). Da mesma forma, a autora coloca que no Brasil, a chamada “primeira fase do 

feminismo”, também esteve centrada na luta  das mulheres pelos direitos políticos, quando 

igualmente exigia-se a participação eleitoral. 

Desde suas primeiras manifestações, ainda no século XIX o movimento foi muito 

particular, pois desafiou ao mesmo tempo a ordem conservadora que excluía a 

mulher do mundo público - portanto dos direitos como cidadã - e também as 

propostas revolucionárias, que viam na luta das mulheres um desvio da pugna do 

proletariado por sua libertação (PINTO, 2003, p. 9). 

 

Todavia, a legítima instauração do movimento no Brasil aconteceu somente em 1975, 

ano considerado como o “momento inaugural” do feminismo no país. Pinto (2003) explica 

que, antes disso, as atividades do feminismo se limitavam a encontros de grupos de reflexão 

informais e privados, que ocorriam nas próprias casas das militantes. Estes grupos surgiram 

em 1972 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e eram constituídos por mulheres 

intelectuais que se reuniam para debaterem a respeito de temáticas pelas quais tinham 

opiniões semelhantes. Tal prática foi denominada como “grupos de reflexão” ou de “auto-

consciência”, um método de luta da mulher feminista que criou “um espaço próprio para 

expressar-se sem a interferência masculina, para compreender-se através de sua voz e da voz 

de suas companheiras, para descobrir sua identidade e conhecer-se” (ALVES e PITANGUY, 

1985, p.66). Esta prática, conforme as autoras, manifestou-se naturalmente pela necessidade 

que estas mulheres tinham em romperem com a conduta social que as afastavam das questões 

do coletivo, e as posicionavam no âmbito doméstico para desempenharem as funções únicas e 

exclusivas a que a elas foram atribuídas.  

Nestes grupos a mulher descobre que sua experiência, suas dificuldades, frustrações 

e alegrias não são isoladas nem fruto de problemas unicamente individuais mas, ao 
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contrário, são partilhadas por outras mulheres. A descoberta dessa experiência 

comum, a transformação do individual em coletivo, forma a base do movimento 

feminista. Partilhando com outras suas vivências, a mulher reconhece a sua força e 

conscientiza-se da dimensão política de sua vida particular. A definição da esfera 

doméstica como âmbito específico do feminino e como espaço “não político”, passa 

a ser questionada (ALVES e PITANGUY, 2003, p.67). 

 

Pinto (2003) considera que, nas primeiras décadas do século xx no Brasil, o feminismo 

estava marcado pela luta individual de lideranças, que fortalecia a militância excepcional 

frente ao movimento. Contudo, a autora identifica três vertentes do movimento feminista, e 

considera que a primeira delas, liderada por Bertha Lutz, é a mais intensa e bem organizada. 

A autora relata que, até este período, o feminismo também estava centrado nos direitos 

políticos das mulheres, mas que desta vez tornou-se uma luta institucionalizada que mobilizou 

mulheres de todas as partes do país.  

Da mesma forma, destaca-se que a luta pela inclusão feminina da época não se reduzia 

a uma disputa entre os gêneros, em busca de posicionar a mulher em um nível social superior 

ao masculino “mas como um complemento para o bom andamento da sociedade, ou seja, sem 

mexer com a posição do homem, as mulheres lutavam para ser incluídas como cidadãs” 

(PINTO, 2003 p. 15). Assim, o feminismo é herdeiro de uma mulher oprimida e desprezada, 

que andarilha por um longo e interminável caminho rumo à igualdade, reconhecimento e 

inserção. 

A segunda vertente do movimento, Pinto (2003) intitula como a fase do “feminismo 

difuso”, uma vez que grande parte das manifestações do período foram realizadas por 

intermédio da imprensa feminista alternativa. Desta vez, se sobressaem mulheres com “vidas 

públicas excepcionais”, professoras, escritoras e jornalistas que intercedem pela educação da 

mulher e abordam temas como a dominação masculina, a sexualidade e o divórcio. Por 

último, a terceira vertente surge no contexto do Movimento Anarquista e, logo a seguir, do 

Partido Comunista e engloba a participação de militantes radicais do partido, que defendiam a 

liberdade feminina e discutiam assuntos como exploração do trabalho.  

Posteriormente às três vertentes citadas, a autora ainda menciona que, no século XIX, 

o feminismo encaminha-se para uma luta pelo direito ao voto, que se tratava de um direito 

exclusivo dos homens. No Brasil o direito ao voto só virou garantia das mulheres em 1932, 

mediante o Decreto nº 21.076 instituído no Código Eleitoral Brasileiro, e consolidado na 
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Constituição de 1934. Contudo, reitera-se que “quando, em 1932, Getúlio Vargas promulga 

por decreto-lei o direito de sufrágio às mulheres, este já era exercido em 10 Estados do País.” 

(ALVES e PITANGUY, 1985, p. 48).   

Já na década de 1980, o feminismo brasileiro é considerado como um movimento 

partidário e institucionalizado, já que muitas ações do período são relativas a conquistas 

políticas de mulheres que ocupavam cargos estaduais. No entanto, nessa época também são 

identificados grupos feministas autônomos, organizados e sensibilizados, sobretudo com duas 

temáticas: saúde e violência. No Brasil, o problema da violência contra a mulher sempre foi 

dissimulado, e nem sequer era entendido como um “problema” mas como uma prática banal e 

natural, “um tema tabu, restrito à esfera privada.” (PINTO, 2003, p. 80).  

Conforme a autora, na segunda metade do século XX, a mulher já tinha sido “liberta” 

das suas “obrigações” como esposa e mãe, para sair à rua para trabalhar e dividir as despesas 

domésticas com o marido. No entanto, tal direito vigente não tirou do homem “a posição de 

mando no interior da sociedade conjugal” (PINTO, 2003, p. 80).    

O homem, protegido por uma legislação arcaica e uma moral conservadora, 

continuou sendo a voz de mando na casa em relação tanto à mulher como aos filhos, 

e os atos de violência contra a mulher e os filhos eram vistos como questões de foro 

privado em que o Estado e a lei não deveriam interferir. A jurisprudência nacional 

cunhou o direito do homem de matar em legítima defesa da honra. Bastava ser traído 

para que o crime deixasse de existir como tal. A eliminação da mulher era um direito 

considerado legítimo (PINTO, 2003, p.80). 

  

Devido a essas circunstâncias, é justamente nesse período que surgem diversas 

organizações de assistência a mulheres vítimas de violência no Brasil. A pioneira dessas 

instituições foi o sos Mulher, inaugurado no Rio de Janeiro em 1981. O intuito do sos Mulher 

era de atuar como um local de atendimento e amparo às vítimas de violência e que ao mesmo 

tempo, funcionasse como um ambiente para essas mulheres refletirem sobre os riscos que 

corriam em seus relacionamentos (PINTO, 2003). Assim, o sos podia servir como uma 

alternativa para a vítima se achar capaz de mudar a realidade de desprezo e desafeto na qual 

mantinha-se com o seu parceiro (realidade essa que inclusive poderia resultar, na pior das 

hipóteses, no assassinato da vítima).  

Porém, as feministas não tiveram o êxito que desejavam com o sos Mulher, em razão 

de que os grupos de reflexão proporcionados pela associação não impediam que a vítima 
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permanecesse com o companheiro que lhe agrediu, seguindo-se da ausência da mulher nos 

grupos de reflexão. Nesse contexto, a autora acentua que as militantes se viram diante de uma 

situação que, até então, não teria acontecido no movimento feminista: as vítimas de violência 

atendidas no sos Mulher não eram militantes feministas e sequer tinham conhecimento sobre a 

causa. Na maioria dos casos, eram mulheres humildes, habitantes de regiões periféricas e que 

dependiam financeiramente de seus companheiros para garantir o sustento de seus filhos e de 

si mesmas. Sendo assim, “as mulheres agredidas não queriam se tornar militantes feministas, 

queriam apenas não ser mais agredidas” (PINTO, 2003, p.81).  

Anos depois, em 1985, o problema da violência contra a mulher apresenta um modesto 

avanço na sociedade, quando é criada a primeira delegacia especializada. Essa iniciativa das 

militantes feministas foi democratizada em diversas regiões do país e pôde ser considerada 

como uma política pública eficaz, pois favoreceu o reconhecimento da violência contra a 

mulher como um crime e a denúncia como uma garantia da autêntica punição do agressor. Por 

outro lado, a autora esclarece que mais uma vez as feministas não teriam alcançado os seus 

objetivos com o órgão policial, já que eram inúmeras as situações de vítimas que prestavam 

queixa do companheiro no momento da agressão mas, dias depois, a retiravam e se 

submetiam a permanecer no relacionamento com a esperança de que o cônjuge ou o marido 

não apelasse para a conduta covarde.  

O feminismo, as feministas e as delegacias da mulher não resolveram a questão da 

violência contra a mulher. (...) Mesmo assim, para a mulher houve um avanço 

fundamental quanto à questão da violência: ela se tornou reconhecida como vítima, 

daí ter direito ao tratamento dado pelos órgãos públicos às demais vítimas. Até 

poucos anos atrás, a violência contra a mulher não era reconhecida como tal, dizia 

respeito apenas a cada homem (PINTO, 2003, p.82). 

 

Assim, nem mesmo as delegacias da mulher solucionaram o problema da violência, 

mas contribuíram para o progresso da luta feminista, que além de prestar um serviço às 

mulheres menos favorecidas e vítimas da sociedade machista e opressora, reivindicavam o 

reconhecimento da violência feminina como um crime que condenasse o homem como o 

único sujeito responsável e causador da agressão. Durante a sua trajetória e dentre as suas 

reivindicações, o movimento feminista também “denuncia a manipulação do corpo da mulher 

e a violência a que é submetido, tanto aquela que se atualiza na agressão física - 
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espancamentos, estupros, assassinatos - quanto a que o coisifica enquanto objeto de 

consumo.” (ALVES e PITANGUY, 2003, p. 60).  

Portanto, o feminismo vai muito além da reivindicação pelos direitos iguais entre 

gêneros. É uma luta pelo respeito que toda e qualquer mulher é digna de receber. É revolta 

com a condição de opressão, humilhação e de violência a que as mulheres são submetidas. É 

indignação com o feminicídio ocorrendo todos os dias e a impunidade do machismo que 

predomina. O feminismo é muito mais que um movimento, é a inquietação de todas as 

mulheres que não curvaram-se ao machismo e à opressão e, dignamente, se uniram para 

confrontarem a hegemonia masculina. Feminismo é resistência e revolução!  

 

2.1 Machismo extremo: as origens do feminicídio 

 

 A violência contra a mulher é um infortúnio social que transcorre a história e o 

desenvolvimento da humanidade. Provém de um sistema machista e patriarcal que, por mais 

remoto e ultrapassado que seja, insiste, resiste e se perpetua em uma cultura marcada pela 

desigualdade de gênero que naturaliza a subordinação feminina e preconiza o homem como 

proeminente perante a mulher. A violência de homens com suas parceiras é uma conduta 

primitiva, milenar e ultrapassada. Isto compreende-se a partir de Saffioti (2004) que compara 

a contemporaneidade com os tempos da Roma Antiga ao entender que ainda existem famílias 

onde predomina a autoridade do homem sobre a vida e a morte de sua esposa e dos seus 

filhos. Assim como também são frequentes os casos de homens que agridem, espancam e até 

matam suas companheiras, mesmo que este não seja um comportamento legal há tempos. 

Outrora, estes crimes eram vistos sob a ótica machista e sexista da comunidade legislativa e, 

por isso, em inúmeras situações em que se levava o caso de agressão a júri, ao invés de obter 

justiça, a vítima defrontava-se com a absolvição do agressor e a acusação e condenação 

desleal de si própria. Saffioti (2004) esclarece que, por muitos anos, usou-se como 

indulgência do agressor o “argumento de legítima defesa da honra” - como já citado em outra 

parte deste trabalho -, a qual atribui ao homem o direito de agredir e inclusive matar a sua 

esposa perante uma postura que lhe desagradasse e supostamente abalasse sua dignidade 

como macho superior. Entretanto, Saffioti (2004) aponta que devido aos esforços do 

movimento feminista contra tal atrocidade perversa e imoral, o argumento de legítima defesa 



33 

 

  

 

 

da honra foi extinto. Apesar disso, outras atrocidades do patriarcado, como a desigualdade 

entre os gêneros e a violência contra a mulher persistem e parecem estar cada vez mais longe 

de serem abolidas. 

Saffioti (2004) chama a atenção para as distinções entre violência contra mulheres e 

violência de gênero, assim como entre a definição de violência doméstica e violência 

intrafamiliar. Na concepção da autora, a violência contra a mulher, que se verifica em 

relacionamentos entre indivíduos de sexos opostos, não denomina-se tão só violência de 

gênero, uma vez que a brutalidade não provém apenas do homem contra a mulher, mas 

também de um homem contra um homem e de uma mulher contra outra mulher. Entretanto, a 

pesquisadora destaca que o “vetor mais amplamente difundido da violência de gênero 

caminha no sentido homem contra a mulher, tendo a falocracia como caldo de cultura.” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 71).  

Sob a mesma perspectiva, a violência intrafamiliar enquadra-se no campo da violência 

de gênero, mas não se iguala à doméstica, uma vez que pode ocorrer tanto no âmbito 

domiciliar quanto fora, e também envolver familiares que não necessariamente estejam neste 

ambiente. Assim, “embora seja mais frequente o primeiro caso, a violência intrafamiliar 

extrapola os limites do domicílio” (SAFFIOTI, 2004, p. 71). Já a violência doméstica, 

segundo a socióloga, está, sobretudo, relacionada com o ato cometido no íntimo do lar, mas 

não significa que não possa ter suas origens no privado e ultrapassar este limite para realizar-

se em público. Da mesma forma, a violência doméstica não envolve apenas os membros da 

família que convivem sob o mesmo teto, podendo abranger qualquer pessoa - até mesmo um 

hóspede ou visitante - que não faça parte da família e seja agredida nesta esfera individual.  

A violência doméstica e a violência intrafamiliar são os tipos de agressão que as 

mulheres mais sofrem, uma vez que são inferiores os casos de violência praticados por 

estranhos contra mulheres (SAFFIOTI, 2004). Por isso, a socióloga chama à atenção acerca 

da educação que tem se transmitido de uma geração a outra, sobretudo às meninas, para que 

evitem relações com estranhos. No entanto, ninguém às alerta de que em inúmeros casos as 

mulheres estão a dormir com o próprio inimigo. Para a autora, a violência doméstica ocorre 

no íntimo do vínculo afetivo e, frequentemente, as vítimas precisam de suporte físico e 

emocional externo para conseguirem desvincular-se do agressor, sem contar que são ainda 
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mais comuns as situações em que a mulher consegue romper o relacionamento com o 

companheiro, mas, por dependência afetiva e emocional, retorna ao convívio hostil. 

Braghini (2000) realizou atendimento a mulheres espancadas pelo SOS Ação - Mulher 

e Família6 de 1985 a 1997 e constatou que grande parte destas vítimas apresentavam 

argumentos variados que “justificavam sua permanência na situação” de violência doméstica. 

Dentre os motivos manifestados pelas vítimas de violência a autora cita: 

O fato de que, apesar de tudo, ainda gostavam dele; o medo; a falta de uma 

qualificação profissional que lhes garantissem os meios de subsistência; a falta de 

moradia; o fato de não contarem com o apoio da família (resultante de um 

distanciamento físico ou psicológico); o fato de se sentirem mais respeitadas na 

sociedade tendo um homem do lado (mesmo que este homem seja uma figura 

decorativa); e o argumento mais forte: os filhos. A perspectiva da dificuldade em 

sustentá-los, ou mesmo educá-los sozinhas (o que na realidade já fazem), 

desencorajava-as. Diante da falta de perspectiva mais favoráveis e da falta de 

confiança em si mesmas, muitas delas voltavam para casa e continuavam apanhando 

(BRAGHINI, 2000, p.15). 

 

Sendo assim, a autora considera que são poucos e até mesmo raros, os casos de 

violência doméstica que apresentam um desfecho favorável à vítima, ou que o agressor seja 

punido, uma vez que dificilmente a mulher tem destemor de romper o relacionamento e não 

denunciaria o seu parceiro. Com base em sua vivência no atendimento do SOS Ação - Mulher 

e Família e em outros SOSs, Braghini (2000) constatou que o princípio da violência 

doméstica são as agressões verbais (violência psicológica), que com o tempo ocorrem 

acompanhadas de frequentes espancamentos até chegar à última instância de uma sucessão de 

ações que envolvem violência, desigualdade, submissão e discriminação: a morte da vítima. 

Um crime de ódio, desprezo e descontrole, efetuado sob a circunstância da vítima ser mulher, 

reconhecido na lei como feminicídio. 

Não existem paradigmas para um agressor. Quem comete tal crime pode ser de 

qualquer classe social, de qualquer raça, cor, religião ou etnia. Pode ocupar qualquer cargo e 

ter qualquer nível de instrução, ser analfabeto ou ter doutorado. Pode se tratar de um amigo, 

namorado ou marido. A discriminação e a violência contra a mulher é uma prática remota da 

sociedade que escoa por povos e gerações, “(...) é um nódulo, um tema tabu, que perpassa 

todas as classes sociais, todos os tempos e todos os lugares.” (BRAGHINI, 2000, p.23). No 

                                                 
6
 O SOS Ação - Mulher e Família surgiu em 1980 e trata-se de “uma entidade feminista voltada ao combate da 

violência contra à mulher …..” (Braghini, 2000, p. 52) 
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entanto, tem passado por mudanças que caminham para a sua exposição quanto problema 

social, como o fato de ter se tornado um tema cada vez menos omitido pela mídia e, 

consequentemente, pela sociedade, uma vez que até a pouco tempo os meios de comunicação 

não davam a devida visibilidade para esses acontecimentos, por se tratar de um crime 

geralmente cometido na esfera do privado e não do público. Neste viés, a autora elenca quatro 

“fatores sociais” que envolvem o problema da violência contra a mulher e o feminicídio.  

1. fatores estruturais: a autora enfatiza que estudos históricos-antropológicos já 

revelaram que na maior parte dos casos, a mulher em situação de violência doméstica 

e que depende do marido se submete a apanhar para garantir o sustento de si mesma e 

dos seus filhos. Do mesmo modo, observa-se que “a dilapidação da figura feminina 

vem se processando a tal ponto que o simples fato de o marido manter sua família 

economicamente já lhe garante uma posição de supremacia” (BRAGHINI, 2000, p. 

25).  

2. fatores ideológicos: a submissão e a sujeição fazem parte do destino das mulheres. A 

mulher tem de sujeitar-se ao seu homem, tem de respeitá-lo, amá-lo e servi-lo em 

troca do seu sustento e da sua proteção - como se a relação fosse uma troca de favores. 

Isto é o que impõe a sociedade baseada em princípios machistas e conservadores que 

naturalizam a suposta fragilidade da mulher e a consequente supremacia masculina. A 

ideologia machista e patriarcal, assim como a depreciação do feminino, são 

introjetadas em tal intensidade, que torna-se previsível e natural que homens 

maltratem suas mulheres. Há também os que defendem e justificam a conduta 

agressiva como precaução da primazia máscula, vulgo: “mereceu apanhar”, “deve ter 

traído”, “não deve ser uma boa dona de casa”, “não andou na linha”, “mulher boa é 

mulher obediente”, “eu que sustento essa casa”, entre muitos outras expressões. 

3. fatores institucionais: o fato de um homem considerar-se - ou ser considerado - um 

“chefe de família” que garante o sustento do lar, serve como escusa e justificativa para 

a sociedade, que considera normal a autoridade e a soberania que o sexo masculino 

exerce sobre o feminino. Sendo que tal autoridade do homem em relação a sua 

companheira se dá em diferentes circunstâncias, desde casos em que o homem manda 

e controla a vida da mulher até as situações em que qualquer insatisfação quanto ao 
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comportamento da sua cônjuge é motivo para que ocorra agressão física ou 

psicológica. Além do mais, podemos observar que essa conduta autoritária e de 

reprovação, praticada pelo sexo masculino no que tange às ações do sexo feminino, 

pode ser considerada uma agressão psicológica encoberta pelo sentimento de 

superioridade máscula. 

A condição de desigualdade dos papéis exercidos pelos membros e o excesso de 

poder nas mãos do patriarca dão à família patriarcal o status de locus privilegiado de 

violência doméstica, em que os conflitos são resolvidos por dominação oculta 

(violência psicológica) ou explícita (violência física) (BRAGHINI, 2000, p.24). 

 

4. fatores pedagógicos: de acordo com Braghini (2000), em nossa sociedade existe uma 

“educação diferenciada” que estabelece e diferencia o comportamento de homens e 

mulheres de acordo com estereótipos de gênero. Assim, desde a infância, meninos e 

meninas são designadas a assimilarem os hábitos e os gostos que caracterizam cada 

gênero, bem como o papel que cada sexo pode ou deve exercer na sociedade. A autora 

ainda salienta que a “educação diferenciada” ocorre dentro da família, da escola, da 

religião e ainda é reforçada pelos meios de comunicação, que reproduzem e reforçam 

estes estereótipos. 

a educação diferenciada para homens e mulheres é uma via de doutrinação e de 

perpetuação dos valores da sociedade patriarcal e machista. Através do processo de 

“fabricação de machos e fêmeas”, produz-se agressores e vítimas em potencial, 

quando se acredita que a violência física é uma manifestação normal da virilidade do 

homem, e que a mulher, para ser feminina, deve ser passiva e submissa, sujeitando-

se à violência do homem, a fim de não perder sua feminilidade (BRAGHINI, 2000 

p.26). 

 

Assim, é possível observarmos que, embora a autora tenha feito estas colocações há 

cerca de 20 anos, tais características ainda são comuns. Como será revelado no capítulo 

seguinte, existem dados e estatísticas que comprovam a gravidade do machismo e da 

violência de gênero em nossa sociedade. Portanto, a violência contra a mulher não é um 

problema recente no Brasil e, por mais primitivo que seja, também está longe de acabar. 

 

 2.2 Dados e fatos sobre a violência contra a mulher no Brasil 

De acordo com o Dossiê Violência Contra Mulheres (2015), a violência contra a 

mulher é presente na sociedade sob diversas formas e intensidades, podendo ser explicitada 
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com assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por 

parceiros ou familiares, perseguição e, nas piores situações, feminicídio. Segundo o Dossiê, 

“todos os dias, um grande número de mulheres, jovens e meninas são submetidas a alguma 

forma de violência, no Brasil e no mundo”. A cada 1 minuto ocorrem 11 estupros no Brasil, 

de acordo com a 11º edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2017)7 que 

também afirma que a cada duas horas, uma mulher é assassinada no país. A pesquisa Visível e 

invisível: a vitimização de mulheres no Brasil (DataFolha/BBSP, 2017)8 alega que 503 

mulheres foram vítimas de agressão a cada hora do ano de 2017. Já o artigo Mulheres 

Brasileiras nos Espaços Público e Privado (FPA/Sesc, 2010)9 declarou que cinco mulheres 

são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. 

Apesar da gravidade dos dados apontados acima em diferentes regiões do planeta a 

desigualdade de gênero e o machismo são os fatores que aumentam esses crimes:  

A falta de compreensão sobre as desigualdades e as relações de poder que são 

construídas junto aos papéis associados ao gênero masculino e feminino leva à 

negação de direitos e diferentes níveis de tolerância social à violência, gerando, 

assim, ainda mais violência (DOSSIÊ, 2015, online). 

 

A pesquisa de opinião Data Popular e Instituto Patrícia Galvão (2013)10 revela que 

89% das pessoas entrevistadas perceberam que, entre os anos de 2009 e 2013, houve um 

aumento de agressões de mulheres por atual ou ex-marido/namorado. O mesmo se repete na 

concepção das pessoas sobre o aumento dos assassinatos de mulheres por seus parceiros. A 

pesquisa também mostra que 7 em cada 10 entrevistados acham que a mulher sofre mais 

violência dentro de casa do que em espaços públicos. Assim sendo, a pesquisa indaga: “Por 

que ocorre a violência doméstica?” Posto isso, é apontado que apenas 17% das pessoas 

concordam que “mulher que apanha é porque provoca”. Ao mesmo tempo em que 86% 

concordam que “quem ama não bate”. Mesmo que se trate de um índice relativamente baixo, 

a estatística a seguir é lastimável: 9% acham que “bater na parceira não deve ser crime”. 

Outro dado lamentável é que 54% das pessoas responderam que “conheciam ao menos uma 

mulher que já havia sofrido algum tipo de agressão do parceiro”. Sobre isso, a pesquisa 

                                                 
7 Disponível em <https://bit.ly/2TcONNf> Acesso em: 14 de abril de 2018. 
8 Disponível em <https://bit.ly/2TcONNf> Acesso em: 14 de abril de 2018. 
9 Disponível em <https://bit.ly/2DYFzM0> Acesso em: 14 de abril de 2018. 
10 Disponível em <https://bit.ly/2qKgEaO> Acesso em: 9 de maio de 2018. 

https://bit.ly/2TcONNf
https://bit.ly/2TcONNf
https://bit.ly/2DYFzM0
https://bit.ly/2qKgEaO
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constata que as agressões estão presentes em todas as classes econômicas. “Vergonha e medo 

de ser assassinada” são percebidas como as principais razões para a mulher não se separar do 

agressor, da mesma forma que 85% dos entrevistados concordaram que “mulheres que 

denunciam seus maridos/ namorados agressores correm mais risco de serem assassinadas por 

eles”. E em relação aos casos em que as mulheres denunciam e se separam do agressor, 82% 

consideraram que “os assassinatos de mulheres por parceiros aumentaram nos últimos cinco 

anos”. E não só a morte dessas mulheres aumentou, a pesquisa também denota que mais de 

90% dos entrevistados disseram que “hoje os assassinatos de mulheres por parceiros são mais 

e violentos”. 

Além destes dados alarmantes, a pesquisa aponta que a violência doméstica está entre 

os assuntos que preocupam a sociedade. E mesmo que a violência seja um fato comum no 

Brasil, revela-se que “os serviços de saúde e de justiça em apoio a mulheres vítimas de 

violência são pouco conhecidos” (DATA POPULAR E INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 

2013). Essa informação denuncia uma falha do Estado e da mídia do país - sendo que a mídia 

pode, inclusive, denunciar o Estado -, que não está cumprindo o seu papel em informar e 

conscientizar a sociedade acerca de um problema vivido em inúmeros lares de famílias 

brasileiras. Em vista dos números expostos acima, considera-se que a imprensa detém uma 

responsabilidade social ainda maior de alertar e, até mesmo, evitar o crime, propondo uma 

reflexão a respeito da gravidade do problema da violência e do feminicídio. 

O feminicídio é definido pela lei 13.104 que entrou em vigor em 2015, como o crime 

praticado “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”. Essas razões são 

definidas quando o crime envolve “violência doméstica e familiar” e o “menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher”. A pena prevista para o feminicídio é a reclusão de 12 a 

30 anos. Como circunstância qualificadora do homicídio, o feminicídio é considerado como 

crime hediondo (Lei nº 8.072/1990). Foram reconhecidos ainda como causas de aumento da 

pena em 1/3 o cometimento do crime durante a gestação ou nos três primeiros meses 

posteriores ao parto, contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade, ou de mulher 

com deficiência ou, ainda, na presença de ascendentes os descendentes da vítima (Lei nº 

13.104/2015). 
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No livro Feminicídio: #InvisibilidadeMata11, Prado e Sanematsu (2017) evidenciam 

que a Lei foi criada a partir de uma sugestão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

sobre Violência contra a Mulher (CPMI-VCM), que investigou a violência contra as mulheres 

nos Estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013 (Senado Federal, 2013). As 

autoras também acentuam que, a princípio, a proposta de lei estabelecia feminicídio como a 

forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher, apontando como 

circunstâncias possíveis a existência de relação íntima de afeto ou parentesco entre o autor do 

crime e a vítima; a prática de qualquer tipo de violência sexual contra a vítima; mutilação ou 

desfiguração da mulher, antes ou após a morte. O texto, no entanto, foi modificado durante 

sua tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado e, no momento da aprovação no 

Congresso Nacional, diante da pressão de parlamentares da bancada religiosa, a palavra 

‘gênero’ foi retirada da Lei. Assim, segundo o Código Penal, feminicídio é “o assassinato de 

uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino”, isto é, quando o crime 

envolve: “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher”.  

o crime de feminicídio é a expressão extrema, final e fatal das diversas violências 

que atingem as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre 

os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, 

políticas e sociais discriminatórias (PRADO e SANEMATSU, 2017, p. 10). 

 

Nesta perspectiva, as autoras assinalam que é papel da imprensa exigir por mais 

políticas públicas do governo. Também é responsabilidade da mídia investigar e apresentar o 

contexto envolvido nos casos de violência, para promover a discussão sobre o assunto. É 

nesta perspectiva que prosseguimos com o próximo capítulo, no qual vamos discorrer sobre a 

conexão entre mídia e violência contra a mulher, com o propósito de refletirmos sobre o dever 

dos meios de comunicação em abordar estes temas com ética, seriedade, compromisso com a 

verdade e responsabilidade social. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disponível em: <https://bit.ly/2BNvg1e>. Acesso em: 10 de maio de 2017. 

https://bit.ly/2BNvg1e
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2.3 O papel da mídia ao noticiar a violência 

 

Pesquisas mostram que “com frequência as coberturas jornalísticas reforçam 

estereótipos e culpabilizam a mulher, abordando o crime de forma sensacionalista, 

desrespeitando vítimas – mortas ou sobreviventes – e seus familiares.” (PRADO e 

SANEMATSU, 2017, p.141).  

Não basta noticiar o crime, é importante contextualizar a violência, procurando saber 

se no caso específico havia um histórico de ocorrências anteriores e se a vítima 

buscou ajuda. A partir do problema individual, é necessário estabelecer uma 

conexão com os aspectos socioculturais envolvidos, como noções de desigualdade 

de direitos e sentimentos como posse, controle e direito sobre o corpo e a vida das 

mulheres (PRADO e SANEMATSU, 2017, p.144). 

 

Neste viés, reforça-se que, diante de qualquer crime, o principal papel do jornalismo é 

informar, mas não só isso, é preciso seguir os princípios éticos e ter a responsabilidade social 

de abordar sobre o que está por trás dessa morte. No caso do feminicídio, esclarecer as 

circunstâncias de violência em que a vítima era submetida, que sempre abrange o machismo e 

o desrespeito à condição de mulher, sendo constituído em torno de uma relação afetiva e/ou 

familiar que acaba em um crime hediondo. Logo, é dever da mídia, diante desses casos, 

estimular uma reflexão da sociedade sobre as causas da violência e o contexto de desrespeito 

e menosprezo que resultam no trágico desfecho da história. 

Em seu Minimanual do Jornalismo Humanizado Pt. I: Violência Contra a Mulher, 

(2016)12, a ONG Feminista Think Olga13, observa que, para além de informar, os meios de 

comunicação também desempenham outra importante função: contribuem para a construção 

cultural de uma nação, uma vez que “o jornalismo, em especial, por sua posição de confiança 

e virtude informativa, é capaz de legitimar discursos e práticas concomitantemente à 

transmissão de notícias.” (THINK OLGA, 2016, p.5). O artigo ainda acentua que é dever da 

mídia divulgar e promover o debate e a problematização sobre todos os tipos de crimes contra 

a mulher. No entanto, é fundamental destacar que também é compromisso do comunicador 

                                                 
12

 Disponível em <https://bit.ly/2HHm9lo>. Acesso em: 10 de maio de 2017. 
13

 A Olga é uma ONG feminista criada em 2013, com o objetivo de empoderar mulheres por meio da 

informação. O projeto é um hub de conteúdo que aborda temas importantes para o público feminino de forma 

acessível. 

 

https://bit.ly/2HHm9lo
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abordar o tema sob o cuidado e a responsabilidade de não diminuir e desprezar a gravidade de 

um crime que envolve problemas muito mais complexos do que apenas a morte de uma 

mulher. Assim, é evidente que a abordagem jornalística sobre a agenda da violência deve 

estar, sobretudo, comprometida em não reproduzir estereótipos que ponham em dúvida a 

culpa do agressor e a violência sofrida pela mulher. 

Não romantizar os agressores e o crime. Essa é a principal falha nas matérias 

jornalísticas que abordam tanto violência doméstica quanto feminicídios. Se por um 

lado as vítimas de estupro têm sua conduta posta à prova na busca machista por 

razões que a responsabilizariam pelo crime, agressores e assassinos de mulheres têm 

o seu passado revirado em busca de bons antecedentes que revelem sua violência 

como um traço de loucura. O fato é que sua notoriedade se dá pelo crime que 

cometeram. Por isso, é preciso ter cautela para não minimizar a gravidade dos seus 

atos (THINK OLGA, 2016 p.19). 

Além do mais, Prado e Sanematsu (2017) chamam a atenção para os casos em que a 

mídia pode interferir e denunciar as falhas do Estado, que não cumpre com a sua obrigação 

em evitar essas mortes violentas. Além disso, as autoras também ressaltam que a mídia pode 

contribuir para reflexão da sociedade “sobre as raízes da violência contra as mulheres e a 

importância de uma educação que aborde a igualdade de gênero e raça e o respeito à 

diversidade e aos direitos humanos.” (PRADO e SANEMATSU, 2017, p. 146). 

Nesta perspectiva, vale ressaltar que estudos culturais dedicados a observarem a 

representação feminina na mídia já são realizados e, inclusive, têm se expandido cada vez 

mais nos últimos anos. As pesquisas com a temática geralmente são desempenhadas por 

feministas que “apresentam preocupações com relação à reprodução e manutenção de 

estereótipos que possam contribuir para justificar e reforçar as desigualdades de gêneros.” 

(SANTOS, 2004, p. 99). O avanço das pesquisas voltadas à problemática da representação da 

mulher nos meios de comunicação baseia-se na percepção de que a narrativa midiática (ou 

difusão de mensagens) acerca dos acontecimentos é capaz de contribuir para o modo de agir e 

de pensar das pessoas. Muitos destes estudos culturais procuram constatar a capacidade dos 

meios de comunicação em fortalecer ou ocultar determinadas ações, “bem como a posição das 

audiências e seu grau de autonomia ou dependência com relação ao processamento das 

mensagens.” (SANTOS, 2004, p. 99). 

 No entanto, a autora explica que a interpretação da audiência sobre os conteúdos 

produzidos pelos meios de comunicação não pode ser concebida como uma prática 
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generalizada, uma vez que o acesso à informação não ocorre do mesmo modo para todos, e 

nem mesmo chega para muitos grupos sociais. Da mesma forma, compreende-se que a 

informação não é assimilada de forma única e exclusiva por toda a audiência, e que a ideia da 

mídia manipuladora e favorável à hegemonia burguesa, mesmo sendo o caso de muitos meios 

de comunicação, não deve ser tratada como um paradigma. 

As representações, portanto, são produzidas e reproduzidas em contextos 

significativos, através de um processo que envolve uma série de fatores de ordem 

social e subjetiva, tanto no nível da vivência como do conhecimento, e esses fatores 

estão presentes no momento de construção das mensagens, pelos meios de 

comunicação e no processo de percepção, compreensão e significação das 

audiências (SANTOS, 2004, p.101). 

  

 No que diz respeito à compreensão do público com os conteúdos disseminados pelos 

meios de comunicação, a autora entende que as representações também estão relacionadas 

com aquilo que já está engendrado pela gênese do indivíduo, que possui a sua história, suas 

crenças, seus costumes e suas tradições. Portanto, os meios de comunicação, e o processo de 

transmitir mensagens que eles realizam, fazem parte de um sistema mercadológico, movido 

por interesses econômicos e sociais, tanto dos produtores de informação, quanto dos 

receptores. Desta forma, e dependendo dos interesses em jogo, os meios de comunicação 

podem contribuir para “a persistência de modelos de gênero claramente diferenciados, assim 

como de estereótipos que reproduzem “eternamente” papéis tradicionais.” (SANTOS, 2004, 

p.102). 

No entanto, a autora destaca que, embora exista uma conjuntura midiática reprodutora 

de estereótipos da imagem feminina, estudos mostram a existência de meios de comunicação 

que dispensam a reprodução predeterminada sobre a representação da mulher. Assim, ela 

conclui como equivocada a ideia de que os meios de comunicação são inabaláveis e que, 

invariavelmente, constituem as representações de gênero carregadas de ideias padronizadas e 

segregadoras entre os sexos. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada no presente trabalho é de abordagem quanti-quali, ou seja, um 

viés quantitativo ao analisar de modo geral as notícias e os números encontrados, e um caráter 

qualitativo ao abordar com profundidade algumas características das matérias.  

Para cumprir com os objetivos desta pesquisa e constatar de que modo o feminicídio é 

abordado pela mídia, optou-se pela análise de conteúdo como método. A Análise de Conteúdo 

(AC) é utilizada desde o século XVII e, em síntese, trata-se de um método das ciências 

humanas e sociais destinado à averiguação da representação de acontecimentos por meio de 

diversas técnicas de pesquisa. (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 282). Segundo o autor, a técnica 

está, sobretudo, ligada a “inferência” como meio para se chegar aos resultados de uma 

pesquisa bem como legitimá-los. A inferência refere-se à dedução de um resultado com base 

na lógica, no raciocínio e na interpretação de informações ou dados.  

Portanto, o problema condutor desta pesquisa, do mesmo modo que os seus objetivos, 

serão esclarecidos e argumentados a partir da conclusão da acadêmica com base nas suas 

percepções e interpretações sobre as notícias analisadas. Contudo, essa conclusão estará a 

todo o momento fundamentada na teoria de autores. Sendo assim, entende-se que, “na análise 

de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica destinada a extrair 

conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada.” (FONSECA JÚNIOR, 

2005, p. 284).  

 Em diferentes áreas de estudo, como a história, a psicologia e a comunicação, utiliza-

se a análise de conteúdo como metodologia para as pesquisas com diferentes temas e 

delimitações. Além do mais, este método também é muito aplicado em pesquisas no âmbito 

do ativismo político. Neste viés, o autor menciona uma pesquisa realizada no Brasil pela 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), que ocasionalmente desempenha 

minuciosas observações (quanti-qualitativas) sobre o tratamento editorial concedido pela 

mídia impressa. Assim, a natureza da análise da Agência pode ser comparada com a presente 

pesquisa, que tem como uma de suas finalidades analisar a abordagem apresentada em 

notícias sobre feminicídio veiculadas por uma pequena parcela da mídia online do país. No 

que concerne a pesquisa direcionada à comunicação de massa, o autor sustenta que a análise 
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de conteúdo encarrega-se, principalmente, com a investigação de informações que transmitam 

mensagens.  

Para Fonseca Júnior (2005, p. 286), com fundamento em Krippendorff (1990), a 

análise de conteúdo apresenta três características fundamentais: 1- Orientação, sobretudo 

empírica, exploratória, relacionada a fatos objetivos e de finalidade prevista; 2- Superação das 

noções comuns de conteúdo, envolvendo os princípios da mensagem, canal, comunicação e 

sistema; 3- Metodologia específica, que possibilita ao pesquisador idealizar, transmitir e 

classificar criticamente um trabalho com independência nas conclusões.  

Portanto, conclui-se que para se realizar a pesquisa e atingir os objetivos, é crucial 

levar em conta uma série de fatores relacionados aos critérios de noticiabilidade estabelecidos 

pela mídia e os veículos de comunicação, neste caso os jornais e as respectivas publicações a 

serem analisadas. 

Para Minayo (1994), a análise de conteúdo apresenta duas funções principais. A 

primeira está relacionada com a investigação de hipóteses e indagações, logo com esta função 

“podemos encontrar respostas para questões formuladas e também podemos confirmar ou não 

as afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação”, (MINAYO, 1994, p. 74). A 

segunda se refere à revelação do que está por trás dos conteúdos em análise, e tem como 

objetivo entender para além do que está sendo noticiado e do texto jornalístico. As duas 

funções podem ser identificadas com os objetivos desta pesquisa, sendo que dentre eles está: 

determinar se a mídia colabora ou não para minimizar o feminicídio colocando em dúvida se a 

vítima é a mulher. Para isso é necessário que se faça a observação detalhada da cobertura 

midiática sobre o feminicídio, ao mesmo tempo em que se estabeleça uma compreensão do 

que há por trás desta cobertura, como já foi realizado no referencial teórico deste trabalho. 

Novamente com base nos fundamentos de Krippendorf (1990), Fonseca Júnior (2005) 

apresenta seis prosseguimentos a serem adotados em uma pesquisa que utiliza a análise de 

conteúdo como método. No primeiro item salienta-se que é indispensável o pesquisador 

determinar quais dados serão analisados e a procedência desse conteúdo, antes de explorá-lo. 

De acordo com o segundo tópico, o analista deve levar em conta o contexto em que os dados 
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estão inseridos e reconhecer que esse contexto interfere diretamente no processo de 

construção do material em análise, uma vez que “não é possível ignorar que um determinado 

discurso ocorre em função de um contexto e que algumas condições do contexto influenciam 

na construção do discurso.” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 287). Com base em que um 

mesmo conteúdo pode ser analisado em diferentes áreas, é fundamental que o pesquisador 

evidencie o contexto do campo de sua análise, do mesmo modo que também exponha a 

ligação das circunstâncias com o seu problema de estudo. No terceiro item afirma-se que as 

convicções pessoais do pesquisador devem ser esclarecidas antes das conclusões da análise, 

uma vez que podem interferir nos resultados da inferência. No quarto prosseguimento 

acentua-se a importância de que o pesquisador, previamente, estabeleça os objetivos das 

inferências de seu projeto. Estudos de análise de conteúdo devem apresentar um objetivo 

geral e diferentes objetivos específicos. No entanto, para se determinar tais objetivos, uma 

etapa indispensável é a exploração prévia sobre o tema do trabalho, que irá auxiliar na 

definição dos objetivos da análise e na seleção do  material a ser analisado. O quinto tópico 

reitera que o propósito de toda pesquisa de análise de conteúdo “consiste em analisar os dados 

obtidos com alguns aspectos de seu contexto.” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 288). Desta 

forma, diferente de apenas analisar o conteúdo de notícias sobre feminicídio de um meio de 

comunicação,  neste trabalho, por meio da análise de conteúdo, será possível compreender o 

nível de conhecimento que o leitor de determinado meio de comunicação pode obter sobre o 

feminicídio ao ler as notícias publicadas. No sexto e último marco de referência, assinala-se 

que o autor estabeleça critérios para ratificar as afirmações, os resultados e as conclusões do 

seu trabalho, e assim torná-las legítimas. Sendo assim, esta pesquisa tem como alicerce um 

referencial teórico estruturado com os assuntos que circundam o tema da pesquisa e com os 

principais autores com propriedade sobre os temas. 

Segundo Fonseca Júnior (2005), a organização da análise de conteúdo apresenta três 

fases cronológicas: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. A primeira fase equivale ao planejamento das etapas a serem 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa.  A escolha do que será analisado, quais objetivos 

pretende-se chegar, assim como a concepção de fundamentos e indícios para a  interpretação 

final. A segunda fase compete na análise dos dados (definidos na pré-análise), e na aplicação 
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das codificações previamente estabelecidas de acordo com os objetivos. A terceira e última 

fase é o momento de computar os resultados obtidos com a análise dos dados. Os resultados 

podem ser apresentados em forma de gráficos, tabelas, figuras, etc. Baseado nessas 

informações o analista irá apontar suas inferências. Conforme o autor, a pré-análise é 

considerada a fase mais fundamental e determinante da análise de conteúdo, uma vez que a 

organização da pesquisa serve como alicerce para as etapas posteriores. Portanto, um trabalho 

bem planejado, com objetivos claros e bem constituídos, apresenta mais possibilidades de 

obter uma análise e uma inferência coerentes e bem fundamentadas.  

De acordo com o autor, após a escolha do tema, dos problemas, dos objetivos e das 

possibilidades de pesquisa, a seguinte etapa do trabalho será a definição do corpus, ou seja, o 

material que será analisado. O autor cita quatro principais regras para a definição do corpus: 

1) Regra da exaustividade; 2) Regra da representatividade; 3) Regra da homogeneidade; 4) 

Regra de pertinência.  

A primeira regra não se enquadra com o corpus desta pesquisa, por diversos fatores, 

em principal o tempo e as particularidades de um Trabalho Final de Graduação, torna-se 

praticamente impossível analisar todas as notícias relacionadas ao tema feminicídio que 

tenham sido publicadas no período de agosto e setembro, sem descartar grande parte das 

notícias.  

Por outro lado, a segunda regra, de representatividade, traduz um dos critérios de 

escolha do corpus desta pesquisa. De acordo com o autor, um dos impasses de quem utiliza a 

análise de conteúdo como método, é definir a proporção de documentos que serão sujeitados à 

análise. Assim, a pergunta que colocada é a seguinte: “Quantas edições de um jornal, por 

exemplo, são necessárias para generalizar os resultados sobre o período de um ano?” No 

trabalho aqui em questão, deduz-se que a análise de notícias divulgadas no período de dois 

meses, pode refletir na abordagem sobre o tema utilizada por outros meios de comunicação, 

em outros períodos. No entanto, após a análise, as inferências a serem sugeridas pela 

acadêmica, não representaram a abordagem da mídia como um todo sobre o tema feminicídio, 

e sim a abordagem de três meios de comunicação sobre um determinado tema em um período 

de dois meses. Portanto, os dados obtidos na análise destas notícias, neste período, destes 
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meios de comunicação, não serão o suficiente para se constituir uma conclusão sobre a 

conduta de todos os meios de comunicação. Como o intuito desta pesquisa é aprofundar-se no 

conteúdo das notícias e não na quantidade, uma vez que seria impossível analisar uma grande 

quantidade de notícias, a análise a ser constituída será de ênfase qualitativa. A terceira regra 

relacionada ao corpus, de homogeneidade, também está amplamente relacionada ao trabalho, 

posto que “os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do mesmo gênero ou e 

reportagem ao mesmo assunto.” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 293). Neste caso, o material a 

ser analisado é composto por notícias ou reportagens sobre feminicídio publicadas em sites 

e/ou portais jornalísticos. Sendo que serão destacadas as diferenças e semelhanças entre os 

materiais. 

Por fim, a quarta regra, de pertinência, é indispensável para a seleção do corpus de 

pesquisa, sendo que as notícias a serem analisadas, assim como o período da análise e os 

procedimentos a serem adotados para a investigação, serão compatíveis com os objetivos do 

trabalho previamente definidos. 

O procedimento adotado para verificar, descrever e realizar a computação dos dados 

obtidos nas notícias de uma maneira mais organizada e sistemática foi um formulário de 

codificação. O formulário foi adaptado de um exemplo apresentado por Fonseca Júnior. 

Fonseca Júnior (2005) retoma os conceitos de Krieppendorff (1990) para apresentar 

outra característica fundamental da análise de conteúdo: a definição das regras de enumeração 

que podem ser utilizadas para registrar os dados e facilitar o seu tratamento. Desta forma, 

existem três índices utilizados na análise de conteúdo sobre as comunicações de massa:  

(a) a frequência com que aparece um símbolo, ideia ou tema tende a ser interpretada 

como medida de importância, atenção ou ênfase; (b) o equilíbrio na quantidade de 

atributos favoráveis ou desfavoráveis de um símbolo, ideia ou tema tende a servir 

como medida de orientação ou tendência; (c) a quantidade de associações e de 

classificações manifestadas sobre um símbolo, ideia ou tema a ser interpretada como 

uma medida de intensidade ou força de uma crença, convicção ou motivação 

(FONSECA JÚNIOR, 2005, p.295). 

 No caso do presente trabalho, os três índices podem se enquadrar a um dos elementos 

a ser observado na análise: se o tema feminicídio tende a ser representado pela mídia com 

importância e ênfase na problemática do crime em si. Sendo assim, um dos objetivos 
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específicos constituído para a pesquisa é observar se há um padrão na maneira como a mídia, 

neste caso os três meios de comunicação submetidos à análise, repercutem casos de 

feminicídio, no que tange a enfoque, abordagem, uso de fontes, uso de dados e nível de 

contextualização. Com os resultados obtidos com esse objetivo e os outros, será possível 

apontar, por meio da inferência, se a mídia colabora para minimizar ou expandir o feminicídio 

e, portanto, colocar em dúvida a criminalização do homem agressor. 

3.1 Corpus de pesquisa: os sites jornalísticos e as notícias 

O corpus de pesquisa é constituído por notícias sobre casos de feminicídio publicadas 

nos meses de agosto e setembro de 2018, nos sites de dois meios de comunicação brasileiros: 

a Folha de São Paulo e a GaúchaZH. A escolha pelos veículos baseou-se no alcance e na 

visibilidade de cada um, visto que são jornais conhecidos e renomados no país. Assim, 

elegemos um jornal de circulação nacional e um com foco regional/local.  

A Folha em versão impressa foi fundada em 1921, no estado de São Paulo. Anos 

depois, em 1995, é criada a Folha Online, o primeiro jornal brasileiro online, em tempo real e 

em língua portuguesa, conforme informações disponibilizadas em seu site14 atual. É 

considerado desde a década de 80 “o jornal mais vendido do país entre os diários nacionais de 

interesse geral”. E atualmente “o jornal brasileiro de maior tiragem e circulação entre os 

diários nacionais de interesse geral”. A sua edição impressa ainda está em circulação e o seu 

site conta com uma audiência de 28 milhões de visitantes únicos e 190 milhões de páginas 

vistas por mês, na média do ano de 2017. Os dados são do Google Analytics15 e consta no site 

do veículo. 

A GaúchaZH foi fundada, com este nome, em outubro de 2017. No entanto, ela é 

fruto da união do antigo jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha na internet. Segundo o site do 

Grupo RBS16, a Zero Hora foi fundada em maio de 1964 e era conceituado como “o maior 

                                                 
14

 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/institucional/>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 
15

 De acordo com o seu próprio site, O Google Analytics é um serviço gratuito disponibilizado pelo Google que 

fornece ferramenta de monitoramento do tráfego que analisa os dados de acesso de um site ou uma conta 

Google. Disponível em: <https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=pt>. Acesso em: 25 de 

outubro de 2018. 
16

 Disponível em: <http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=pt
http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/


49 

 

  

 

 

jornal do Rio Grande do Sul”. Não foram encontradas mais informações a respeito do veículo, 

nem mesmo em seu próprio site.  

É necessário assinalar que, ao realizar a busca pelas notícias em ambos os sites, nos 

deparamos com a seguinte discrepância entre os meios: enquanto no site da Gaúcha foram 

encontradas 28 notícias sobre casos de feminicídio, publicadas no mês de setembro, no site da 

Folha de São Paulo foram achadas apenas quatro notícias sobre o mesmo assunto no mesmo 

período. Portanto, para que o estudo entre a abordagem dos dois jornais não ficasse 

desproporcional, foram selecionadas notícias do mês de agosto e de setembro do jornal 

paulista, totalizando 11 notícias, enquanto que as notícias utilizadas da Gaúcha foram as 28 

encontradas somente em setembro.  

A partir da escolha dos meios de comunicação, foi realizada a análise de conteúdo de 

39 notícias sobre casos de feminicídio publicadas nos sites, no período de 08 a 22 de agosto 

(referente à Folha de São Paulo) e de 01 a 29 de setembro (em ambos os sites).  

3.2 Seleção das notícias 

 

Em busca no site do jornal, folha.uol.com.br, foram descobertas apenas sete notícias 

sobre casos de feminicídio publicadas no mês de agosto. A pesquisa foi feita na barra de 

buscas do site por meio das palavras-chaves: feminicídio, violência contra a mulher, morta e 

mulher morta. Dentre os resultados, com conteúdos que não tratavam sobre feminicídio, 

foram filtradas as sete notícias veiculadas entre os dias 03 e 22 de agosto. Vale destacar que, 

neste período, em diversos dias nenhuma notícia sobre o assunto foi publicada, inclusive, nos 

dias 1 e 2 de agosto e de 22 a 31 de agosto. As outras quatro notícias achadas foram 

veiculadas entre os dias 19 e 28 de setembro. A busca também foi realizada por meio das 

palavras-chaves citadas acima e como ocorreu em agosto, há diversos dias do período de 

setembro em que também não há conteúdo sobre feminicídio publicado, até mesmo no 

intervalo de 01 a 18 de setembro. É importante ressaltar que estas notícias foram encontradas 

e selecionadas por meio de uma busca manual feita no site, que, aliás, disponibiliza uma 

ferramenta para o usuário selecionar o período em que deseja encontrar a palavra pesquisada, 

dispensando conteúdos que tenham sido publicados em outras datas que não sejam de 
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interesse do leitor. Assim, por meio da pesquisa das palavras-chaves e com o período dos 

meses de 01 de agosto a 30 de setembro indicado na ferramenta de busca, as notícias que 

apareceram foram estas onze. Portanto, se mais notícias foram publicadas nos meses de 

agosto e setembro e mesmo assim não foram selecionadas, é porque não estavam disponíveis 

nos resultados apresentados pelo site.       

Na página da internet da GaúchaZH, gauchazh.clicrbs.com.br, 28 notícias sobre casos 

de feminicídio foram averiguadas por meio de pesquisa na barra de buscas do site onde foram 

digitadas as palavras: feminicídio, violência contra a mulher, morta e mulher morta. Diferente 

da Folha de São Paulo, a GaúchaZH não disponibiliza uma ferramenta que permita ao usuário 

selecionar o período que deseja encontrar o conteúdo pesquisado. Assim, para a seleção de 

notícias de interesse para este trabalho, que tratassem, especialmente, sobre situações em que 

mulheres são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, foi necessária uma minuciosa 

checagem manual entre diversos resultados encontrados nos mais variados meses e anos. As 

notícias da GaúchaZH utilizadas na análise deste trabalho foram publicadas entre os dias 01 

de setembro e 29 de setembro, sendo que, assim como no caso da Folha de São Paulo, não 

encontra-se conteúdo para todos os dias deste período.  

Depois de localizado o material de ambos os sites, elaboramos um formulário de 

codificação17  adaptado, que foi aplicado em cada uma das notícias de forma individual e 

detalhada, com o propósito de analisarmos a abordagem dos meios de comunicação. O 

formulário foi desenvolvido pela própria autora da presente pesquisa, com base nos objetivos 

anteriormente determinados para o propósito de descobrir de que modo o feminicídio é 

construído na mídia. Para isto, o formulário está centralizado em identificar o nível de 

aprofundamento e contextualização das notícias. Da mesma forma que observar se há um 

padrão na maneira como a mídia repercute os casos que envolvem a violência contra a mulher 

e o feminicídio, no que tange a enfoque, linguagem, uso de fontes, uso de dados e nível de 

contextualização acerca do tema e do grave problema social e cultural que o feminicídio e a 

violência contra a mulher envolvem. É importante destacar que para estruturarmos o 

formulário de codificação, usamos como base o exemplo de formulário de codificação 

                                                 
17

 Formulário disponível no apêndice 1 na página 90. 
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disponibilizado por Fonseca Júnior (2005) e a Análise da Cobertura da Imprensa sobre 

Violência contra as Mulheres18, realizada pela jornalista Marisa Sanematsu, em 2010. Os 

resultados obtidos com o formulário de codificação produzido constam no capítulo 4.3 deste 

trabalho. Os formulários aplicados a cada uma das 39 notícias elencadas não estão veiculados 

neste trabalho, uma vez que eles foram impressos e aplicados manualmente em cada matéria. 

Dentre as 39 notícias analisadas por meio do formulário, elencamos seis delas, três de 

cada veículo de comunicação, para realizamos a análise detalhada e descritiva sobre a 

abordagem de cada texto. Optou-se por notícias sobre diferentes casos de feminicídio e que 

apresentassem aspectos distintos no tratamento do crime. A análise detalhada de cada um dos 

seis textos encontra-se no capítulo seguinte.  

Por fim, com o formulário e a descrição das seis notícias, foi possível 

compreendermos se o feminicídio é um tema pouco abordado, ou até mesmo evitado pelos 

dois jornais utilizados como corpus de pesquisa. Desta forma, será possível fazer uma 

reflexão e apontar se ambos os jornais estão colaborando ou não para minimizar o crime e 

colocar em dúvida o fato de que a mulher é a única vítima do feminicídio e nunca a culpada 

por ter sido morta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

Disponível em: <https://bit.ly/2zc1gsa>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2zc1gsa
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS NOTÍCIA 

 

4.1 AS NOTÍCIAS DA FOLHA DE SÃO PAULO 

4.1.1 Notícia 1: o caso de Tatiane Spitzner 

 

A primeira notícia19 analisada foi publicada no dia 6 de agosto de 2018 na editoria 

“Cotidiano” do jornal Folha de São Paulo e apresenta o seguinte título: “Marido é 

denunciado à Justiça por agressões e morte de advogada no PR”, conforme imagem um.  

 

  Figura 1 - Título da notícia 1 da Folha de São Paulo 

 
 

O foco do primeiro parágrafo do texto é sobre o feminicida, que foi denunciado à 

Justiça pelo Ministério Público do Paraná, como o autor da morte da sua mulher. A notícia 

identifica o agressor pela sua profissão, seguida do seu nome: “o professor Luis Felipe 

Manvailer”. A vítima também é identificada como “a advogada Tatiane Spitzner”.  

O segundo parágrafo da notícia é destinado a explicar o motivo pelo qual o homem 

foi denunciado e por quais crimes ele está respondendo. Os crimes estão descritos da seguinte 

forma: “homicídio com quatro qualificações (meio cruel, dificultar a defesa da vítima, motivo 

fútil e feminicídio), cuja pena varia de entre 12 a 30 anos de prisão (...)”. O texto ainda 

explica que, além do feminicida ter matado a mulher, também tentou mudar o local do crime e 

impediu que a vítima fugisse. Também é mencionado que o professor já está preso. É 

importante destacar que este é o único trecho do texto em que a palavra feminicídio é 

mencionada, conforme a imagem dois. 

                                                 
19

 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2A3q7za>. Acesso em: 30 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2A3q7za
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Figura 2 - Trecho com a palavra feminicídio 

 
 

Nos parágrafos seguintes é informado por quais promotores a denúncia foi elaborada 

e a justificativa apresentada pelo MP por ter pedido a prisão preventiva do agressor. Em meio 

a isso, são expostos mais detalhes do momento do crime. O texto deixa claro que as 

informações foram obtidas por meio de entrevista com a promotora do MP. Confira na 

imagem três. 

   Figura 3 - Trecho em que é apresentada a explicação da promotora 

 
 

Os próximos dois parágrafos são dedicados às falas da “defesa do professor” ou “os 

advogados de Manvailer”, segundo o que é referido. A seguir é exposta a fala dos “advogados 

dos pais de Tatiane Spitzner. Nos outros parágrafos é feita uma descrição do momento do 

crime, com base nas “Imagens das câmeras de segurança do edifício onde o casal morava”. 

Após a narração, o texto volta a citar a fala do advogado da família de Tatiane. 

Ao fim da notícia é apresentado o subtítulo “PERÍCIA” seguido das informações dos 

Peritos criminais da Polícia Civil, que afirmam ainda não saberem o que realmente causou a 

morte da Advogada. O último parágrafo do texto apresenta, mais uma vez, o depoimento do 

advogado dos pais. Por meio da fala da defesa é possível entendermos que foram coletados 

depoimentos de testemunhas e, com estes depoimentos, chegou-se à conclusão de que havia 

um “passado de agressões verbais dele contra Tatiane".   
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A partir desta releitura descritiva e dos itens registrados no formulário de 

codificação20, é possível fazermos algumas considerações sobre a notícia. O texto deixa claro 

que as agressões sofridas pela vítima estão enquadradas como violência doméstica. Também 

é exposto que antes e durante o feminicídio, a mulher foi agredida física e psicologicamente e 

ainda foi submetida a cárcere privado. A notícia também menciona o grau de relação entre o 

feminicida e a mulher, ao afirmar que ela foi morta pelo marido. A matéria contém 

entrevistados como o Ministério Público, o advogado do acusado, o advogado dos pais da 

vítima e a Promotora do MP. Aqui, é importante observarmos que somente autoridades 

foram apresentadas como fonte. A matéria também menciona a situação do agressor, e vai 

mais além, expondo os motivos pelos quais ele está sendo acusado, conforme a lei.  

Em nenhum momento a matéria expõe ou realiza justificativas para o feminicídio, 

também não apresenta informações sobre políticas de prevenção da violência e do 

feminicídio, não menciona a legislação do feminicídio, e sequer explica o que significa este 

crime. Nesta perspectiva, podemos observar que o termo feminicídio não foi citado no título 

da matéria.  Já no corpo do texto foi mencionado apenas uma vez (como mostra a imagem). 

No lugar da palavra, foram usadas frases como “morte de advogada” e “morte de sua mulher”. 

Da mesma forma, a matéria também não exibe algum tipo de estatística ou dado 

sobre a violência contra a mulher ou o feminicídio e também não menciona serviços de 

denúncia ou atendimento à mulheres violentadas. O texto é assinado por um jornalista do 

sexo masculino e a única foto exibida é um registro pessoal do casal, como mostra a imagem 

a seguir. 
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  Figura 4 - Foto da notícia 1 

 
 

  É relevante comentarmos que as defesas dos dois lados da história foram ouvidas e 

ambas tiveram um espaço dedicado às suas declarações. Por fim, fica evidente que a notícia 

está limitada à narrativa do fato, neste caso, sobre o crime e sobre a denúncia do agressor 

feita pelo MP. Portanto, não se trata de um texto de cunho investigativo e não há ampliação 

ou contextualização do crime relacionados ao problema da violência contra mulher ou sobre 

os motivos que levaram a este ato desumano e covarde.  

 

4.1.2 Notícia 2: o caso de Mayara Amaral 

 

 A notícia21 publicada pela Folha de São Paulo no dia 8 de agosto, não é sobre um caso 

de feminicídio cometido neste ano. Com o título: “Um ano após morte brutal de musicista 

em MS, família aguarda júri”, esta matéria tem como foco relembrar o feminicídio de uma 

musicista ocorrido no dia sete de agosto de 2017. 

 

Figura 5 - Título da notícia 2 da Folha de São Paulo 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2ybkkqg>. Acesso em: 30 de outubro de 2018. 
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  Logo na primeira frase do texto, é escrito que a mulher “foi morta a 

marteladas e teve o corpo queimado e abandonado num matagal”. Em seguida é apresentado o 

depoimento da irmã da vítima, que ainda não acredita na tragédia e aguarda pelo julgamento 

do “baterista Luis Alberto Bastos Barros, 29, réu confesso, preso um dia depois do crime”, 

conforme está descrito no texto. Em seguida a notícia explica que o processo tramita na 2ª 

Vara do Tribunal do Júri e que o feminicida está preso.  

 O texto também evidencia a ligação entre o agressor e a vítima, mas não deixa claro 

o tipo de relação entre ambos, pois é citado apenas que “eles tinham um relacionamento”. No 

parágrafo seguinte é feita uma descrição do momento do feminicídio e as confissões 

realizadas pelo agressor, sobre como ele matou a mulher e o que fez depois do crime. Após 

isso, a notícia volta a abordar sobre o drama vivido pela irmã de Mayara, que relata como foi 

e está sendo para a família viver este momento. Uma particularidade muito relevante desta 

notícia, é que, além do feminicídio, ela aborda sobre outro sofrimento vivido pela família. 

Por meio de uma fala da irmã é exposto que o pai da vítima é alcoólatra e que, após ter 

perdido a filha, tem bebido ainda mais e agredido a sua esposa (mãe da mulher morta). Neste 

momento, a mãe e a irmã dão o seu depoimento, que contêm uma mensagem voltada às 

mulheres vítimas de violência, para que não aceitem passar por nenhum tipo de 

relacionamento abusivo ou que não se sujeitem à agressões. 

 

Figura 6 – Trecho com a fala da mãe e da irmã sobre violência doméstica 

 
 

 Nos parágrafos a seguir a notícia se deteve a explicar a situação do processo na 

justiça e o que tem acontecido com o caso no decorrer do ano, desde quando ocorreu o 
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feminicídio. Neste contexto, a notícia aborda os crimes pelos quais homem está sendo 

acusado e brevemente explica do que se trata o “homicídio qualificado por feminicídio”. Veja 

na imagem abaixo:  

 

Figura 7 - Trecho com os crimes pelos quais o feminicida é acusado 

 
 

Posteriormente, o texto apresenta a opinião do advogado do réu. Sobre isso é 

fundamental destacarmos as seguintes frases citadas e que constam na figura oito: 

 

 Figura 8 – Trecho com a opinião do advogado do réu 

 
 

A notícia ainda volta a relatar o drama vivido pela mãe e pela irmã da vítima, como o 

fato de que o pai foi embora e levou diversos itens pessoais de Mayara. Aborda também sobre 

os planos das duas mulheres para quando o caso finalmente for encerrado e o que elas fizeram 

neste tempo em que aguardam pelo resultado da Justiça. Por fim, a matéria informa que o 

feminicida está preso em uma cela disciplinar. 

Com base no que foi exposto acerca desta notícia e com as informações obtidas por 

meio do formulário de codificação22, foi possível constatarmos que: embora a matéria não 

esteja limitada ao fato em si e apresente uma ampliação do tema, não há investigação dos 

motivos que levaram ao feminicídio. Está evidente que a notícia tem como objetivo expor a 

tristeza da família que aguarda há mais de ano a solução da Justiça para o crime. Isso nos 
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 Formulário disponível no apêndice 3 na página 94. 
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permitiu observar que o enfoque e a abordagem do texto pode funcionar como uma queixa 

quanto a demora da Justiça para solucionar crimes como este.  

A matéria não menciona o tipo de relacionamento que o feminicida mantinha com a 

vítima e nem se eles moravam juntos, portanto não é possível enquadrar o caso como 

violência doméstica ou familiar. As fontes citadas na matéria são a mãe e a irmã da vítima, o 

advogado do réu e um Juiz. A matéria não atribui culpa à mulher vítima de feminicídio, no 

entanto, apresenta justificativas para o ato de crueldade do homem, como o descontrole e o 

desequilíbrio psicológico ou psíquico decorrente de uso de drogas.  

Da mesma maneira, também não há contextualização acerca da situação do 

relacionamento entre a vítima e o feminicida e nem mesmo se houve iniciativas dela para 

buscar ajuda e/ou sair de alguma situação de violência que poderia ter ocorrido antes do 

feminicídio. O texto também não aborda sobre políticas de prevenção da violência contra a 

mulher, não menciona o significado da lei do feminicídio, não aponta dados estatísticos sobre 

a violência contra a mulher no Brasil e não informa qualquer serviço de denúncia ou 

atendimento destina a mulheres violentadas. 

O termo feminicídio foi citado apenas uma vez no corpo da notícia (conforme 

imagem) e no título não foi mencionado. No lugar do termo são encontradas frases como: 

“morte brutal”, “morta a marteladas”, “crime contra a vida” e “homicídio”. O texto é assinado 

por uma mulher. A notícia tem apenas uma foto reproduzida do Facebook de Mayara. Além 

da foto, foram compartilhados dois vídeos da musicista publicados em sua conta do YouTube. 

 

4.1.3 Notícia 3: o caso de Sandy Andrade Santos 

 

A notícia23 “Homem que matou aluna da Unicamp é condenado a 36 anos de 

prisão”, foi publicada no dia 28 de setembro deste ano pela Folha de São Paulo. Veiculada à 

editoria “Cotidiano”, a matéria aborda sobre a condenação de um feminicida que matou uma 

jovem em março de 2017, no interior de São Paulo. 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2pNPlvB>. Acesso em 30 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2pNPlvB
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  Figura 9 - Título da notícia 3 da Folha de São Paulo 

 
 

Como podemos constatar apenas pelo título, o foco da abordagem desta notícia é a 

condenação do feminicida pela morte de uma estudante universitária. A notícia divulga o 

nome e a idade do agressor, assim como o nome da vítima. No segundo parágrafo da matéria 

é apontado que o agressor estava preso desde abril de 2017 e que na época ele confessou o 

crime. O texto menciona que o homem foi condenado por homicídio qualificado, tentativa de 

estupro e sequestro. O crime de feminicídio não é indicado no texto. A notícia também relata 

sobre onde a vítima estudava e como a sua morte foi descoberta.  

 

Figura 10 - Trecho com explicações do local onde o corpo da vítima foi encontrado 

 
 

Ao final da notícia, há informações sobre o depoimento prestado pelo agressor, sendo 

relatado o seguinte: “ele abordou a estudante e a levou de carro a uma estrada de terra, onde 

ela tentou fugir. Após persegui-la, ele a atacou com facadas no pescoço”. Por fim, é abordado 

que a Faculdade onde a jovem estudava declarou luto de cinco dias e suspendeu as aulas na 

semana em que ocorreu o feminicídio. A notícia é assinada por um homem. A foto divulgada 

é da própria estudante e foi retirada do seu Facebook. 
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Figura 11 - Foto da notícia 3 

 
 

A descrição acima realizada, assim como o formulário de codificação24 nos permitiram 

observar que a matéria não apresenta nenhum entrevistado e a única fonte utilizada provém do 

depoimento do agressor. Não são atribuídos motivos para a morte da vítima. A matéria aborda 

apenas sobre a novidade do caso e não desenvolve alguma ampliação ou contextualização do 

tema, ou sobre o que pode ter ocorrido antes da morte da estudante. O termo feminicídio não é 

citado. Em seu lugar encontramos as seguintes frases: “Homem que matou aluna”, “morte de 

estudante” e “homicídio qualificado”.  

 

 

4.2 AS NOTÍCIAS DA GAÚCHAZH 

 

4.2.1 Notícia 1: o caso de Stéfane dos Santos Gomes 

  

 A primeira notícia25 analisada da GaúchaZH tem o seguinte título: “Jovem de 21 anos 

é morta a facadas e primo fica gravemente ferido na Serra”. Ela foi publicada no dia 1º de 

setembro e foi veiculada na editoria “Segurança” do jornal. A matéria é assinada por um 

                                                 
24

 Formulário disponível no apêndice 4, na página 97. 
25

 Notícia disponível em <https://bit.ly/2QIM0cK>. Acesso em: 31 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2QIM0cK
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homem e uma mulher. A única fotografia exibida no material é da própria vítima e foi 

reproduzida de um arquivo pessoal.  

 

Figura 12 - Título da notícia 1 da Gaúcha ZH 

 
 

Nas primeiras linhas do texto está relatado que a estudante foi encontrada morta pela 

Brigada Militar. São informados o horário e o local da chegada da Brigada. A seguir consta 

que a vítima foi atingida com 17 facadas no tronco, pescoço e braços. Também há 

informações de que o primo da jovem foi esfaqueado e está internado. As informações deste 

primeiro parágrafo, conforme é citado no texto, foram retiradas do registro policial. O 

segundo parágrafo aborda a situação do primo que, segundo os familiares, está em estado 

grave e foi submetido a cirurgia. 

 A seguir, a notícia aborda a morte de Stéfane, que foi registrada como feminicídio. 

Também é mencionado que o agressor não foi preso. 

 

  Figura 13 – Trecho que consta a palavra feminicídio 

 
 

Baseada no depoimento dos familiares, a notícia divulga que o suspeito do feminicídio 

é o ex-marido da jovem, com quem ela era casada desde 2015, mas há uma semana estava 

separada. No texto é explicado que ela estava morando na casa dos avós. Também é 

mencionado que os familiares contaram que a primeira briga do casal ocorreu eu 2015 e, 

desde então, Stéfane tentava morar com os familiares, mesmo com a discordância do ex-

marido. 
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É feita uma descrição de como e onde a vítima foi encontrada morta e de como o seu 

primo foi encontrado ferido. A seguir, é relatado que o autor das facadas fugiu em um Celta 

branco. A matéria cita o delegado da Polícia Civil de Canela para contar que o suspeito já 

havia sido preso por agressões a ex-mulheres, conforme a Lei Maria da Penha, e possui 

antecedentes policiais por violência. Ainda consta que “os policiais não encontraram registro 

de queixas de Stéfane contra o homem”. Por fim a matéria diz que o delegado cogita pedir a 

prisão do suspeito à Justiça. O texto finaliza com o seguinte dado: “Este foi o quinto 

homicídio registrado em Canela este ano”. 

Com base nessas informações apresentadas e nas obtidas com o formulário de 

codificação26, observamos que esta é mais uma notícia focada apenas no caso de morte que 

está sendo divulgado. Mas, veremos outros pontos relevantes de serem destacados. Mesmo 

que o feminicídio tenha sido cometido na rua, como explica a notícia, o tipo de violência 

sofrido pela mulher está enquadrado como violência doméstica, uma vez que ela foi morta 

pelo seu ex-marido que, inclusive, não aceitava a separação ocorrida apenas uma semana 

antes do crime. A notícia conta que Stéfane foi vítima de feminicídio e também explica que 

ela sofreu violência doméstica. A definição destes termos não são apontadas, mesmo que isso 

seja relevante para aqueles leitores que não entendem o que envolve estes crimes, assim como 

também seria fundamental para que o público compreendesse o verdadeiro motivo por trás da 

morte da mulher. 

Assim, pelo fato da matéria ter informado que o ex-marido não aceitava a separação, 

podemos perceber que a vítima já vinha sofrendo violência psicológica antes de ter sido 

violentada fisicamente e então ter sido morta. Esta é também uma maneira do jornalista 

indicar ter sido esse um dos motivos (fúteis) do feminicídio ter sido cometido. Portanto, a 

matéria deixa claro qual a relação entre a mulher e o feminicida, assim como procura explicar 

o que poderia ter motivado o crime. 

As fontes exibidas na notícia são os familiares da vítima e o delegado do caso, sendo 

que não é possível identificar quais os familiares, uma vez que o texto os apresenta da 

seguinte maneira: “conforme familiares” e “segundo familiares”. Assim, também não é 

                                                 
26

 Formulário disponível no apêndice 5, na página 101. 
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possível distinguirmos se as informações foram passadas pelos familiares diretamente à 

equipe do jornal ou aos policiais, que repassaram as informações. 

  

 Figura 14 - Trecho que aborda sobre a separação da vítima com o feminicida 

 
 

É mencionado que “os policiais não encontraram registro de queixas de Stéfane contra 

o homem”. No entanto, apenas esta informação é passada e o texto não contextualiza que o 

fato de a vítima não ter prestado queixa do seu ex-marido não significa que ela não sofria 

ameaças, ou era violentada. Pois, como podemos deduzir com as informações anteriores, ela 

estava tentando se desvincular do agressor, pois, já havia se separado e até saído de casa. 

Políticas de prevenção, dados estatísticos ou serviços de denúncia e atendimento 

destinado à mulheres violentadas não são informados na notícia. O termo feminicídio é citado 

duas vezes no texto. O nome do suspeito não é informado, mas no texto é explicado que isso 

ocorre porque o nome não foi divulgado pela Polícia. Ainda que a matéria descreva a cena do 

crime, podemos considerar que o texto não deu muito destaque para detalhes à respeito da 

morte. Por fim, também podemos reconhecer que a matéria não apresenta cunho investigativo 

e está, sobretudo, presa à informar o crime e as circunstâncias envolvidas no ato. E embora 

tenha abordado o contexto que resultou na violência (a separação), a notícia não contextualiza 

sobre o que é feminicídio e não presta um serviço às mulheres que são violentadas e podem 

ter o mesmo destino que a Stéfane e tantas outras vítimas. 
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4.2.2 Notícia 2: o caso de Elaine Silva da Silva 

 A segunda notícia27 selecionada para a análise foi publicada no site da 

GaúchaZH no dia 24 de setembro deste ano. Ela está veiculada na editoria “Segurança” e 

apresenta o seguinte título: “Homem confessa que matou cunhada dentro de casa em 

Cachoeirinha”. A matéria é assinada por uma jornalista. São divulgadas duas fotos, uma da 

vítima e outra do feminicida, ambas retiradas do arquivo pessoal das pessoas.   

 

Figura 15 - Título da notícia 2 da GaúchaZH 

 
 

 O texto inicia com a informação de que um homem foi ouvido no dia 24 de 

setembro em Cruz Alta, e confessou ter matado a cunhada na casa da família. As informações 

são da Polícia Civil. O homem é identificado como Evandro Ferreira, 42 anos. Segundo a 

notícia ele está preso. Em seguida, a matéria aborda que a vítima é Elaine Silva da Silva, 42 

anos e que ela “foi encontrada morta em 13 de setembro, em Gravataí, dois dias após 

desaparecer da casa onde vivia com os parentes, em Cachoeirinha”. 

 O segundo parágrafo apresentada a opinião do delegado Leonel Baldasso, da 1ª 

Delegacia de Polícia de Cachoeirinha. O texto indica que, conforme o policial, “o homem 

confessou o crime para três policiais que viajaram até a Região Noroeste para ouvir o 

suspeito, preso preventivamente pelo crime”. Nas próximas linhas há mais detalhes sobre a 

confissão do criminoso, que também contou que tinha um relacionamento com a cunhada, 

quem matou durante uma briga. Segundo ele, durante a briga, Elaine teria ameaçado contar à 

família sobre o relacionamento que escondiam. Assim o texto ainda explica que “Evandro 
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 Notícia disponível em: <https://bit.ly/2zqy2qf>. Acesso em: 31 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2zqy2qf
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teria dito que sairia de casa e, segundo ele, a cunhada não teria aceitado”. Para reforçar e dar 

mais credibilidade às informações, ainda há uma fala do advogado, como mostra a figura 16: 

 

 

Figura 16 - Trecho com a fala do delegado sobre o depoimento do feminicida 

 
 

 Em seguida, há mais detalhes sobre o momento do crime e sobre o que 

Evandro fez para ocultar o corpo da mulher que ele havia acabado de matar. Segundo o texto, 

ele saiu da casa com o corpo da cunhada dentro do porta-malas do seu carro e seguiu para um 

motel em Gravataí. Depois disso, temos mais uma fala do advogado: 

 

Figura 17 - Trecho com a outra fala do advogado 

 
 

 O texto segue com mais detalhes para o momento do crime, de acordo com o 

depoimento do autor confesso. Ele explica o que fez com o corpo da mulher e para onde foi 

até ter sido preso. Neste momento, é apresentada mais uma fala do delegado. Ele afirma que o 

depoimento do feminicida condiz com as suas suspeitas de que a vítima tinha sido morta 

dentro de casa. No próximo parágrafo é mencionado que a polícia “obteve imagens que 

mostram Evandro circulando sem ninguém no banco do carona”. Depois, é explicado que os 

cunhados moravam na mesma residência, porém o homem morava com a mulher, irmã de 
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Elaine, e a filha no andar inferior da casa. Já a vítima residia com os pais e outra irmã no 

andar superior. 

 No parágrafo seguinte há explicações sobre o contexto em que se deu o 

depoimento do feminicida, onde ele foi preso e, ainda, que ele teve “a prisão preventiva 

decretada pela Justiça por suspeita de envolvimento na morte da cunhada”. 

 Depois disso, a matéria apresenta o subtítulo “Polícia cogita pedir 

reconstituição”. Nesta parte é mencionado que a polícia aguarda o recebimento do resultado 

da perícia realizada na residência e que o delegado cogita pedir a reconstituição do crime. Em 

meio ao texto, são apresentadas duas falas do delegado sobre estes aspectos da investigação. 

Posteriormente há outro subtítulo chamado “Contraponto”, no qual é apresentada a posição da 

“responsável pela defesa de Ferreira, a advogada Tatiana Assis Machado Bersagui”. Assim, a 

notícia é finalizada com a fala da advogada. Como mostra a figura a seguir, ela afirma que o 

feminicida está arrependido e não se trata de um típico agressor da lei Maria da Penha. 

 

Figura 18 - Trecho com a posição da advogada do acusado 

 
 

 Com base no levantamento feito com o formulário de codificação28 e o 

detalhamento aqui apresentado sobre a notícia, podemos sustentar algumas observações. Em 

primeiro lugar, é evidente que o objetivo desta matéria foi descrever o que aconteceu no 

momento do crime e o que o delegado tinha para falar sobre as devidas circunstâncias. Assim, 

também está claro que só autoridades tiveram suas falas citadas no texto. Por trás do 

feminicídio está envolvido um caso de violência doméstica. O grau de parentesco e de relação 

entre a vítima e o feminicida são amplamente divulgados na matéria. Não são apresentados 

                                                 
28

 Formulário disponível no apêndice 6, na página 104. 
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parentes, familiares, amigos ou conhecidos da vítima ou do feminicida como fontes. A 

matéria menciona, com amplo espaço, a situação do agressor e como ele será ou está sendo 

punido. Não são expostas justificativas para o crime, que estejam relacionadas com a conduta 

ou o comportamento da vítima. Embora, a matéria aponte que, segundo o depoimento do 

acusado, a vítima foi morta por ter o ameaçado. No entanto, entendemos que tal explicação 

está atribuída à justificativa por parte do agressor, que teve um descontrole resultante de raiva.  

 Por outro lado, a notícia não menciona sobre se houve ou não iniciativas da 

vítima para buscar ajuda e/ou sair de alguma situação de violência que poderia ter acontecido 

antes de um trágico desfecho. A matéria não aborda sobre políticas de prevenção direcionados 

à violência contra a mulher e o feminicídio, não expõe dados estatísticos que revele o número 

de casos de violência e morte de mulheres no Brasil. Da mesma forma que não informa algum 

serviço de denúncia ou atendimento direcionado à mulheres violentadas. 

 Ainda que esteja claro que o crime trata-se de um caso de feminicídio e embora 

o delegado não fale disso, a matéria não menciona o termo nenhuma vez. No lugar da palavra 

foram achadas frases como: “matou cunhada”, “o crime”, morte da cunhada”. Em 

contrapartida, o texto menciona muitos verbos no condicional, a palavra “teria”, por exemplo, 

foi citada oito vezes.  

 Por fim, constata-se que a notícia está, sobretudo, voltada ao criminoso, sem 

apresentar muito destaque ao feminicídio ou à vítima e seus familiares. Da mesma forma, o 

texto não tem um olhar crítico sobre o caso está limitado à narrativa de duas situações, a cena 

do crime e o depoimento prestado pelo feminicida. 

 

4.2.3 Notícia 3: o caso de Isadora Viana Costa 

 

 A última notícia29 selecionada para fazermos a análise foi publicada no dia 22 de 

setembro, também na editoria “Segurança”, da Gaúcha ZH. O texto não possui assinatura e o 

título apresentado é o seguinte:  

 

 

                                                 
29

 Notícia disponível em <https://bit.ly/2PzRndW>. Acesso em: 31 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2PzRndW
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Figura 19 - Título da notícia 3 da GaúchaZH 

 
 

 O primeiro parágrafo da notícia aborda sobre o acusado de feminicídio ter tipo 

o seu interrogatório adiado pela Justiça. O homem é acusado de matar a sua namorada na 

cidade de Imbituba, em Santa Catarina. O seu nome e a sua idade são divulgadas, sendo 

identificado como “Paulo Odilon Xisto Filho, de 36 anos”. O texto explica que o pedido de 

adiamento veio da defesa do réu e que um novo interrogatório estaria marcado para o final de 

outubro. 

 O segundo parágrafo integra informações sobre a vítima, que é identificada 

pelo seu nome, sua idade e sua cidade natal: “Isadora Viana da Costa, de 22 anos, natural de 

Santa Maria”. O texto ainda explica que o feminicídio ocorreu na casa do seu namorado, 

quando ela foi visitá-lo em Santa Catarina. 

 O terceiro parágrafo volta a dar ênfase ao interrogatório e o fato dele ter sido 

adiado. Informações disponibilizadas pela assessoria do Ministério Público são citadas e 

dizem respeito à solicitação do advogado para que o interrogatório fosse realizado depois de 

todas as oitivas (seja ouvido depois de todas as testemunhas).  

 O quarto parágrafo volta a abordar sobre o caso, que “é tratado como 

feminicídio”, conforme é citado no texto. As próximas linhas da matéria são dedicadas a 

explicar as circunstâncias envolvidas na noite do crime, como podemos ver na figura 20: 
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Figura 20 - Trecho que cita a palavra feminicídio e explica os motivos do crime 

 
 

 O último parágrafo do texto abordou sobre o laudo do Instituto Médico Legal, 

no qual é apontado que a causa da morte de Isadora foi um trauma abdominal. Por fim é 

comunicado que o exame concluiu que a lesão “não estaria relacionada ao consumo de 

alguma substância, pequena queda ou eventuais manobras de reanimação cardíaca”.  

 Como é possível constatarmos, a partir do que foi exposto e do formulário de 

codificação30, esta é mais uma notícia que não apresenta cunho investigativo, que não 

contextualiza ou revela as circunstâncias envolvidas por trás do feminicídio. O “Caso Isadora” 

tomou grande proporção na mídia em 2018, principalmente entre os meios de comunicação do 

Rio Grande do Sul. Assim, é provável que a GaúchaZH, como um dos maiores jornais do 

estado, tenha produzido alguma notícia que aborde, de forma mais aprofundada este assunto. 

No entanto, no contexto da presente matéria este tipo de abordagem não predomina, uma vez 

que a notícia está voltada a informar apenas o fato e a novidade do processo, no caso, que a 

Justiça adiou o interrogatório do acusado.  

 Embora não seja mencionado no texto, a violência envolvida no feminicídio de 

Isadora é violência doméstica. O nome do acusado pela sua morte, o namorado, não é 

divulgado. As fontes apresentadas no texto é a assessoria do MP e o Instituto Médico Legal. 

As fontes não tiveram suas falas citadas de forma direta. Nenhum familiar da vítima ou do 

agressor foi procurado e/ou apresentado na matéria. Não são abordadas justificativas para a 

morte da vítima, relacionadas a sua conduta ou comportamento. No entanto, o texto exibe 

justificativas ou explicações referentes ao feminicídio cometido pelo homem, ao afirmar que 

ele “revoltou-se, pois escondia da família que usava drogas. Ele então teria agredido a jovem, 

provocando a sua morte”. A matéria não menciona sobre iniciativas da vítima para buscar 

                                                 
30

 Formulário disponível no apêndice 7, na página 108. 
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ajuda e/ou sair de alguma situação de violência pela qual pode ter passado. Também não há 

informação sobre políticas de prevenção da violência contra a mulher e o feminicídio. Quando 

foi abordado no texto que “o caso é tratado como feminicídio”, a notícia não preocupou-se em 

esclarecer para o leitor o significado desta lei e o motivo dela existir. O texto também não fala 

sobre dados estatísticos que revelam a gravidade da violência contra a mulher e/ou 

feminicídio no Brasil. Outra responsabilidade da mídia frente a mais um caso de feminicídio, 

seria informar algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas, no entanto, 

isto não é praticado. O termo feminicídio não foi referido no título da notícia, e no corpo do 

texto foi citado apenas uma vez (conforme imagem). É importante observarmos que a matéria 

não manifesta muito destaque para detalhes sobre a cena do crime, apesar de ter explicado 

algumas circunstâncias da situação. Por fim, concluímos que trata-se de uma notícia limitada 

à narrativa do fato e que não expõe alguma investigação ou apuração quanto a outros aspectos 

que não sejam relacionados somente a morte e a acusação do feminicida. 

 

4.3 Apontamentos baseados no formulário de codificação  

 

A partir de uma minuciosa leitura e com base nos elementos coletados com o 

formulário de codificação31, é possível fazermos diversos apontamentos acerca da abordagem 

jornalística sobre a agenda do Feminicídio. Para a melhor compreensão acerca da qualidade 

da cobertura midiática sobre o tema, usaremos como parâmetro a Análise da Cobertura da 

Imprensa sobre Violência contra as Mulheres32, realizada pela jornalista Marisa 

Sanematsu, no ano de 2010. Na análise são apresentados resultados de um monitoramento 

realizado com as principais notícias e artigos sobre violência contra a mulher publicadas de 

janeiro a dezembro de 2010. O monitoramento sistemático foi aplicado a 16 jornais, em que 

foram observados diversos aspectos da abordagem jornalística. É necessário assinalar que a 

análise em questão também serviu como suporte para a estruturação do formulário de 

codificação aplicado ao corpus de pesquisa deste trabalho.  

                                                 
31

 Formulário disponível no apêndice 10, na página 120. 
32

Disponível em: <https://bit.ly/2zc1gsa>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

https://bit.ly/2zc1gsa
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Portanto, embora provenientes de diferentes épocas e aplicadas em veículos e 

proporções distintas, os resultados obtidos neste trabalho, no qual foram analisadas notícias 

deste ano publicadas por dois meios de comunicação, se assemelham às considerações 

desenvolvidas por Sanematsu, que fez a análise de mais de 100 notícias publicadas em 16 

jornais diferentes em todo o ano de 2010. Por outro lado, também há características que não 

se igualam, e mostram que, em determinados aspectos, hoje a mídia pode ter evoluído e estar 

mais conscientes quanto ao seu papel ao abordar as inúmeras questões voltadas à violência 

contra a mulher. 

Das onze notícias pertencentes à GaúchaZH, dez estão vinculadas à editoria 

“Cotidiano” e apenas uma à editoria “Mundo”. Todas as 28 notícias da GaúchaZH são da 

editoria “Segurança”. Da mesma forma, por se tratar de um jornal direcionado à produção 

de conteúdo regional/local, todas as matérias publicadas na GaúchaZH tratam de casos de 

feminicídio cometidos na região sul do país. As cidades do Rio Grande do Sul que 

apareceram nas matérias foram: Canela, Carazinho, Caxias do Sul, Erechim, Gravataí,  

Portão, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Vale do Taquari. De fora do estado, Balneário 

Camboriú, de Santa Catarina, e outra do Paraná. 

Por outro lado, as notícias da Folha de São Paulo não apresentaram nenhum caso 

registrado no Rio Grande do Sul. Assim, foram publicadas quatro notícias de um mesmo caso 

ocorrido no Paraná (inclusive trata-se do mesmo feminicídio citado pela Gaúcha), cinco 

notícias da região sudeste do país como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma 

notícia sobre uma ocorrência de Campo Grande, localizada na região sudeste. E duas notícias 

sobre feminicídio no exterior, no Iraque. Se tratando das poucas notícias sobre casos de 

violência no exterior, Sanematsu (2011) constata que, em seu monitoramento, apenas 10% das 

notícias clipadas tratavam de fatos ou casos de violência ocorridos fora do Brasil. 

Nesta perspectiva é importante recapitularmos o conceito do valor-notícia da 

“proximidade”, elencado por Traquina (2005) e citado anteriormente em outro capítulo deste 

trabalho. Segundo ao autor, o valor-notícia da proximidade diz respeito à importância que um 

acontecimento tem em um determinado lugar, pelo simples fato de estarem próximos. A 

GaúchaZH é um jornal de Porto Alegre que produz conteúdo direcionado ao público gaúcho. 
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Desta forma, pressupõe-se que notícias sobre acontecimentos da região norte do país, por 

exemplo, não são o tipo de conteúdo que atrai os leitores da Gaúcha, que querem informar-se 

sobre o que está acontecendo próximo a eles. Portanto, um caso de feminicídio cometido em 

Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul tem muito mais chance de ser destaque em um jornal 

gaúcho do que em jornais de outras regiões do país. No entanto, é fundamental destacar que 

há exceções para este valor-notícia. Como um caso de feminicídio que toma proporção 

nacional e é divulgado em jornais do país todo, seja de alcance nacional ou de alcance local. 

O exemplo disto é o caso de feminicídio da advogada Tatiane Spitzner, que ocorreu no Paraná 

em julho deste ano. O crime chocou o país e foi amplamente divulgado em diversos jornais e 

noticiários, inclusive pelos dois veículos de comunicação utilizados nesta pesquisa. 

Nesta análise também foi observado o sexo do jornalista autor da notícia. Nas matérias 

em que foi possível identificar, constatamos que há um equilíbrio entre homens e mulheres 

que assinam os textos. Sendo que de 39 notícias, 13 jornalistas eram mulheres e 14 eram 

homens. Nove notícias não tiveram assinatura e três apresentaram dois autores de ambos os 

sexos. No monitoramento feito por Sanematsu (2011) tal aspecto também foi observado. 

Sobre isso, ela destaca que a presença da assinatura na matéria jornalística é um elemento que 

influencia para a importância da notícia. Na visão da autora, a ausência da assinatura em 

notícias sobre a violência contra a mulher “reforça o seu caráter factual e pouco qualificado, 

aproximando-a daquilo que tem sido chamado aqui de abordagem “policialesca”. 

(SANEMATSU, 2011, p. 68). 

A presente análise também revela que a maioria das matérias informa sobre o tipo de 

violência sofrida pela mulher antes de ser morta. Na Folha de São Paulo, do total de 11 

notícias, oito evidenciam que a vítima sofreu violência física antes de ser morta. Em cinco 

notícias revela-se que a mulher sofreu violência psicológica e em três que foi submetida a 

cárcere privado. Em duas matérias as vítimas também sofreram violência sexual. Dentre 

estes resultados, é possível fazermos algumas considerações: Em uma notícia é citado que a 

mulher teve os seus pertences roubados e ainda foi estuprada antes de ser morta por um 

homem que ela nem mesmo conhecia. Em outra notícia indica-se que a vítima de feminicídio 

foi sequestrada e sofreu uma tentativa de estupro. Houve também uma notícia na qual 



73 

 

  

 

 

entende-se que a mulher não sofreu nenhum outro tipo de violência, além da física que 

causou a sua morte.  

Na GaúchaZH, constatamos que em todas as 28 notícias é citada a violência física 

como causa da morte. Por outro lado, em 14 matérias é evidenciado que, de forma explícita 

ou implícita, a violência psicológica antecedeu ou acompanhou a morte da vítima. Situações 

de violência sexual foram expostas em duas notícias, nas quais as vítimas foram estupradas. 

Em apenas uma notícia não foi possível identificar quais os tipos de violência que 

antecederam ou acompanharam o feminicídio.   

Observa-se, também, que em nenhum dos dois jornais, há notícias sobre casos de 

feminicídio efetuados nas regiões Norte ou Nordeste do país - o que não significa que nestes 

locais não ocorram os crimes com a mesma proporção que nas outras regiões. Já na Gaúcha 

ZH, não encontramos nenhuma notícia sobre feminicídio realizado no exterior. Da mesma 

forma, em nenhuma das notícias de ambos os jornais estavam presentes tipos de violência 

como abuso sexual (que envolve adolescentes menores de 14 anos), exploração sexual e 

patrimonial. Na Folha de São Paulo, situações de violência moral não foram citadas em 

nenhum dos textos, enquanto que na Gaúcha ZH é mencionada em seis notícias. Por outro 

lado, neste mesmo jornal não há notícia em que o cárcere privado está presente, ao passo que 

na Folha de São Paulo há três notícias em que este crime acompanha o feminicídio. 

O estudo realizado nos permitiu constatar que na maioria das notícias, a violência 

doméstica impera, principalmente na Gaúcha ZH, que dentre as 28 matérias sobre 

feminicídio, apenas três não exibiram um contexto em que a agressão foi praticada no íntimo 

do lar, ou que teve suas origens no privado e teve o feminicídio cometido em público. Destas 

três notícias, uma apresentava um contexto de violência intrafamiliar ou familiar, quando a 

agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um familiar ou cônjuge que não 

necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima. Em outras duas matérias é informado 

que o feminicídio foi praticado por um homem, até então, desconhecido da vítima, 

enquadrando-se como violência contra a mulher.  
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No caso da Folha de São Paulo, de 11 notícias, quatro informam casos de feminicídio 

que envolvem violência contra a mulher e três que envolvem violência intrafamiliar ou 

familiar. Em um dos textos, que não se enquadraram em nenhuma das duas opções acima, é 

indicado que a agressão se trata de violência contra a mulher. Em outros três textos é 

apontado que a violência foi cometida por um homem desconhecido da vítima.  

 O grau de parentesco ou relação entre os feminicidas e as vítimas foi mencionado 

em praticamente todas as notícias de ambos os jornais, uma vez que, dos 39 textos, apenas 

quatro não indicaram o nível de intimidade do agressor e da mulher. Ex-maridos, 

companheiros, ex-companheiros, noivos, ex-noivos e esposos estão entre os mais citados 

como responsáveis pelo feminicídio nas 35 notícias. Nesta perspectiva, no monitoramento de 

Sanematsu (2011) também foi constatado que a violência doméstica destaca-se entre os tipos 

de agressão mais frequentemente cobertos. Quanto a isso a jornalista também ressalta que o 

panorama também revela que maioria das vezes a violência provém de um cônjuge ou 

familiar, como também foi constatado nas notícias da GaúchaZH e da Folha de São Paulo. 

Assim, podemos considerar que a abordagem destas informações “trata-se de um aspecto 

importante para contextualização e problematização da violência doméstica contra as 

mulheres.” (SANEMATSU, 2011, p. 86). 

Fontes e entrevistados também estavam presentes na maioria das notícias dos meios 

de comunicação. Todas as notícias da Folha de São Paulo apresentaram alguma fonte ou 

entrevistado. Na Gaúcha ZH apenas cinco, de 28 notícias, não incluíam nenhum tipo de fonte 

ou entrevistado em seus textos. As fontes apresentadas nas 39 notícias foram: os familiares 

da vítima; a mãe da vítima; a irmã da vítima; a prima da vítima; o irmão da vítima; um 

conhecido da vítima; a colega de trabalho da vítima; a vizinha da vítima e do agressor; a 

testemunha; o Delegado; o Juiz; a Juíza; o Advogado dos pais da vítima; o Advogado do réu; 

a defesa do acusado; a Polícia Civil; a Brigada Militar; a Promotora; o Promotor; o Ministério 

Público; a Assessoria do Ministério Público; o Diretor do Instituto Médico Legal (IML); o 

suspeito de feminicídio; o réu; o feminicida; internautas; um humorista Iraquiano; a Cable 

News Network (CNN). Dentre todas as fontes, algumas delas se repetiram entre as notícias 

dos dois meios de comunicação, como: a mãe e a irmã da mulher morta, o Delegado, o 
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Promotor, o diretor do Instituto Médico Legal (IML), A defesa ou o Advogado do acusado, e 

o próprio feminicida.  

Outro aspecto observado nos textos em relação às fontes e entrevistados, foram as 

autoridades citadas. E mais uma vez, há um maior número de notícias com informações e 

discursos atribuídos às autoridades. De maneira geral, apenas seis notícias não 

mencionaram autoridades em seus textos, sendo duas da Folha de São Paulo e quatro da 

Gaúcha ZH. Nos dois meios de comunicação, a fonte mais frequente foram delegados, 17 

vezes na Gaúcha e cinco vezes na Folha de São Paulo. A seguir vem os policiais, que foram 

citados sete vezes, todas pela Gaúcha. O advogado do réu é a terceira fonte mais citada, 

cinco vezes pela Folha e em duas ocasiões pela Gaúcha. O jornal paulista também mencionou 

em quatro notícias promotores ou juízes, enquanto que a mídia gaúcha só apresentou uma. O 

Ministério Público foi referido em quatro notícias, duas vezes por cada um dos meios de 

comunicação. 

Nas notícias analisadas por Sanematsu (2011), as fontes mais apresentadas também 

foram essas. Seu estudo revela que delegados/as e agentes policiais apareceram em mais de 

24% das notícias, representantes do Judiciário 8% e do Ministério Público quase 4%. Sobre 

isso, ela considera que “A forte presença da polícia como fonte provavelmente se deve à 

ênfase na cobertura policial e à própria dinâmica do que é notícia.” (SANEMATSU, 2011, p. 

80) 

Na notícias analisadas do presente trabalho, familiares, amigos ou parentes 

próximos às vítimas ou aos feminicidas não costumam ser entrevistados em ambos os 

jornais, que poucas vezes apresentaram este tipo de fonte em seus textos. A Folha de São 

Paulo referiu o relato de alguma pessoa ligada à vítima em apenas duas notícias, enquanto a 

Gaúcha em apenas sete. Nenhuma notícia dos meios apresentaram fontes relacionadas ao 

agressor. Por outro lado, o próprio feminicida foi apontado como fonte em seis notícias, 

quatro do jornal paulista e duas do gaúcho.  

No monitoramento da jornalista a situação foi a mesma, assim ela afirma que os 

resultados obtidos em suas observações sobre as fontes mais citadas “indicam que os 
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profissionais de imprensa têm priorizado ouvir fontes oficiais na construção das matérias.” 

(SANEMATSU, 2011, p. 80). Diante desses dados, considera-se que a mídia deve sempre 

buscar ouvir ou entrevistar variadas fontes e apresentar posicionamentos diferentes. É 

incontestável a importância da opinião de uma autoridade para atribuir mais credibilidade ao 

texto. No entanto, o ponto de vista de um cidadão comum que presenciou um acontecimento, 

por exemplo, pode agregar uma visão mais humana para a matéria, principalmente para 

aquelas sobre violência e morte, uma vez que “A pluralidade e o equilíbrio de vozes e de 

opiniões são indicadores fundamentais da qualidade da cobertura jornalística.” 

(SANEMATSU, 2011, p. 80). 

Fontes ou entrevistados do sexo masculino foram mais comuns nos 39 textos 

analisados. A Folha de São Paulo utilizou fontes femininas apenas duas vezes enquanto 

mencionou fontes masculinas onze vezes. A Gaúcha ZH diversificou mais, já que em nove 

dos seus textos apareceram as mulheres como fontes, enquanto que em 16 notícias foram 

mencionados os homens.  

Outra característica comum observada nos textos, é a de que os meios de comunicação 

quase sempre mencionam a situação judicial dos feminicidas, posto que em apenas uma 

notícia, da Folha de São Paulo, não foi esclarecido se o homem já havia sido punido ou não 

pelo crime cometido. Em comparação ao monitoramento de Sanematsu (2011), podemos 

observar que esse aspecto nem sempre foi comum entre os meios de comunicação, 

representando um progresso da mídia, que hoje costuma abordar o andamento processual dos 

casos de violência. Nas notícias examinadas pela autora foram poucas as matérias que 

mencionaram a impunidade do agressor ou a dificuldade de penalizá-lo pelo crime de 

violência. Sobre isso, ela salienta que é dever da mídia não omitir as dificuldades da Justiça 

em “implementar efetivamente as medidas punitivas previstas em lei, ou mesmo de tratar das 

contradições, conflitos e tensões existentes no campo do Direito em relação à Lei Maria da 

Penha.” (SANEMATSU, 2011, p. 88). 
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Figura 21 - Tabela sobre impunidade ou dificuldades de punir o agressor 

 
                  Fonte: Sanematsu (2011) 

 

Mais um aspecto similar entre os jornais, de acordo com a compreensão da autora da 

análise, é a de que em nenhum dos textos houve atribuição de culpa a vítima de feminicídio. 

Ou seja, jamais os jornais justificaram a conduta agressiva do homem, com algum 

comportamento, atitude ou escolha realizada pela mulher que foi morta. 

O devido aspecto também foi revelado no estudo de Sanematsu. Conforme a autora, 

este dado reflete que atualmente há um maior entendimento sobre a perplexidade da violência 

contra a mulher. Segundo ela esta conduta também é em decorrência de que “a sociedade não 

admite e não aceita uma visão superficial e preconceituosa sobre o assunto e sobre as 

mulheres.” (SANEMATSU, 2011, p. 92).   

Figura 22 - Tabela sobre imputar culpa à vítima 

 
               Fonte: Sanematsu (2011) 

 

Em contrapartida, os textos apresentaram diversas justificativas para a morte da 

vítima, relacionadas aos comportamentos do agressor. Assim, mais uma vez de acordo com a 

percepção de quem os escreve, entende-se que as explicações citadas nos textos não estavam 

dando razão ao criminoso, tampouco conferindo motivos para o leitor entender que se a 

mulher não tivesse feito isto ou aquilo, ela não teria sido morta. 
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 Portanto, os argumentos trazidos nas notícias podem ser entendidos como as 

justificativas apresentadas pelo agressor, com base no seu depoimento dado à polícia, ou a 

partir do que envolvia a conjuntura do crime, como um término de relacionamento. Quanto a 

isso, aproveitamos para destacar, que em hipótese alguma, o fato de uma mulher romper um 

relacionamento dá ao homem o direito de agredi-la, espancá-la ou matá-la. É evidente que 

esta deveria ser uma condição óbvia para todos, e nem teríamos de estar levantando esta 

questão aqui, pois o ideal seria que nunca precisássemos ter de explicar o porquê de uma 

mulher ter sido morta por quem, na prática, deveria amá-la e respeitá-la. Entretanto, como foi 

possível perceber nas notícias, esta é uma prática cada vez mais comum em nosso país. Pois, 

de fato, está na manchete dos jornais. Mulheres morrem todos os dias, e em muitos dos casos, 

pelo simples motivo de termos uma cultura do machismo impregnada em nossa sociedade, 

que inspira homens a matarem quando se deparam em uma situação oposta a de controle e 

autoridade sobre a vida de uma mulher. O que desencadeia o desequilíbrio decorrente de um 

machismo mascarado de ciúme e raiva de quem não está fazendo nada de errado, de quem só 

quis fazer as suas próprias escolhas e viver a sua própria vida, sem submeter-se a uma rotina 

de desrespeito e crueldade. Assim, também evidencia-se que é relevante que esteja claro na 

notícia o motivo - covarde e banal - pelo qual o homem cometeu o feminicídio. Em razão de 

que, essa possa ser uma maneira da sociedade perceber que o feminicídio nunca, sob nenhuma 

circunstância, é realizado por sob alguma justificativa ou por impulso de defesa pessoal. 

Por ora, recapitulamos que, dentre as 39 notícias averiguadas, a justificativa (por 

parte do agressor) de “descontrole resultante de ciúme ou raiva”, foi a mais citada, 

aparecendo em 18 textos, quatro pertencem à Folha de São Paulo e 14 à Gaúcha ZH. A outra 

justificativa, de “Exercício de autoridade/controle sobre a mulher”, foi a segunda mais 

citada, estando em 10 textos da Gaúcha.  

Sob outra perspectiva, no monitoramento realizado por Sanematsu (2011), 

justificativas para a agressão não foram tão comuns quanto nas matérias da Folha e da 

Gaúcha. A tabela abaixo revela que quase 80% das notícias publicadas no ano de 2010 não 

apresentaram argumentos sobre os motivos para ter ocorrido a violência. 
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  Figura 23 - Tabela sobre justificativas para a agressão 

 
                Fonte: Sanematsu (2011) 

 

Todavia, é importante comentarmos que as justificativas mais apresentadas nas 

notícias examinadas por Sanematsu (2011) são similares as que mais apareceram nas notícias 

da GaúchaZH e da Folha de São Paulo, embora estes jornais tenham mencionado com mais 

frequência. A tabela abaixo aponta que o “descontrole resultante de ciúme ou raiva” mais uma 

vez está no topo dos motivos que a mídia mais mencionou como uma suposta motivação para 

o ato de violência. 

 Figura 24 - Tabela sobre as justificativas apresentadas 

 
                         Fonte: Sanematsu (2011) 

  

A contextualização sobre a violência doméstica e o feminicídio é um dos pontos 

que ainda deixam a desejar entre os meios de comunicação. Vejamos: de todas as notícias, 

apenas sete mencionaram se existiam ou não iniciativas das vítimas para buscarem ajuda 

e/ou sair das situações de violência em que se encontravam antes de serem mortas. E de 

todos os textos, apenas um abordou sobre políticas de prevenção da violência e do 

feminicídio. Da mesma maneira, somente cinco das matérias apresentaram o significado do 
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termo feminicídio - ainda que de maneira breve. Em nenhuma notícia foi informado sobre o 

conteúdo da Lei do feminicídio. Quanto a isso, Sanematsu (2001) afirma que abordar sobre o 

conceito e sobre a legislação significa disseminar entre a população os caminhos legais 

atualmente disponíveis no país para tratar sobre determinado crime. "Nesse  aspecto, ao se 

omitir na divulgação de informações sobre esta lei, a imprensa também pode estar sendo 

cúmplice da violência.” (SANEMATSU, 2011, p. 75).  

Dados ou estatísticas sobre violência contra a mulher e/ou feminicídio e serviços de 

denúncia ou atendimento à mulheres violentadas raramente foram expostos. Só uma notícia da 

Gaúcha ZH anunciou, por meio da fala de um policial, informações sobre o número de casos 

de violência doméstica registrados no município em que o crime havia acontecido. O jornal 

gaúcho também foi o responsável por mencionar, em apenas uma notícia, algum tipo de 

serviço de denúncia ou atendimento que a sociedade, ou a própria vítima, pode recorrer caso 

presencie ou sofra uma agressão. 

 Sanematsu (2011) também não encontrou muitas notícias com dados e estatísticas 

sobre a violência contra a mulher em seu monitoramento. Acerca disso a autora da pesquisa 

enfatiza que não tem como a mídia colaborar com o problema da violência contra a mulher, se 

ela não informar sobre o tema com profundidade a real gravidade do problema, revelando 

“números atualizados e obtidos junto a fontes confiáveis.” (SANEMATSU, 2011, p. 79). 

Como mostra a tabela a seguir,  a negligência da mídia se repetiu em 96% das matérias 

observadas por Sanematsu. Os dados comprovam que a cobertura jornalística ainda não 

cumpre com a sua responsabilidade em informar sobre as políticas públicas de prevenção e 

assistência às mulheres vítimas de violência. Acerca disto, a autora também salienta: “Sabe-

se, por meio de dados oficiais, que tais serviços não estão acessíveis para a maioria da 

população, o que reforça a expectativa e a importância de um jornalismo de olho nas políticas 

públicas, mesmo quando o foco central da matéria é o drama pessoal.” (SANEMATSU, 2011, 

p. 68). 
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Figura 25 - Tabela sobre serviços de denúncia ou atendimento 

 
                    Fonte: Sanematsu (2011) 
 

 De maneira geral, a palavra feminicídio foi evitada, tanto nos títulos, quanto no 

corpo dos textos das notícias. Apenas três notícias da ZH e uma da Folha de São Paulo, 

portavam o termo em seus títulos. Ao passo em que, em 20 notícias, 16 da Gaúcha e quatro da 

Folha, a palavra não foi mencionada nenhuma vez. Em 14 notícias, oito da Gaúcha e seis da 

Folha, o termo foi apontado apenas uma vez. Da mesma maneira, em cinco notícias da 

Gaúcha a palavra feminicídio foi apresentada duas vezes. Não foram encontrados textos em 

que a palavra tenha sido anunciada mais do que duas vezes. 

As frases ou palavras usadas para substituir o feminicídio foram: “morta a facadas”; 

“assassinato”; “foi morta”; “crime”; “matar ex-companheira”; “matar jovem”; “assassinar a 

ex-companheira”; “homicídio”; homem mata a esposa”; “matar a mulher”; “assassinato de 

mulher”; “matar a ex-mulher”; “suspeito de matar cunhada”;  “caiu do 4º andar”; “morte 

violenta”; “matou mulher”;  “matar modelo”; “matar a namorada”; “morta em casa”; 

“assassinada pelo marido”; “morte de sua mulher”; “morte brutal”; “morta a marteladas”; 

“crime contra à vida”; “suspeito de ter matado a mulher”; “homem que matou aluna”; 

“homicídio qualificado”, entre tantas outras. 

Uma característica que não condiz entre os dois jornais, é a de que a Gaúcha ZH se 

exime com mais frequência do que a Folha de São Paulo, por meio de verbos no condicional 

mencionados ao longo do texto. Por exemplo, uma notícia da Gaúcha ZH o verbo “teria” foi 

citado oito vezes, ao mesmo tempo que, em outra notícia o verbo foi citado onze vezes. De 

forma geral, verbos como “teria”, “seria” e “estaria” foram apontados em doze notícias do 

jornal. A Folha de São Paulo utilizou as palavras em apenas dois textos. 
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Outro aspecto divergente entre os meios de comunicação, é que a Folha de São Paulo 

deu mais destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime, do que o outro 

site. O meio de comunicação paulista também apresentou mais notícias com ampliação e 

contextualização do crime, do que matérias limitadas à narrativa do fato. Das 29 notícias 

da GaúchaZH apenas sete contam com ampliação/contextualização do crime. Enquanto que 

das 11 notícias da Folha, quatro apresentam uma abordagem aprofundada. 

No monitoramento de Sanematsu (2011), é apontado que as notícias de 2010 também 

estavam mais voltadas para o fato jornalístico em si, em uma abordagem personalizada e 

individualizada. Segundo a jornalista, em geral, as matérias apresentam “uma cobertura de 

viés policial, em que se destacam detalhes sobre as vítimas e a cena do crime, totalmente 

descontextualizada das esferas de governo e dos esforços empreendidos ou não para gerar 

soluções para o problema.” (SANEMATSU, 2011, p. 72). 

Retomando aos pontos regulares entre os meios, podemos afirmar que foram 

frequentes os textos que divulgaram o nome do suspeito ou acusado de cometer o 

feminicídio. Em ambos os site foram poucas as matérias que apresentaram cunho 

investigativo, sendo que somente três notícias da Gaúcha revelaram informações obtidas 

mediante investigação. Sanematsu (2011) constatou que embora o tema da violência 

doméstica seja amplamente noticiado pela mídia, o assunto costuma ser abordado de forma 

rasa, sem contextualização e promoção de debates “preocupação investigativa, que incluiria a 

apuração de causas e a busca de soluções, além da crítica à insuficiência das políticas 

públicas.” (SANEMATSU, 2011, p. 73). 

Por fim, acentuamos que foi identificada apenas uma notícia, da Gaúcha ZH, que 

demonstrou um olhar crítico sobre a causa ou a solução para este grave e incessante 

problema que a violência contra a mulher o feminicídio representam para o nosso país. 

 Para entendermos os motivos das notícias analisadas serem como são, é fundamental 

recapitularmos que o trabalho do jornalista é desempenhado sob parâmetros que intervêm na 

sua função de selecionar os fatos e transformá-los em notícia. Assim, é necessário 

entendermos que as redações jornalísticas atuam de acordo com regras e condições que 
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interferem na produção das informações, desde a checagem e a apuração, a escolha dos 

entrevistados, assim como o enfoque da notícia e a abordagem do texto. Portanto, podemos 

recordar que, de acordo com Traquina (2005), nas entrelinhas de um texto jornalístico 

subsistem critérios de noticiabilidade, que interferem na compreensão e na percepção do 

público acerca do assunto ou do fato que lhe está sendo informado.  

Com o desenvolvimento da análise, foi possível constatarmos os critérios de 

noticiabilidade mais pertinentes a produção das notícias sobre casos de feminicídio apontadas 

nesta pesquisa. A morte é um critério de noticiabilidade indispensável para os meios de 

comunicação, que, segundo Traquina (2005), diariamente dão visibilidade para o tema. 

Assim, é evidente que notícias sobre casos de feminicídio são frequentemente divulgadas por 

envolverem a morte em seu contexto. Outro valor-notícia que está relacionado com as notícias 

da Folha de São Paulo e da GaúchaZH é da notabilidade, que segundo Traquina (2005) 

indica a possibilidade e a capacidade de um acontecimento ser “visível, de ser tangível”. 

Assim, no caso da violência contra a mulher, uma morte pode virar notícia porque é 

“tangível”, já as circunstâncias e problemas que podem existir por trás dessa morte não são 

fáceis de tornarem-se notícia por serem “pouco tangíveis”. Entretanto, a notabilidade como 

valor-notícia pode ser entendida como uma falha do jornalismo que está propenso a dar ênfase 

ao acontecimento, deixando de lado os bastidores do episódio. “O trabalho jornalístico é, 

como já tivemos a oportunidade de ver, uma atividade prática onde os jornalistas lutam 

constantemente contra a tirania do fator tempo”. (TRAQUINA, 2005, p. 83). O próximo 

valor-notícia que observamos ter relação com as notícias sobre feminicídio é o de conflito. 

Segundo Traquina (2005), um confronto que envolve a violência física apresenta maior grau 

de relevância e por isso está mais propenso a ser notícia. O valor notícia do conflito está 

relacionado ao da infração, que se refere a eventualidades em que o descumprimento de 

normas e/ou leis está envolvido. 

Por último elencamos o valor-notícia da disponibilidade como um critério 

amplamente ligado a maneira como os meios de comunicação têm abordado o feminicídio. 

Traquina (2005) explica que este valor-notícia se refere aos recursos necessários para realizar 

a cobertura de um acontecimento. Ele explica que matérias investigativas são evitadas por 
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demandarem mais gastos com tempo, trabalho e dinheiro, do que as notícias que abordam 

apenas as informações básicas sobre um acontecimento. Assim, entendemos que, embora os 

meios de comunicação quisessem investigar todos os casos de feminicídio, é mais fácil e 

econômico mandar o repórter checar as informações com a polícia, por exemplo, do que lhe 

disponibilizar os recursos necessários para realizar uma investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Como futura jornalista, percebo que optei por uma profissão movida, sobretudo, pela 

coragem e pelo inconformismo. Diante disso, escolhi tratar sobre um assunto triste, chocante 

e difícil, porém necessário de ser discutido, afinal “a violência contra as mulheres é um 

problema de grande magnitude e impacto e, portanto, de interesse público.” (SANEMATSU, 

2011, p. 58). Assim, esta pesquisa buscou compreender de que modo o feminicídio é 

construído e abordado pela mídia. Para isso, foram observadas 11 notícias publicadas pela 

Folha de São Paulo, nos meses de agosto e setembro de 2018 e 28 notícias veiculadas na 

GaúchaZH, em setembro deste ano. A análise foi desempenhada por meio de um formulário 

de codificação aplicado individualmente a cada uma das 39 notícias e também a partir de uma 

exposição descritiva e detalhada do conteúdo de seis notícias, três de cada meio de 

comunicação.  

Para nortear esse estudo e garantir uma melhor compreensão desta temática foi 

realizado um referencial teórico sobre o papel do jornalismo na construção da realidade, 

valores-notícia e critérios de noticiabilidade, feminismo, machismo, violência contra a mulher 

e por fim sobre a responsabilidade da mídia ao noticiar a violência. A partir disso e com base 

nos resultados obtidos na análise de conteúdo das matérias, chegamos à conclusão de que 

casos de feminicídio são noticiados com frequência pela mídia, no entanto os textos 

jornalísticos carecem de contextualização e aprofundamento sobre o tema.  

Do mesmo modo, o objetivo geral da pesquisa, analisar a abordagem de notícias sobre 

casos feminicídio produzidas por uma pequena parcela da mídia online do país, nos permitiu 

constar que, em geral, os meios de comunicação tratam o feminicídio como um crime 

qualquer. Desconsiderando que a questão da violência contra a mulher deve ser tratada a 

partir de uma perspectiva sociocultural, que envolve aspectos relacionados à educação e a 

mudança de atitudes e comportamentos machistas de uma parcela da sociedade que naturaliza 

a subordinação feminina e preconiza o homem como superior perante a mulher.  

A partir dos objetivos específicos também foi possível constatarmos se há um padrão 

na maneira como a mídia repercute casos de feminicídio, no que tange a enfoque, abordagem, 
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linguagem, uso de fontes e uso de dados. Desta forma, com base nos textos analisados, 

observamos que as notícias sobre casos de feminicídio, de fato, apresentam características 

semelhantes, uma vez que os meios de comunicação abordaram o tema sob uma ótica policial, 

dando ênfase à cena do crime e aos aspectos jurídicos do caso, sem mencionarem a Lei do 

feminicídio ou explicarem os motivos existentes por trás da morte da mulher. 

Além do mais, este estudo nos permitiu apontar que as redações também não estão 

propensas a investigar estes casos, nem mesmo em informar ao leitor quais as causas sociais e 

culturais da violência, buscando explicar o que poderia ou o que pode ser feito para evitarmos 

o feminicídio. Outro aspecto importante de salientarmos é que a mídia costuma entrevistar e 

consultar informações de autoridades, como policiais, delegados e advogados, sem incluírem 

outras fontes como testemunhas, amigos e familiares da vítima. Também é necessário 

assinalarmos que poucas vezes a palavra feminicídio foi citada nos títulos ou nos textos das 

matérias.  

Da mesma forma, o levantamento demonstra que é uma prática comum dos meios 

apresentarem motivos para a morte da vítima, no que se refere aos comportamentos machistas 

e autoritários que findam no feminicídio. Contudo vale ressaltar que as justificativas mais 

encontradas nos textos envolvem a não aceitação do fim do relacionamento e o descontrole 

resultante de ciúme ou raiva do homem. Sendo assim, como verificamos em quase todas as 

notícias, a afirmação de Saffioti (2004) se solidifica na prática, pois como nos tempos da 

Roma Antiga, ainda existem famílias e relacionamentos onde predomina a autoridade do 

homem sobre a vida e a morte da sua companheira e dos seus filhos. 

É necessário levarmos em conta que, como foi apontado por Traquina (2005), existem 

fatores que intervêm no trabalho de um jornalista, na produção das informações e 

consequentemente na percepção do público acerca do assunto ou do fato que lhe está sendo 

informado. Contudo, um maior investimento por parte da imprensa em matérias mais 

aprofundadas poderia contribuir para a ampliação do debate sobre o feminicídio, o que é 

necessário e urgente em um país que ocupa a quinta posição em um ranking de com as 

maiores taxa de feminicídio no mundo. 

Portanto, podemos afirmar que o jornalismo, no Brasil, não está cumprindo com o seu 

papel de promover o debate e a problematização sobre todos os tipos de crimes contra a 
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mulher, pois de acordo com a ONG Feminista Think Olga, o principal dever dos meios de 

comunicação diante de casos de violência é informar, mas não só isso: é preciso seguir os 

princípios éticos e ter a responsabilidade social de abordar a respeito das raízes deste 

problema. Assim é dever da mídia, diante de casos de feminicídio, estimular uma reflexão da 

sociedade sobre as causas da violência e o contexto de desrespeito e menosprezo aos quais as 

mulheres são submetidas até serem mortas. Desse modo, a Folha de São Paulo e a GaúchaZH 

não são exemplo disso, uma vez que não estão colaborando para prevenir ou minimizar a 

violência contra a mulher e o feminicídio no Brasil. Logo, este trabalho pode servir como 

apoio e incentivo para que mais acadêmicos de jornalismo, jornalistas ou acadêmicos da 

comunicação se dediquem à pesquisa sobre está temática. Neste sentido, podemos sugerir que 

os próximos estudos sobre a abordagem de notícias sobre feminicídio busquem compreender 

a percepção de leitores a cerca deste assunto. Para isso, seria interessante recorrer ao Grupo 

Focal como método de análise, sendo que por meio de entrevistas feitas diretamente com 

leitores, o acadêmico terá uma conclusão mais verídica em relação a se o jornalismo está 

cumprindo com o seu dever de informar para a sociedade o que é o feminicídio, o motivo e a 

importância de existir a lei, o conteúdo desta lei, e como as pessoas ou até mesmo uma vítima 

de violência pode impedir o crime.    
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – O Formulário de Codificação aplicado nas notícias 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - O FORMULÁRIO DE CODIFICAÇÃO 

APLICADO NAS NOTÍCIAS SOBRE FEMINICÍDIO  

Data de publicação:  Título da matéria: 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  (    ) Sim (     ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  (     ) notícia (     ) reportagem  

Editoria:  

3. Sexo do redator: 

(     ) Feminino  (     ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: 

Brasil (     ) Sul (     ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

(     ) Física (     ) Sexual (     ) Moral (     ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) (     ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

(     ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

(     ) Outro tipo: 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

(     ) É mencionado (     ) Não é mencionado 
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Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

(     ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não (     ) Sim (     ) Delegado (     ) Policial (     ) Advogado do réu 

(     ) Ministério Público (     ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher (     ) Outro: 

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual a fonte?  

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

(     ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 

12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

(     ) Feminino  (     ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou já está sendo)  

(     ) Menciona (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

(     ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

(     ) Apresenta justificativas (     ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

(     ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (     ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 
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(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 

17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 
(     ) Menciona (     ) Não menciona 

Se sim, quais? 

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda (     ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona (     ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher (     ) Não menciona 

Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros (     ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

23. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim (     ) Não 

24. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

 

25. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

 

26. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim (     ) Não 
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27. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 

(     ) Sim (     ) Não 

28. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim (     ) Não 

29. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim (     ) Não 

30. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

(     ) Sim (     ) Não 

31. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim (     ) Não 

32. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

(     ) Está limitada à narrativa do fato (     ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

32. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

(     ) Sim (     ) Não 

34. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

APÊNDICE 2 – O Formulário aplicado na notícia 1 da Folha de São Paulo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - AGOSTO 

NOTÍCIA Nº 1 DA FOLHA DE SÃO PAULO 

Data de publicação: 06/08/2018 Título da matéria: Marido é denunciado à Justiça por agressões e morte de 

advogada na PR 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Cotidiano 

3. Sexo do redator: 

(     ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: Paraná 
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Brasil ( X ) Sul (     ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física (     ) Sexual (     ) Moral ( X ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) ( X ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

( X ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

(     ) Outro tipo: 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? Marido da vítima. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? Ministério Público, advogado do Réu, advogado dos pais da vítima e Promotora. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não ( X ) Sim (     ) Delegado (     ) Policial ( X ) Advogado do réu 

( X ) Ministério Público ( X ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( X ) Outro: advogado dos pais da vítima 

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual a fonte?  

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

( X ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 
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12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

( X ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *o réu está preso (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

(     ) Apresenta justificativas ( X ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

(     ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (     ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 

17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 

( X ) Menciona (     ) Não menciona 

Se sim, quais? Menciona que a mulher tentou fugir do suspeito enquanto era agredida antes de ser morta. 

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 
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Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio é citado apenas uma vez.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“morte de advogada” e “morte de sua mulher” 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 

(     ) Sim ( X ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

( X ) Sim (     ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

( X ) Está limitada à narrativa do fato (     ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

( X ) Sim (     ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 
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APÊNDICE 3 - O Formulário aplicado na notícia 2 da Folha de São Paulo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - SETEMBRO 

NOTÍCIA Nº 2 DA FOLHA DE SÃO PAULO 

Data de publicação: 08/08/2018 Título da matéria: Um ano após morte brutal de musicista em MS, família 

aguarda júri 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias ( X ) vídeo (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Cotidiano 

3. Sexo do redator: 

( X ) Feminino  (     ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: Campo Grande 

Brasil (     ) Sul (     ) Sudeste ( X ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física (     ) Sexual (     ) Moral (     ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) (     ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

(     ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

( X ) Outro tipo: *violência contra a mulher 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado?  



98 

 

  

 

 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? Irmã da vítima, mãe da vítima, advogado do réu e juíz. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não ( X ) Sim (     ) Delegado (     ) Policial ( X ) Advogado do réu 

( X ) Ministério Público ( X ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( X ) Outro: penitenciária 

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

( X ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual a fonte? Mãe e irmã 

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

( X ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 

12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

( X ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *está preso (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

( X ) Apresenta justificativas (     ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

( X ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas ( X ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

( X ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 
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17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 
(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

Se sim, quais?  

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

( X ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 

Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio é citado apenas uma vez.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“morte brutal”  “morta a marteladas” “crime contra à vida” e “homicídio”. 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 
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(     ) Sim ( X ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

(     ) Sim ( X ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

(     ) Está limitada à narrativa do fato ( X ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

( X ) Sim (     ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 

 

APÊNDICE 4 - O Formulário aplicado na notícia 3 da Folha de São Paulo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - SETEMBRO 

NOTÍCIA Nº 3 DA FOLHA DE SÃO PAULO 

Data de publicação: 28/09/2018 Título da matéria: Homem que matou aluna da Unicamp é condenado a 36 

anos de prisão 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Cotidiano 

3. Sexo do redator: 

(     ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: São Paulo 
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Brasil (     ) Sul ( X ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física ( X ) Sexual (     ) Moral (     ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) ( X ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

( X ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

( X ) Outro tipo: *o feminicida era desconhecido da vítima. 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? Não há relação ou grau de parentesco. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? O agressor. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

( X ) Não (     ) Sim (     ) Delegado (     ) Policial (     ) Advogado do réu 

(     ) Ministério Público (     ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher (     ) Outro: 

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual a fonte?  

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

(     ) Não  ( X ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 
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12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

(     ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *o réu está preso (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

(     ) Apresenta justificativas ( X ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

(     ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (     ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 

17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 
(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

Se sim, quais?  

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 
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Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio não é citado.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“homem que matou aluna” “morte de estudante” e “homicídio qualificado”. 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 

(     ) Sim ( X ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

(     ) Sim ( X ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

( X ) Está limitada à narrativa do fato (     ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

( X ) Sim (     ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 
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APÊNDICE 5 - O Formulário aplicado na notícia 1 da GaúchaZH 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - SETEMBRO 

NOTÍCIA Nº 1 DA GAÚCHAZH 

Data de publicação: 01/09/2018 Título da matéria: Jovem de 21 anos é morta a facadas e primo fica 

gravemente ferido na serra 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Segurança  

3. Sexo do redator: 

( X ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: Canela 

Brasil ( X ) Sul (     ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física (     ) Sexual (     ) Moral ( X ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) (     ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

( X ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

(     ) Outro tipo: 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? Ex-companheiros. 
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ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? Familiares e delegado. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não ( X ) Sim ( X ) Delegado (     ) Policial ( X ) Advogado do réu 

( X ) Ministério Público (     ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( X ) Outro: advogado dos pais da vítima 

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

( X ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual a fonte? Familiares, sem identificar quais. 

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

( X ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 

12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

(     ) Feminino  ( X ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *está foragido (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

( X ) Apresenta justificativas (     ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

(     ) Descontrole resultante de ciúme/raiva ( X ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (     ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico ( X ) Outro: não aceita separação. 
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17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 

( X ) Menciona (     ) Não menciona 

Se sim, quais? Menciona que os policiais não encontraram registro de queixas de Stéfane conta o homem. 

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 

Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio é citado duas vezes.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“é morta a facadas”. 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 
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(     ) Sim ( X ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

(     ) Sim ( X ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

(     ) Está limitada à narrativa do fato ( X ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

(     ) Sim ( X ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 

 

APÊNDICE 6 - O Formulário aplicado na notícia 2 da GaúchaZH 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - SETEMBRO 

NOTÍCIA Nº 2 DA GAÚCHAZH 

Data de publicação: 22/09/2018 Título da matéria: Justiça adia interrogatório de acusado de matar modelo 

gaúcha em Santa Catarina 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Segurança  

3. Sexo do redator: 

(     ) Feminino  (     ) Masculino ( X ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: Paraná 
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Brasil ( X ) Sul (     ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física (     ) Sexual (     ) Moral ( X ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) (     ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

( X ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

(     ) Outro tipo: 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? Namorados. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? Assessoria do MP. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não ( X ) Sim (     ) Delegado (     ) Policial ( X ) Advogado do réu 

( X ) Ministério Público (     ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher (     ) Outro:  

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual a fonte?  

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

( X ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 
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12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

(     ) Feminino  (     ) Masculino ( X ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *foi acusado (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

( X ) Apresenta justificativas (     ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

( X ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas ( X ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 

17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 
(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

Se sim, quais? 

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 
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Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio é citado uma vez.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“matar modelo” e “matar a namorada”. 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 

( X ) Sim *teria e estaria. (     ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

(     ) Sim ( X ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

( X ) Está limitada à narrativa do fato (     ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

( X ) Sim (     ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 
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APÊNDICE 7 - O Formulário aplicado na notícia 3 da GaúchaZH 

ANÁLISE DE CONTEÚDO - SETEMBRO 

NOTÍCIA Nº 3 DA GAÚCHAZH 

Data de publicação: 24/09/2018 Título da matéria: Homem confessa que matou cunhada dentro de casa em 

cachoeirinha 

1. Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não  ( X ) Sim ( X ) fotografias (     ) box (     ) gráficos (     ) desenhos (     ) infográficos 

2. Gênero (selecionar um predominante): 

(     ) nota  ( X ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Segurança  

3. Sexo do redator: 

( X ) Feminino  (     ) Masculino (     ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Local da violência: Caxias do Sul 

Brasil ( X ) Sul (     ) Sudeste (     ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (     ) Ásia (     ) Oceania 

5. Forma de violência presente na mensagem (que antecece ou acompanha o feminicídio): 

( X ) Física (     ) Sexual ( X ) Moral *ameaça (     ) Psicológica 

(     ) Abuso sexual (menor de 14 anos) (     ) Cárcere Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

(     ) Outra:  

6. Qual o tipo de agressão do fato noticiado?  

(     ) Não é possível identificar 

( X ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

(     ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

(     ) Outro tipo: 

7. É mencionado o grau de parentesco/relação entre o agressor e a vítima? 

( X ) É mencionado (     ) Não é mencionado 

Se sim, qual o grau de parentesco/relação mencionado? Cunhados e amantes. 
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ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. A matéria apresenta fontes/entrevistados? 

( X ) Apresenta (     ) Não apresenta 

Se sim, qual a fonte? Delegado e advogada do agressor. 

9. A matéria apresenta uma autoridade como fonte? 

(     ) Não ( X ) Sim ( X ) Delegado (     ) Policial ( X ) Advogado do réu 

(     ) Ministério Público (     ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher (     ) Outro:  

10. A matéria apresenta uma fonte próxima à vítima (familiar, amigo, parente)? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual a fonte?  

11. A matéria apresenta o agressor ou algum familiar do agressor como fonte? 

( X ) Não  (     ) Sim, agressor  (     ) Sim, familiar do agressor 

Se sim, qual o familiar? 

12. Qual o sexo da(as) fonte(es) ouvidas na matéria? 

( X ) Feminino  (     ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. A matéria menciona a situação do agressor? (se vai ser punido ou não, ou se já está sendo)  

( X ) Menciona *está preso (     ) Não menciona 

14. A matéria atribui culpa à mulher vitíma de feminicídio?  

( X ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. A matéria apresenta justificativas para a morte da vítima? 

( X ) Apresenta justificativas (     ) Não apresenta justificativas 

16. Se sim, quais as justificativas apresentadas (por parte do agressor)? 

( X ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (     ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(     ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico (     ) Outro: 
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17. A matéria apresenta termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Se sim, qual ou quais os termos e/ou expressões?  

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. A matéria menciona sobre iniciativas da vítima para buscar ajuda e/ou sair da situação de 

violência em que se encontrava antes de ser morta? 
(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

Se sim, quais? 

19. A matéria aborda sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio? 

(     ) Aborda ( X ) Não aborda 

Se sim, quais? 

20. A matéria menciona a lesgislação sobre o feminicídio? 

(     ) Menciona ( X ) Não menciona 

21. A matéria menciona dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher? 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( X ) Não menciona 

Se sim, qual a fonte deste dado estatísticos?  

22. A matéria menciona algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas? 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( X ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

24. O termo feminicídio é citado no título da matéria? 

(     ) Sim ( X ) Não 

25. Quantas vezes o termo feminicídio é citado no texto da matéria? 

O termo feminicídio não é citado.  

26. Se o termo feminicídio não é utilizado, que outra palavra é usada em seu lugar? 

“matou cunhada” “crime” e “mmorte da cunhada”. 

27. O título da matéria apresenta verbos no condicional?  

(     ) Sim ( X ) Não 

28. O texto da matéria apresenta verbos no condicional? 



114 

 

  

 

 

( X ) Sim *teria 8 vezes. (     ) Não 

29. A matéria trata o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, amor, emoção)?  

(     ) Sim ( X ) Não 

30. Em algum momento, no título ou no corpo do texto da matéria, há uso da palavra “suposto”? 

(     ) Sim ( X ) Não 

31. A matéria apresenta muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena do crime? 

( X ) Sim (     ) Não 

32. A matéria apresenta um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o problema? 

(     ) Sim ( X ) Não 

33. A matéria está limitada à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime?  

( X ) Está limitada à narrativa do fato (     ) Apresenta ampliação/contextualização do crime 

34. O nome do suspeito ou criminoso é divulgado? 

( X ) Sim (     ) Não 

35. A matéria apresenta cunho investigativo? 

(     ) Sim ( X ) Não 
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APÊNDICE 8 – Resultados das notícias da Folha de São Paulo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO – RESULTADOS  

NOTÍCIAS SOBRE FEMINICÍDIO DA FOLHA DE SÃO PAULO 

Nº de notícias: foram encontradas e analisadas sete notícias no período de 03 a 22 de agosto. 

1.  Presença de ilustrações/explicações: 

(     ) Não    ( 11 ) Sim ( 11 ) fotografias ( 4 ) vídeo (     ) box (     ) gráficos (     ) infográficos 

2. O gênero dos textos jornalísticos: 

(     ) nota  ( 11 ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: Dez notícias são da Editoria “Cotidiano” e uma notícia é da editoria “Mundo”. 

3. O sexo dos redatores das notícias: 

( 3 ) Feminino  ( 5 ) Masculinos ( 3 ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Os locais em que ocorreram as violências noticiadas: 

Brasil ( 4 ) Sul ( 5 ) Sudeste ( 1 ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África ( 2 ) Ásia (     ) Oceania 

*Foram citados locais como: Paraná, Campo Grande; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Iraque e São Paulo. 

5. Os tipos de violência presente nas notícias (que antececederam ou acompanharam o feminicídio): 

( 8 ) Físicas ( 2 ) Sexuais (     ) Morais ( 5 ) Psicológicas 

(     ) Abusos sexuais (menor de 14 anos) ( 3 ) Cárceres Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

( 2 ) Outras:  

Observações: Em uma notícia é citado que a mulher foi estuprada e teve seus pertences roubados antes de ser 

morta; Em uma notícia é citado que a mulher não sofreu nenhum tipo de violência antes de ser morta; Em uma 

notícia é citado que a vítima foi sequestrada e sofreu uma tentativa de estupro antes de ser morta; 

6. Os tipos de agressões presentes nas notícias:  

(     ) Não foram possíveis de identificar 

( 4 ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público).  

( 3 ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

( 4 ) Outros tipos 
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Observações: Em uma notícia o tipo de agressão não se encaixa em nenhuma das alternativas e pode ser 

considerada apenas como violência contra a mulher; Em três notícias é citado que a violência foi cometida por um 

homem desconhecido da vítima; 

7. Se as notícias mencionaram o grau de parentesco/relação entre os agressores e a vítimas: 

( 10 ) Mencionaram grau de parentesco/relação ( 2 ) Não mencionaram grau de parentesco/relação 

Os graus de parentesco/relação mencionados: Em quatro notícias foi citado que o agressor era marido da 

vítima; Em três notícias foi citado que o agressor era ex-marido da vítima; Em uma notícia foi citado que o 

agressor mantinha um relacionamento com a vítima, sem mais especificações; Em uma notícia foi citado que não 

havia relação nem grau de parentesco entre a vítima e o agressor; Em uma notícia foi citado que a vítima foi morta 

por um homem para quem ela deu carona e não conhecia. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. As fontes/entrevistados presentes nas notícias: 

( 11 ) Apresentaram fontes/entrevistados (     ) Não apresentaram fontes/entrevistados 

As fontes apresentadas nas quatro notícias foram: a mãe da vítima; a irmã da vítima; um conhecido da 

vítima; o Advogado dos pais da vítima; o Advogado do réu; o Delegado do caso; o Ministério Público; o Promotor; 

o Juiz; a Juíza; o feminicida; a defesa do acusado; o diretor do Instituto Médico Legal (IML); internautas; um 

humorista iraquiano e a Cable News Network (CNN). 

9. As autoridades apresentadas como fonte nas notícias: 

( 2 ) Não ( 8 ) Sim ( 5 ) Delegado (     ) Policial ( 5 ) Advogado do réu 

( 2 ) Ministério Público ( 4 ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( 3 ) Outro  

Observação: Em uma notícia foi apresentada a Penintenciária em que o agressor está preso, como fonte. Em 

uma notícia foi apresentado o Advogado dos pais da vítima como fonte; Em uma notícia foi apresentado o 

Diretor do Instituto Médio Colega (IML) como fonte 

10. Se as notícias apresentaram pessoas próxima à vítima (familiar, amigo, parente) como fonte: 

( 2 ) Sim ( 9 ) Não 

11. Se as notícias apresentaram os agressores ou os familiares dos agressores como fontes: 

( 7 ) Não  ( 4 ) Sim, agressores  (     ) Sim, familiar do agressor 

12. O sexo da(as) fonte(es) presentes nas notícias: 

( 2 ) Feminino  ( 11 ) Masculino (     ) Não há fonte 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. Se as notícias mencionaram a situação do agressores (se vai ser punido ou não, ou já está sendo):  

( 10 ) Mencionaram  ( 1 ) Não mencionaram 
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Observações: Em uma notícia foi informado que o feminicida foi indiciado; Em cinco notícias foi informado 

que o agressor está preso; Em uma notícia foi informado que o agressor está sendo procurado pela polícia; Em 

uma notícia foi informado que o agressor está foragido; Em duas notícias é informado que o feminicida foi 

condenado e está preso. 

14. Se as notícias atribuiram culpa à mulher vitíma de feminicídio: 

( 11 ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. Se as notícias apresentaram as justificativas para a morte da vítima: 

( 5 ) Apresentaram justificativas ( 6 ) Não apresentaram justificativas 

16. As justificativas apresentadas (por parte do agressor) nas notícias: 

( 4 ) Descontrole resultante de ciúme/raiva (     ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

(     ) Consumo de bebidas alcoólicas (  1  ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

( 1 ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico ( 1 ) Outro:  

( 3 ) Não aceitação do fim do relacionamento  

Observação: Em uma notícia foi citado que a justificativa dada pelo preso foi a de que ele queria roubar a vítima. 

17.  Se as notícias apresentaram termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher: 

(     ) Sim ( 11 ) Não 

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. Se as notícias mencionaram sobre iniciativas das vítimas para buscarem ajuda e/ou sair da 

situações de violência em que se encontravam antes de serem mortas: 
( 2 ) Mencionaram ( 9 ) Não mencionaram 

Observações: Em uma notícia é mencionado que a vítima pediu ajuda aos vizinhos enquanto era agredida antes de 

ser morta; Em uma notícia é relatado que testemunhas afirmaram ter ouvido a vítima gritar por socorro da sacada do 

apartamento, antes de ser morta e ter sido jogada da sacada. 

19. Se as notícias abordaram sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio: 

( 1 ) Abordaram ( 10 ) Não abordaram 

20. Se as notícias mencionaram a lesgislação sobre o feminicídio: 

(     ) Mencionaram ( 11 ) Não mencionaram 

21. Se as notícias mencionaram dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher: 

(     ) Menciona sobre o feminicídio (     ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( 11 ) Não menciona 

22. Se as notícias mencionaram algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas: 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 
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(     ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( 11 ) Não mencionaram 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

23. Se as notícias mencionaram o termo feminicídio: 

( 1 ) Citaram feminicídio nos títulos  ( 10 ) Não 

24. O nº de vezes que o termo feminicídio foi citado nos textos das notícias: 

Em quatro notícias não foi citado; Em seis notícias foi citado uma vez; Em uma notícia foi citado no subtítulo. 

25. As palavras e frases utilizadas no lugar da palavra “feminicídio” nas notícias: 

Foram citadas frases ou palavras como: “morte de Tatiane”; “morte de Advogada”; “morte de sua mulher”; “morte 

brutal”; “morta a merteladas”; “crime contra à vida”; “homicídio”; “marido suspeito de matar”; “matado a mulher”; 

“mulher morta”; “morta a tiros”; “assassinada”; “crime”; “matar a tiros corretora”; “matar jovem”; homem que 

matou aluna”; “morte de estudante”; “homicídio qualificado”; “o assassinato”.  

26. Nº de notícias que apresentaran títulos com verbos no condicional: 

(     ) Apresentaram títulos com verbos no condicional ( 11 ) Não apresentaram títulos com verbos no condicional 

27. Nº de notícias que apresentaram verbos no condicional no corpo do texto:  

( 2 ) Apresentaram verbos no condicional ( 9 ) Não apresentaram verbos no condicional 

28. Nº de notícias que trataram o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, 

amor, emoção):  
(     ) Trataram como crime passional ( 11 ) Não trataram como crime passional 

29. Nº de notícias com a palavra “suposto” no título ou no corpo do texto: 

(     ) Com a palavra ( 11 ) Sem a palavra 

30. Nº de notícias que apresentaram muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena 

do crime: 
(  6  ) Apresentaram ( 3 ) Não apresentaram 

31. Nº de notícias que apresentaram um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o 

problema? 
(     ) Apresentaram ( 11 ) Não Apresentaram 

32. Nº de notícias limitadas à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime: 

( 3 ) Estavam limitadas à narrativa do fato ( 4 ) Apresentaram ampliação/contextualização do crime 

33. Nº de notícias que divulgaram o nome do suspeito ou criminoso: 

( 7 ) Divulgaram ( 1 ) Não divulgaram 

34. Nº de notícias que apresentaram cunho investigativo: 

(     ) Apresentaram ( 11 ) Não apresentaram 
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APÊNDICE 9 – Resultados das notícias da GaúchaZH 

ANÁLISE DE CONTEÚDO – RESULTADOS 

NOTÍCIAS SOBRE FEMINICÍDIO DA GAÚCHA ZH 

Nº de notícias: foram encontradas e analisadas 28 notícias e uma nota (integrada a uma notícia) no 

período de 01 a 29 de setembro. 

 

1.  Presença de ilustrações/explicações: 

( 11 ) Não    ( 18 ) Sim ( 18 ) fotografias ( 1 ) vídeo (     ) box (     ) gráficos (     ) infográficos 

2. O gênero dos textos jornalísticos: 

( 1 ) nota  ( 28 ) notícia (     ) reportagem  

Editoria: As 28 notícias são da Editoria “Segurança”. 

3. O sexo dos redatores das notícias: 

(  10 ) Feminino  ( 9 ) Masculinos ( 3 ) Ambos ( 6 ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Os locais em que ocorreram as violências noticiadas: 

Brasil ( 29 ) Sul (    ) Sudeste (    ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África (    ) Ásia (     ) Oceania 

*Foram citados locais como: Canela; São Leopoldo; Portão; Vale Taquari; Santa Cruz do Sul; Caxias do Sul; 

Gravataí; Paraná; Erechim; Carazinho; Balneário Camboriú. 

5. Os tipos de violência presente nas notícias (que antececederam ou acompanharam o feminicídio): 

( 28 ) Físicas ( 2 ) Sexuais ( 6 ) Morais ( 14 ) Psicológicas 

(     ) Abusos sexuais (menor de 14 anos) (    ) Cárceres Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

( 2 ) Outras 

Observações: Em duas notícias foi citado que ocorreu estupro e furto antes do feminicídio; Em uma notícia foi 

citado que ainda não se sabia nada sobre o caso; 

6. Os tipos de agressões presentes nas notícias:  

(     ) Não foram possíveis de identificar 

( 26 ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

( 1 ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

( 2 ) Outros tipos 
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Observações: Em duas notícias foi citado que o feminicídio foi praticado por um homem, até então, desconhecido 

da vítima.  

7. Se as notícias mencionaram o grau de parentesco/relação entre os agressores e a vítimas: 

( 27 ) Mencionaram grau de parentesco/relação ( 2 ) Não mencionaram grau de parentesco/relação 

Os graus de parentesco/relação mencionados: Em nove notícias foi citado que o feminicida era ex-companheiro 

da vítima; Em duas notícias foi citado que o feminicida era companheiro da vítima; Em uma notícia foi citado 

que o feminicida era ex-noivo da vítima; Em três notícias foi citado que o feminicida era esposo da vítima; Em 

cinco notícias foi citado que feminicida era marido da vítima; Em quatro notícias foi citado que o feminicida era 

cunhado da vítima; Em uma notícia foi citado que o feminicida era cunhado e amante da vítima; Em uma notícia 

foi citado que o feminicida era namorado da vítima; Em uma notícia foi citado que o feminicida ex-marido da 

vítima; Em duas notícias é mencionado que não há grau de parentesco/relação entre a vítima e o feminicida. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. As fontes/entrevistados presentes nas notícias: 

( 24 ) Apresentaram fontes/entrevistados ( 5 ) Não apresentaram fontes/entrevistados 

As fontes apresentadas nas quatro notícias foram: a mãe da vítima; a irmã da vítima; a prima da vítima; o irmão 

da vítima; os familiares da vítima; a vizinha da vítima e do agressor; a colega de trabalho da vítima; a testemunha;  

o Delegado; a Polícia Civil; a Brigada Militar; a Promotora; o Diretor do Istituto Médico Legal (IML); a defesa do 

acusado; a Assessoria do Ministério Público; o suspeito de feminicídio; o réu. 

9. As autoridades apresentadas como fonte nas notícias: 

( 4 ) Não ( 18 ) Sim ( 17 ) Delegado ( 7 ) Policial ( 2 ) Advogado do réu 

( 2 ) Ministério Público ( 1 ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( 1 ) Outro: diretor do IML 

Observação: Em uma notícia foi apresentado o diretor do Istituto Médico Legal (IML) como fonte. 

10. Se as notícias apresentaram pessoas próxima à vítima (familiar, amigo, parente) como fonte: 

( 7 ) Sim ( 22 ) Não 

Observações: Em uma notícia os familiares, sem serem identificados, são apresentados com fonte; Em duas 

notícias a mãe da vítima é apresentada como fonte; Em uma notícia a vizinha e colegas de trabalho da vítima são 

apresentados como fonte; Em uma notícia a filha da vítima é apresentada como fonte; Em duas notícias a irmã da 

vítima é apresentada como fonte; Em uma notícia o irmão da vítima é apresentado como fonte; Em uma notícia a 

prima da vítima é apresentada como fonte. 

11. Se as notícias apresentaram os agressores ou os familiares dos agressores como fontes: 

( 26 ) Não  ( 2 ) Sim, agressores ( 1 ) Sim, familiar do agressor 

12. O sexo da(as) fonte(es) presentes nas notícias: 

( 9 ) Feminino  ( 16 ) Masculino ( 7 ) Não há fonte 
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ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. Se as notícias mencionaram a situação do agressores (se foi punido ou não, ou se já está sendo):  

( 29 ) Mencionaram (     ) Não mencionaram 

Observações: Em sete notícias foi informado que o femincida estava foragido; Em nove notícias foi informado que 

o feminicida estava preso; Em uma notícia foi informado que o feminicida foi liberado após depoimento; Em 

duas notícias é informado que o feminicida iria se entregar à polícia; Em uma notícia é informado que o 

feminicida será indiciado e está em liberdade; Em três notícias é informado que o feminicida está desaparecido; 

Em três notícias foi informado que o feminicida foi condenado; Em uma notícia é informado que o feminicida 

virou réu; Em uma notícia é informado que o feminicida foi acusado; Em uma notícia foi informado que o 

feminicida foi morto. 

14. Se as notícias atribuiram culpa à mulher vitíma de feminicídio: 

( 29 ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. Se as notícias apresentaram as justificativas para a morte da vítima: 

( 19 ) Apresentaram justificativas ( 10 ) Não apresentaram justificativas 

16. As justificativas apresentadas (por parte do agressor) nas notícias: 

( 14 ) Descontrole resultante de ciúme/raiva ( 10 ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

( 1 ) Consumo de bebidas alcoólicas ( 1 ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(    ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico ( 1 ) Outro 

( 8 ) Não aceitação do fim do relacionamento  

Observações: em uma notícia é mencionado que o agressor alega ter praticado o feminicídio por legítima defesa. 

17.  Se as notícias apresentaram termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher: 

(     ) Sim ( 29 ) Não 

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. Se as notícias mencionaram sobre iniciativas das vítimas para buscarem ajuda e/ou sair da 

situações de violência em que se encontravam antes de serem mortas: 
( 5 ) Mencionaram ( 24 ) Não mencionaram 
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Observações: Em uma notícia é mencionado que os policiais não encontraram registro de queixas da vítima 

contra o feminicida; Em uma notícia é mencionado que não houve ocorrências referentes à relação; Em uma 

notícia é mencionado que em 2017, a vítima relatou ter sido agredida em casa pelo companheiro; Em uma notícia 

é mencionado que a vítima já havia registrado três ocorrências por violência doméstica nos últimos 11 anos. Em 

2007, a vítima solicitou uma medida protetiva e depois renunciou ao pedido. Outras duas vezes, em 2014 e 2015 

ela também procurou a polícia para denunciar o companheiro, mas também renunciou às medidas protetivas; Em 

uma notícia é mencionado que a vítima já tinha ido prestar queixa do marido e agressor na delegacia. 

19. Se as notícias abordaram sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio: 

(    ) Abordaram ( 29 ) Não abordaram 

20. Se as notícias mencionaram a lesgislação sobre o feminicídio: 

( 5 ) Mencionaram ( 24 ) Não mencionaram 

Observações: Em cinco notícias é mencionado sobre o que é feminicídio de maneira breve. 

21. Se as notícias mencionaram dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher: 

(     ) Menciona sobre o feminicídio ( 1 ) Menciona sobre a violência contra a mulher ( 26 ) Não menciona 

Observações: Em uma notícia é mencionado um dado, segundo o delegado do caso, sobre casos de violência 

doméstica registrados no município em que havia ocorrido o feminicídio. 

22. Se as notícias mencionaram algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas: 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

( 1 ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( 28 ) Não menciona 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

23. Se as notícias mencionaram o termo feminicídio: 

( 3 ) Citaram feminicídio nos títulos  ( 26 ) Não 

24. O nº de vezes que o termo feminicídio foi citado nos textos das notícias: 

Observações: Em 16 notícias não foi citado; Em oito notícias foi citado uma vez; Em cinco notícias foi citado duas 

vezes; 

25. As palavras e frases utilizadas no lugar da palavra “feminicídio” nas notícias: 

Foram citadas frases ou palavras como: “é morta a facadas”; “jovem morta; “assassinato”; “foi morta”; “crime”; 

“matar ex-companheira”; “matar a facadas”; “matar jovem”; “suspeito de assassinato”; “matar ex-companheira”; 

“jovem assassinada”; “assassinar a ex-companheira”; “homicídio”; “mulher é morta”;  homem mata a esposa”; 

“mulher foi morta”; “matar a mulher”; “assassinato de mulher”; “morte de jovem”; “matar ex-mulher”; “suspeito de 

matar cunhada”;  “matar cunhada”; “morte da cunhada”; “caiu do 4º andar”; “morte violenta”; “matou mulher”;  

“matar modelo”; “matar a namorada”; “assassinato de cunhada”; “morta a tiros”; “morta em casa”; “mulher é 

assassinada”; “assassinada pelo marido”. 

26. Nº de notícias que apresentaran títulos com verbos no condicional: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/feminicidio/
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(     ) Apresentaram títulos com verbos no condicional ( 29 ) Não apresentaram títulos com verbos no condicional 

27. Nº de notícias que apresentaram verbos no condicional no corpo do texto:  

( 12 ) Apresentaram verbos no condicional ( 17 ) Não apresentaram verbos no condicional 

Observações: foram citados verbos no condicional como “teria”, “seria” e “estaria”; Em uma notícia o verbo 

“teria” foi citado oito vezes; Em uma notícia o verbo “teria” foi citado onze vezes; 

28. Nº de notícias que trataram o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, 

amor, emoção):  
( 1 ) Trataram como crime passional ( 28 ) Não trataram como crime passional 

29. Nº de notícias com a palavra “suposto” no título ou no corpo do texto: 

(     ) Com a palavra ( 29 ) Sem a palavra 

30. Nº de notícias que apresentaram muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena 

do crime: 
( 12 ) Apresentaram ( 17 ) Não apresentaram 

31. Nº de notícias que apresentaram um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o 

problema? 
( 1 ) Apresentaram ( 28 ) Não Apresentaram 

32. Nº de notícias limitadas à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime: 

( 22 ) Estavam limitadas à narrativa do fato ( 7 ) Apresentaram ampliação/contextualização do crime 

33. Nº de notícias que divulgaram o nome do suspeito ou criminoso: 

(  17  ) Divulgaram ( 12 ) Não divulgaram 

34. Nº de notícias que apresentaram cunho investigativo: 

( 3 ) Apresentaram ( 26 ) Não apresentaram 

 

 

APÊNDICE 10 – Resultados finais das notícias da Folha de São Paulo e GaúchaZH 

ANÁLISE DE CONTEÚDO – RESULTADOS FINAIS 

NOTÍCIAS SOBRE FEMINICÍDIO DA FOLHA DE SÃO PAULO E DA GAÚCHA ZH 

Nº de notícias: foram encontradas e analisadas 39 notícias e uma nota no período de 08 a 22 de agosto e de 01 a 

29 de setembro, nos sites dos jornais Folha de São Paulo e Gaúcha ZH. 

1.  Presença de ilustrações/explicações: 

( 11 ) Não    ( 29 ) Sim ( 29 ) fotografias ( 4 ) vídeo (     ) box (     ) gráficos (     ) infográficos 

2. O gênero dos textos jornalísticos: 

( 1 ) nota  ( 39 ) notícias (     ) reportagem  
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Editoria: As 28 notícias da Gaucha ZH são da Editoria “Segurança”; As 10 notícias da Folha de São Paulo são da 

Editoria “Cotidiano” e uma notícia é da editoria “Mundo”. 

3. O sexo dos redatores das notícias: 

(  13 ) Femininos  ( 14 ) Masculinos ( 3 ) Ambos ( 9 ) A matéria não é assinada  

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A VIOLÊNCIA 

4. Os locais em que ocorreram as violências noticiadas: 

Brasil ( 33 ) Sul ( 5 ) Sudeste ( 1 ) Centro-oeste (     ) Norte (     ) Nordeste 

Exterior (     ) América do Sul (     ) América Central (     ) América do Norte (     ) Europa 

 (     ) África ( 2 ) Ásia (     ) Oceania 

*Foram citados locais como: Paraná, Campo Grande e Rio de Janeiro; Minas gerais; Paraná; Iraque; São Paulo; 

Canela; São Leopoldo; Portão; Vale Taquari; Santa Cruz do Sul; Caxias do Sul; Gravataí; Paraná; Erechim; 

Carazinho; Balneário Camboriú. 

5. Os tipos de violências presente nas notícias (que antececederam ou acompanharam o feminicídio): 

( 36 ) Físicas ( 4 ) Sexuais ( 6 ) Morais ( 19 ) Psicológicas 

(     ) Abusos sexuais (menor de 14 anos) (  3  ) Cárceres Privado (     ) Exploração Sexual (     ) Patrimonial 

( 4 ) Outras 

Observações: Em uma notícia é citado que a mulher foi estuprada e teve seus pertences roubados antes de ser 

morta; Em uma notícia é citado que a mulher não sofreu nenhum tipo de violência antes de ser morta; Em uma 

notícia é citado que a vítima foi sequestrada e sofreu uma tentativa de estupro antes de ser morta; Em duas 

notícias foi citado que ocorreram estupros e furtos antes do feminicídio; Em uma notícia foi citado que ainda não 

se sabia nada sobre o caso; 

6. Os tipos de agressões presentes nas notícias:  

(     ) Não foram possíveis de identificar 

( 30 ) Violência Doméstica (quando a agressão é praticada no íntimo do lar, ou que teve suas origens no privado e 

passou a ser realizada em público.  

( 4 ) Violência Intrafamiliar ou Familiar (quando a agressão extrapola os limites do domicílio e é cometida por um 

familiar ou cônjuge que não necessariamente viva no mesmo ambiente que a vítima). 

( 6 ) Outros tipos 

Observações: Em uma notícia o tipo de agressão não se refere a nenhuma das alternativas e pode ser 

considerada apenas como violência contra à mulher; Em três notícias é citado que a violência foi cometida por um 

homem desconhecido da vítima; Em duas notícias foi citado que o feminicídio foi praticado por um homem, até 

então, desconhecido da vítima.  

7. Se as notícias mencionaram o grau de parentesco/relação entre os agressores e a vítimas: 

( 37 ) Mencionaram grau de parentesco/relação ( 4 ) Não mencionaram grau de parentesco/relação 
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Os graus de parentesco/relação mencionados: Em nove notícias foi citado que o feminicida era ex-companheiro 

da vítima; Em duas notícias foi citado que o feminicida era companheiro da vítima; Em uma notícia foi citado 

que o feminicida era ex-noivo da vítima; Em três notícias foi citado que o feminicida era esposo da vítima; Em 

nove notícias foi citado que feminicida era marido da vítima; Em quatro notícias foi citado que o feminicida era 

cunhado da vítima; Em uma notícia foi citado que o feminicida era cunhado e amante da vítima; Em uma notícia 

foi citado que o feminicida era namorado da vítima; Em quatro notícias foi citado que o feminicida ex-marido da 

vítima; Em uma notícia foi citado que o feminicida e a vítima mantinham um relacionamento, sem mais 

especificações. Em uma notícia foi citado que o feminicida era um homem desconhecido para quem a vítima deu 

carona. Em três notícias é mencionado que não há grau de parentesco/relação entre a vítima e o feminicida. 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE AS FONTES/ENTREVISTADOS 

8. As fontes/entrevistados presentes nas notícias: 

( 35 ) Apresentaram fontes/entrevistados ( 5 ) Não apresentaram fontes/entrevistados 

As fontes apresentadas foram: os familiares da vítima; a mãe da vítima; a irmã da vítima; a prima da vítima; o 

irmão da vítima; um conhecido da vítima; a colega de trabalho da vítima; a vizinha da vítima e do agressor; a 

testemunha; o Delegado; o Juiz; a Juíza; o Advogado dos pais da vítima; o Advogado do réu; a defesa do acusado; a 

Polícia Civil; a Brigada Militar; a Promotora; o Promotor; o Ministério Público; a Assessoria do Ministério Público; 

o Diretor do Instituto Médico Legal (IML); o suspeito de feminicídio; o réu; o feminicida; internautas; um 

humorista Iraquiano; a Cable News Network (CNN). 

9. As autoridades apresentadas como fonte nas notícias: 

( 6 ) Não ( 26 ) Sim ( 22 ) Delegado ( 7 ) Policial ( 7 ) Advogado do réu 

( 4 ) Ministério Público ( 5 ) Promotor ou Juiz (     ) Liderança comunitária 

(     ) Ativista de movimento social da mulher ( 4 ) Outro:  

Observação: Em uma notícia foi apresentada a Penintenciária em que o agressor está preso como fonte; Em uma 

notícia foi apresentado o Advogado dos pais da vítima como fonte; Em duas notícias foi apresentado o diretor 

do Instituto Médico Legal (IML) como fonte. 

10. Se as notícias apresentaram pessoas próxima à vítima (familiar, amigo, parente) como fonte: 

( 9 ) Sim ( 31 ) Não 

Observações: Em uma notícia os familiares, sem serem identificados, são apresentados com fonte; Em três 

notícias a mãe da vítima é apresentada como fonte; Em uma notícia a vizinha e colegas de trabalho da vítima são 

apresentados como fonte; Em uma notícia a filha da vítima é apresentada como fonte; Em três notícias a irmã da 

vítima é apresentada como fonte; Em uma notícia a prima da vítima é apresentada como fonte; Em uma notícia o 

irmão da vítima é apresentado como fonte. Em uma notícia um conhecido da família é apresentado como fonte.  

11. Se as notícias apresentaram os agressores ou os familiares dos agressores como fontes: 

( 33 ) Não  ( 6 ) Sim, agressores  ( 1 ) Sim, familiar do agressor 

12. O sexo da(as) fonte(es) presentes nas notícias: 

( 9 ) Feminino  ( 27 ) Masculino ( 7 ) Não há fonte 
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ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A RELAÇÃO VÍTIMA x AGRESSOR 

13. Se as notícias mencionaram a situação do agressores (se foi punido ou não, ou se já está sendo):  

( 39 ) Mencionaram  (   1  ) Não mencionaram 

Observações: Em oito notícias foi informado que o femincida estava foragido; Em quinze notícias foi informado 

que o feminicida estava preso; Em uma notícia foi informado que o feminicida foi liberado após depoimento; Em 

duas notícias é informado que o feminicida iria se entregar à polícia; Em uma notícia é informado que o 

feminicida foi indiciado; Em uma notícia é informado que o feminicida será indiciado e está em liberdade; Em 

três notícias é informado que o feminicida está desaparecido; Em quatro notícias foi informado que o feminicida 

foi condenado; Em uma notícia é informado que o feminicida virou réu; Em uma notícia é informado que o 

feminicida foi acusado; Em uma notícia foi informado que o feminicida foi morto. Em uma notícia é informado 

que o feminicida está sendo procurado pela polícia;  

14. Se as notícias atribuiram culpa à mulher vitíma de feminicídio: 

( 40 ) Não (     ) Sim (     ) Traição (     ) Desobediência (     ) Vestuário  (     ) Temperamento 

(     ) Comportamento inadequado  (     ) Sexualidade/sensualidade (     ) Uso de alcoól ou drogas 

(     ) Término do relacionamento por parte da vítima (     ) Outro: 

15. Se as notícias apresentaram as justificativas para a morte da vítima: 

( 24 ) Apresentaram justificativas ( 16 ) Não apresentaram justificativas 

16. As justificativas apresentadas (por parte do agressor) nas notícias: 

( 18 ) Descontrole resultante de ciúme/raiva ( 10 ) Exercício de autoridade/controle sobre a mulher 

( 1 ) Consumo de bebidas alcoólicas ( 2 ) Uso de drogas (     ) Desemprego e/ou problemas financeiros 

(  1  ) Desequilíbrio psicológico; psíquico ou neurológico ( 2 ) Outro:  

( 11 ) Não aceitação do fim do relacionamento  

Observações: Em uma notícia é citado que o agressor alega ter praticado o feminicídio por legítima defesa; Em 

uma notícia foi citado que a justificativa dada pelo preso foi a de que ele queria roubar a vítima. 

17.  Se as notícias apresentaram termos e/ou expressões pejorativos referentes à mulher: 

(     ) Sim ( 40 ) Não 

 

ANÁLISE DE TEXTO – CONTEXTUALIZAÇÃO DO FEMINICÍDIO 

18. Se as notícias mencionaram sobre iniciativas das vítimas para buscarem ajuda e/ou sair da situações de 

violência em que se encontravam antes de serem mortas: 
( 7 ) Mencionaram ( 33 ) Não mencionaram 
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Observações: Em uma notícia é mencionado que os policiais não encontraram registro de queixas da vítima 

contra o feminicida; Em uma notícia é mencionado que não houve ocorrências referentes à relação; Em uma 

notícia é mencionado que em 2017, a vítima relatou ter sido agredida em casa pelo companheiro; Em uma 

notícia é mencionado que a vítima já havia registrado três ocorrências por violência doméstica nos últimos 11 

anos. Em 2007, a vítima solicitou uma medida protetiva e depois renunciou ao pedido. Outras duas vezes, em 

2014 e 2015 ela também procurou a polícia para denunciar o companheiro, mas também renunciou às medidas 

protetivas; Em uma notícia é mencionado que a vítima já tinha ido prestar queixa do marido e agressor na 

delegacia; Em uma notícia é mencionado que a vítima pediu ajuda aos vizinhos enquanto era agredida antes de 

ser morta; Em uma notícia é relatado que testemunhas afirmaram ter ouvido a vítima gritar por socorro da sacada 

do apartamento, antes de ser morta e ter sido jogada da sacada. 

19. Se as notícias abordaram sobre políticas de prevenção da violência e do feminicídio: 

(  1  ) Abordaram ( 39 ) Não abordaram 

20. Se as notícias mencionaram a lesgislação sobre o feminicídio: 

( 5 ) Mencionaram ( 35 ) Não mencionaram 

Observações: Em cinco notícias é mencionado sobre o que é feminicídio de maneira breve. 

21. Se as notícias mencionaram dados estatísticos sobre feminicídio ou violência contra a mulher: 

(     ) Mencionaram sobre o feminicídio ( 1 ) Mencionaram sobre a violência contra a mulher ( 37 ) Não mencionaram 

Observações: Em uma notícia é mencionado um dado, segundo o delegado do caso, sobre casos de violência 

doméstica registrados no município em que havia ocorrido o feminicídio. 

22. Se as notícias mencionaram algum serviço de denúncia ou atendimento à mulheres violentadas: 

(     ) Sim, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (     ) Sim, Delegacias da Mulher/DEAMS 

( 1 ) Sim, Polícias ou delegacias comuns (     ) Sim, Disque Denúncia - 190 

(     ) Outros ( 39 ) Não mencionaram 

 

ANÁLISE DE TEXTO – SOBRE A ABORDAGEM DO TÍTULO E DA MATÉRIA 

23. Se as notícias mencionaram o termo feminicídio: 

( 4 ) Citaram feminicídio nos títulos  ( 36 ) Não citaram 

24. O nº de vezes que o termo feminicídio foi citado nos textos das notícias: 

Observações: Em vinte notícias não foi citado; Em quinze notícias foi citado uma vez; Em cinco notícias foi 

citado duas vezes;  

25. As palavras e frases utilizadas no lugar da palavra “feminicídio” nas notícias: 

Foram citadas frases ou palavras como: “é morta a facadas”; “jovem morta; “assassinato”; “foi morta”; “crime”; 

“matar ex-companheira”; “matar a facadas”; “matar jovem”; “suspeito de assassinato”; “jovem assassinada”; 

“assassinar a ex-companheira”; “homicídio”; “mulher é morta”;  homem mata a esposa”; “mulher foi morta”; 

“matar a mulher”; “assassinato de mulher”; “morte de jovem”; “matar ex-mulher”; “suspeito de matar cunhada”;  

“matar cunhada”; “morte da cunhada”; “caiu do 4º andar”; “morte violenta”; “matou mulher”;  “matar modelo”; 

“matar a namorada”; “assassinato de cunhada”; “morta em casa”; “mulher é assassinada”; “assassinada pelo 

marido”. “morte de Tatiane”; “morte de Advogada”; “morte de sua mulher”; “morte brutal”; “morta a marteladas”; 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/feminicidio/
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“crime contra à vida”; “matado a mulher”; “morta a tiros”; “mulher morta”; “assassinada”; “homem que matou 

aluna”; “morte da estudante”; “homicídio qualificado”. 

26. Nº de notícias que apresentaran títulos com verbos no condicional: 

(     ) Apresentaram títulos com verbos no condicional ( 40 ) Não apresentaram títulos com verbos no condicional 

27. Nº de notícias que apresentaram verbos no condicional no corpo do texto:  

( 13 ) Apresentaram verbos no condicional ( 26 ) Não apresentaram verbos no condicional 

Observações: foram citados verbos no condicional como “teria”, “seria” e “estaria”; Em uma notícia o verbo 

“teria” foi citado oito vezes; Em uma notícia o verbo “teria” foi citado onze vezes; 

28. Nº de notícias que trataram o feminicídio como crime passional (crime cometido por paixão, 

amor, emoção):  
( 1 ) Trataram como crime passional ( 39 ) Não trataram como crime passional 

29. Nº de notícias com a palavra “suposto” no título ou no corpo do texto: 

(     ) Com a palavra ( 40 ) Sem a palavra 

30. Nº de notícias que apresentaram muito destaque para detalhes sobre a morte da vítima e a cena 

do crime: 

( 20 ) Apresentaram ( 20 ) Não apresentaram 

31. Nº de notícias que apresentaram um olhar crítico sobre a causa do crime ou soluções para o 

problema? 
( 1 ) Apresentaram ( 39 ) Não Apresentaram 

32. Nº de notícias limitadas à narrativa do fato ou há ampliação/contextualização do crime: 

( 29 ) Estavam limitadas à narrativa do fato ( 11 ) Apresentaram ampliação/contextualização do crime 

33. Nº de notícias que divulgaram o nome do suspeito ou criminoso: 

( 27 ) Divulgaram ( 13 ) Não divulgaram 

34. Nº de notícias que apresentaram cunho investigativo: 

( 3 ) Apresentaram ( 37 ) Não apresentaram 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Lei do Feminicídio 

LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015. 

  Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, para prever o feminicídio como 

circunstância qualificadora do crime de 

homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 

25 de julho de 1990, para incluir o 

feminicídio no rol dos crimes hediondos. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Homicídio simples 

Art. 121. ........................................................................ 

............................................................................................. 

Homicídio qualificado 

§ 2o ................................................................................ 

............................................................................................. 

Feminicídio 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

............................................................................................. 

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 

envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
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.............................................................................................. 

Aumento de pena 

.............................................................................................. 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado: 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência; 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

Art. 2o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“Art. 1o  ......................................................................... 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 

ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e 

VI); 

...................................................................................” (NR) 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

  

Brasília, 9 de março de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Eleonora Menicucci de Oliveira 

Ideli Salvatti 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.3.2015* 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIl_03/LEIS/L8072.htm#art1i.

