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Resumo: O trabalho analisa as diferentes manifestações da violência contra a mulher, retratadas 

na construção narrativa do programa Cadeia Neles. O intuito é investigar essa construção de modo 

a detectar elementos que se repetem na (re)produção e representação dessas histórias, formando, 

assim, uma espécie de narrativa única. A programação foi observada na íntegra no período 

selecionado para a coleta do corpus de pesquisa, de 16 de março de 2020 a 16 de maio de 2020, 

início da pandemia do novo coronavírus. O material selecionado foi dividido em três grupos: 

casos de feminicídios, de agressões e de abusos sexuais. A partir das repetições observadas foram 

estabelecidas as categorias de análise. Para compor o material e enriquecer a investigação foram 

discutidos temas como os conceitos de violência, gênero, representações e estereótipos, assim 

como as interseccionalidades que atravessam a narrativa produzida pelo programa. 

 

Palavras-Chave: Violência. Gênero. Representação. 

 

Abstract: The work analyzes the different manifestations of violence against women, portrayed in 

the narrative construction of the Cadeia Neles program. The aim is to investigate this construction 

in order to detect elements that are repeated in the (re)production and representation of these 

stories, thus forming a kind of unique narrative. The schedule was fully observed in the period 

selected for the collection of the research corpus, from March 16, 2020 to May 16, 2020, the 

beginning of the new coronavirus pandemic. The selected material was divided into three groups: 

cases of femicide, aggression and sexual abuse. From the observed repetitions, the analysis 

categories were established. To compose the material and enrich the investigation, themes such as 

the concepts of violence, gender, representations and stereotypes were discussed, as well as the 

intersectionalities that cross the narrative produced by the program. 
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1. Feminicídio e Mídia: Retratos da violência contra a mulher em Mato grosso 

Como todas crecí con miedo. Y aún así salí solita. A ver estrellas. Andar los dias 

[...] Amar la vida. Si me matan. Si es que me encuentran. Llénenme de flores. 

Cúbranme de tierra. Que yo seré semilla. Para las que vienen. Que nadie nos calla. 

Ya nada nos contiene1”.  

(Silvana Estrada) 

 

A temática da violência detém espaço significativo na programação de noticiários nacionais, 

regionais e locais. Dessa forma, os homicídios são constantemente pautados pelos meios de 

comunicação. Os dados divulgados pelo Atlas da Violência impressionam: em 2017, o Brasil 

atingiu o maior número histórico de assassinatos de pessoas, com o total de 65.602 mortes
3
. 

Nesse mesmo ano, outro dado preocupante veio à tona, o crescimento do número de casos de 

feminicídio, cerca de doze mulheres foram mortas
4
por dia no país. Na época, Mato Grosso já 

ocupava um lugar de destaque no ranking nacional, estava em 4° posição
5
 entre os estados 

que mais matam mulheres, subindo para o 1° lugar (SANTANA, 2020) no ano de 2020, 

durante o período de distanciamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus 

– causador da Covid-19
6
– e, passando de um dos estados que mais mata mulheres para o 

estado com a maior taxa de feminicídios do país durante o período.  

Diante desse panorama nacional sobre a violência contra as mulheres, a temática abordada 

pelo presente trabalho é voltada para a análise da representação das mulheres na cobertura de 

feminicídios e agressões feita pelo programa policial Cadeia Neles, assim como na 

representação dos atores dos casos como personagens jornalísticos e midiáticos. O ato de 

criar personagens é uma ação inerente ao jornalismo (MESQUITA, 2002, p. 908), afinal não 

há história para se contar se não houver personagens; a partir disso usamos a palavra “criar” 

devido a esse processo de “construção”, que passa pela subjetividade do jornalista e, também, 

                                                 
3

 Dados referentes ao número de homicídios: disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2019/06/05/brasil-teve-656-mil-assassinatos-em-2017-revela-atlas-da-violencia-numero-e-aior-

que-o-divulgado-pelas-autoridades-de-seguranca.ghtml>. Acesso em 05 de mar. de 2020. 
4
 Dados referentes ao número de feminicídios no Brasil: disponível em <https://g1.globo.com/monitor-da-

violencia/noticia/cresce-n-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-no-brasil-dados-de-feminicidio-sao-

subnotificados.ghtml>. Acesso em 05 de mar. de 2020. 
5

 Dados referentes ao número de feminicídios no estado de Mato Grosso: disponível em 

<https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=453643&noticia=feminicidios-aumentam-37-na-regiao-

metropolitana-mt-ocupa-4-lugar-no-ranking-do-pais>. Acesso em 05 de mar. de 2020. 
6
 A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia 

de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves e se tornou uma pandemia mundial no ano de 2020. 

https://www.poder360.com.br/brasil/brasil-atinge-maior-nivel-de-assassinatos-em-10-anos-foram-65-602-mortes/
https://www.poder360.com.br/brasil/brasil-atinge-maior-nivel-de-assassinatos-em-10-anos-foram-65-602-mortes/
https://www.poder360.com.br/brasil/brasil-atinge-maior-nivel-de-assassinatos-em-10-anos-foram-65-602-mortes/
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/cresce-n-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-no-brasil-dados-de-feminicidio-sao-subnotificados.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/cresce-n-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-no-brasil-dados-de-feminicidio-sao-subnotificados.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/cresce-n-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-no-brasil-dados-de-feminicidio-sao-subnotificados.ghtml


 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

3 

www.abraji.org.br 

pelos posicionamentos adotados pelo veículo que noticiará o caso. Quanto mais convicções 

houver sobre a pessoa a ser retratada, maior é a possibilidade de interferência da 

subjetividade no resultado final (MESQUITA, 2002). Entretanto, é importante ressaltar que, 

apesar de entendermos esse processo como sendo uma criação, o personagem da narrativa 

jornalística tem existência no real, pois ele é reflexo do trabalho, “além da elaboração criativa 

do autor, o trabalho de observação, documentação, inquérito e interpretação desenvolvidos 

pelo jornalista” (MESQUITA, 2002, p. 914), construindo assim a história que será contada.  

A cobertura de feminicídios, mesmo antes de o crime receber esse nome, já tem uma tradição 

em nosso país. O caso do assassinato de Ângela Diniz7, por exemplo, demonstra isso.Ela foi 

morta com quatro tirosno ano de 1976, em Búzios, no estado do Rio de Janeiro,pelo então 

namorado Doca Street, réu confesso.O feminicida passou de acusado a vítima num “piscar de 

olhos”. Isso se deu com a contribuição da imprensa da época, que “criou” a imagem de 

homem apaixonado que, em um momento de descontrole, agiu por impulso e por amor. Mas, 

pode se pensar em um primeiro momento, como poderia a mídia transformar um “vilão” em 

“vítima”? Como isso aconteceu? O caso apresenta muitas reviravoltas, mudanças inesperadas 

que tiveram início quando Doca se apresentou, primeiro para a imprensa, contando a sua 

versão teatralizada dos fatos, encarnando um verdadeiro personagem a ser “comprado” – ou 

seja, apoiado – pelo público, e só depois disso ele se apresentou para a polícia. O caso gerou 

a mobilização do movimento feminista, pois Doca havia sido condenado a dois anos de 

prisão e, como já havia ficado 7 meses na cadeia, respondeu ao restante da pena em 

liberdade. Com o slogan “Quem amaNão mata”, as feministasforam para as ruas 

protestar,pressionando a opinião pública e a segunda condenaçãode Doca foi de 15 anos. 

 

Os meios de comunicação de massa são aqui considerados aparatos técnicos de 

mediação simbólica que transformaram a natureza das interações sociais e as 

percepções que indivíduos e grupos têm de si mesmos e dos outros (THOMPSON, 

1995 apud BIROLI, 2010, p. 23).  

 

Existem, portanto, processos de configuração e reconfiguração de significados e valores a 

partir das veiculações midiáticas, que interferem de forma direta e prática entre e nas relações 

                                                 
7
 O caso de Ângela Diniz é reconstituído e contado, em 8 episódios, no podcast Praia dos Ossos, idealizado e 

narrado por Branca Vianna, produção da Rádio Novelo: disponível em 

<https://www.radionovelo.com.br/praiadosossos/>. Acesso em 24 de nov. 2020. 



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

4 

www.abraji.org.br 

sociais. Ao revisitar o caso Ângela Diniz é possível notar que houve uma mudança na 

percepção social, amplificada pela cobertura jornalística, que interferiu inclusive na decisão 

judicial, evidentepor meio da discrepante diferença entre as sentenças. A elaboração dessas 

percepções,por parte da sociedade, existe em casos criminais de forma geral, entretanto, é 

especialmente problemática nos casos de feminicídios, pois engloba as esferas pública e 

privada e é permeada por particularidades que trataremos ao longo do trabalho.  

Com o passar dos anos, é possível perceber uma mudança de postura e um maior interesse da 

mídia nos casos de femicicídio, principalmente, desde março de 2015, quando essecrime foi 

recategorizado e enquadrado como crime hediondo; renomeado, apartir desse ano,comoLei 

do Feminicídio8 (Lei 13.104/15), são crimes que envolvem violência doméstica e familiar, 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. A mudança altera a pena de 

até 20 anos de prisão, em caso de homicídio simples, para até 30 anos de prisão, em caso de 

feminicídio. Foi, sem dúvidas, um passo importante para o reconhecimento das 

características específicas desse crime, apesar de, no texto da lei, serutilizado o termo “sexo 

feminino” para estabelecer as mulheres assassinadas que se enquadram nessa categoria, não 

abrangendo, portanto, as mulheres trans nessa tipificação penal, desconsiderando a categoria 

“feminino” em toda a sua amplitude. 

 Para exemplificar melhor,citamos um dos casos abordados pelo programa que será 

problematizado por este trabalho, de uma pessoa desaparecida no início de janeiro de 2020, 

mais precisamente no dia 08 de janeiro, em Santo Antônio de Leverger-MT. Aos 37 anos,ela 

sumiu logo após sair do trabalho. Intitulada pelo programa do dia 28 de abril de 2020 como 

travesti, não se cogita em nenhum momento da reportagem um possível caso de feminicídio. 

“Teria sido assassinada e o corpo ocultado em algum lugar de Santo Antônio do Leverger? 

Ou teria ido embora deste município9?”, questiona o repórter,levantando hipóteses devido à 

falta de resolução do caso. Observamos aqui que o problema não é levantar hipóteses sobre 

os casos notíciados, isso o programa faz em diversas ocasiões, como pudemos ver. O fato é 

que ela não foi categorizada como vítima do “sexo feminino” pela polícia, e 

consequentemente, também não o foi pelo programa. Entretanto, mais adiante, o próprio 

                                                 
8
 Sobre a Lei do Feminicídio: disponível em <https://www.camara.leg.br/noticias/643729-lei-do-feminicidio-

faz-cinco-anos/>. Acesso em 20 de set. de 2020. 
9
 A vítima morava no município de Santo Antônio do Leverger há seis anos. 



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

5 

www.abraji.org.br 

apresentador levanta a questão de gênero como possível motivo do crime. “O que não pode é 

este preconceito, esta discriminação, esta ignorância social de querer apartar o gênero”, 

ressalta. “Cada um é cada um, tem seus princípios, cada um tem seus defeitos, cada um tem 

suas virtudes e a gente tem que respeitar aquilo que o cidadão ou a cidadã brasileira deseja”, 

complementa. Essa fala aponta, sem dúvidas,para a consciênciado apresentador diante da 

possível motivação por questão de gêneropara o crime, apesar de tratar o tema como desejo, 

remetendo à compreensão e perpetuando no imaginário do telespectador o ser travesti como 

uma “opção” da sujeita. 

Já os casos em que as mulheres sofrem com a violência doméstica e familiar também são 

pautados pela mídia, inclusive têm espaço garantido na programação do veículo selecionado. 

Essasmulheressão cotidianamente abordadas pelos meios de comunicação e, elas próprias, 

são postas à prova diante dos espectadores, como no caso noticiado no dia 23 de abril de 

2020, em que a adolescente, de identidade não revelada, apanhou do namorado para quem ela 

havia preparado uma festa de aniversário. Como veremos adiante, durante a reportagem, o 

repórter questiona a jovem sobre o motivo de ela não ter se separado.  

As mulheres que sofrem com a violência doméstica e familiar, desde setembro de 2006, são 

amparadas pela Lei Maria da Penha10 (Lei 11.340/06) – mecanismo que almeja prevenir e 

coibir esse tipo de violência. A lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha 

Maia, agredida pelo marido durante seis anos até se tornar paraplégica, depois de sofrer uma 

tentativa de assassinato com arma de fogo, em 1983. O primeiro caso11 a resultar em prisão 

com base nas novas normas foi o de um homem que tentou estrangular sua mulher. 

Refletindo acerca das sensações que as narrativas tanto fictícias quanto verídicas podem 

provocar, como empatia, curiosidade, estranhamento e até repulsa,combinamos essas 

percepções de sensações com ainvestigação acadêmica que busca identificar os sentidos que 

o programa constrói a partir de alguns padrões observáveis. Abordagens diferentes de um 

mesmo caso podem despertar emoções e opiniões distintas no espectador, dependendo do 

desenvolvimento que a narrativa assume. 

                                                 
10

 Sobre a Lei Maria da Penha: disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/lei-

maria-da-penha>. Acesso em 20 de set. de 2020. 
11

 Sobre o primeiro caso a ser enquadrado na Lei Maria da Penha: disponível em 

<https://www.conjur.com.br/2009-out-08/justube-lei-maria-penha-faz-anos-usada-proteger-homens>. Acesso em 

04 de dez. de 2020.  
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Para ilustrar essa produção de sentido, faz-se um paralelo com o caso do tradicional conto de 

fadas da Bela Adormecida, no qualAurora, personagem principal, foi enfeitiçada por uma 

fada“má”. Em razão desse feitiço, a princesa, destinada a espetar o dedo em um tear ea cair 

em sono profundo, somente poderia ser salva por um beijo de “amor verdadeiro”. Nessa 

primeira versão da história, um príncipe encantado logra o feito e acorda a princesa. Já na 

releitura de 2014 da obra, no filme da Disney Malévola, a perspectiva é completamente 

diferente. A personagem principal e que intitula a produção é a fada “má”, que, nesta versão, 

sofreu uma dolorosa traição e, desacreditada da existência do amor verdadeiro,lançou o 

feitiço na criança para castigar o pai, autor da mencionada traição. Para garantir a segurança 

de Aurora e dar cabo ao plano de castigar o rei, Malévola amadrinha a criança e, ao longo dos 

anos, se encarinha por ela. Quando o fatídico momento chega, quem salva a princesa do sono 

eterno com o beijo de amor verdadeiro é a fada e não o príncipe desconhecido que se encanta 

pela beleza da donzela enquanto ela desfruta do sono “eterno”. Nesse exemplo é possível 

notar como novos ângulos e perspectivas, portanto, outras narrativas, são capazes de gerar 

diferentes percepções sobre uma mesma história, reconfigurando os papéis ocupados pelos 

personagens, como no caso da princesa “indefesa”, do príncipe “encantado” e da feiticeira 

“má”, assim como a reconfiguração do sentido de “amor verdadeiro” nessa história.  

É possível comparar essa mudança de perspectiva apontada na ficção também na narrativa de 

uma cobertura jornalística. Por exemplo, se um mesmo caso de feminicídio, ponto principal 

desta pesquisa, for pautado por dois veículos distintos, há uma possibilidade de o resultado 

das matérias não só ser diferente, como tambémantagônico. Para isso, tudo influencia, como 

as escolhas das fontes que serão entrevistadas, as imagens selecionadas para retratar vítima e 

agressor, o tempo destinado a cada caso – aqui nos referimos a tempo, pois analisaremos um 

programa televisivo –, enfim, tudo isso contribui para a construção dediferentes narrativas e 

consequentemente para a (re)criação de sentidos no imaginário do telespectador. Assim como 

no conto da Bela Adormecida, um caso de feminicídio noticiado pode tomar distintos rumos 

de acordo com as escolhas assumidas pela equipe e emissora.  

A veiculação de notícias envolvendo homicídios não é algo novo, segundo Costa (2007), a 

partir da década de 80 a temática criminal – e com ela os homicídios – passou a ganhar um 

espaço garantido na programação jornalística e passou a ter programação própria com os 

programas policialescos, assim como o programa Cadeia Neles. Mas, antes disso, ainda 
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segundo o autor, a temática da violência teve suas facetas representadas em outras produções, 

cada qual a seu modo, de cinema, rádio, literatura de cordel, folhetins, músicas, entre outros, 

cada uma narrando a violência de formas particulares. Sem dúvidas,a violência e os 

homicídios compõem um fenômeno quedeve ser posto em pauta, e me refiro a pauta não só 

no sentido da necessidade de ser noticiado, mas também, da urgência em ser problematizado. 

Parte desses casos, que, como foi possível constatar, não são poucos, se tornou notícia em 

jornais, revistas, portais e programas televisivos. De fato, o crime faz parte do repertório 

jornalístico e é responsabilidade do jornalista, assim como dos veículos de comunicação, 

retratar os casos com respeito aos valores da ética profissional12. 

No exercício das atividades jornalísticas, assim como em qualquer outra profissão, existem 

desafios. Noticiar temassensíveis como os do universo criminal, por exemplo, exige 

sensibilidade e cuidado redobrados, para não ferir os direitos ou revitimizar quem será 

retratado nas notícias. É possível observar, em diversas plataformas jornalísticas, limites 

éticos sendo ultrapassados na veiculação de casos com a temática. Problematizar essas 

abordagens permite a construção de uma sociedade mais consciente e coíbe a 

espetacularização da desgraça humana por parte dos profissionais da área e dos meios de 

comunicação. 

Outro ponto importante a ser destacado é a seleção do período analisado, que abarcou os 

meses de março, abril e maio de 2020 – início da pandemia da Covid-19. A partir desse 

período houve a indicação de distanciamento social, recomendada por instituições de saúde 

pública para a manutenção da saúde individual e coletiva. Entretanto, o que representava 

segurança para alguns, se tornou um risco de morte para outros, ou, melhor dizendo, para 

outras. Segundo a Agência Patrícia Galvão13, houve um aumento significativo tanto nos casos 

de feminicídio quanto nos casos de agressão contra as mulheres no país. Os feminicídios 

aumentaram 22% nos meses de março e abril de 2020 – período que está incluído no recorte 

da pesquisa – nos 12 estados analisados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No 

                                                 
12

 O Código de ética dos Jornalistas dispõe sobre normas a serem seguidas para a conduta e relações 

profissionais do jornalista, assim como seus direitos e deveres: disponível 

em<http://www.abi.org.br/institucional/legislacao/principios-internacionais-da-etica-profissional-no-

jornalismo/>. Acesso em 24 de nov. de 2020. 
13

 Com 19 anos de atuação, o Instituto Patrícia Galvão é uma organização feminista de referência nos campos 

dos direitos das mulheres e da comunicação. 
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estado do Ceará, o número de assassinatos e agressões dobrou e, no Acre, esse aumento foi 

de 300%. No que se refere à violência doméstica, os casos subiram quase 38% somente no 

mês de abril, mesmo com a grande subnotificação. 

Outra plataforma que concentrou esforços na investigação da violência contra a mulher foi a 

Ponte Jornalismo14 na série “Um vírus e duas guerras”, em que cinco mídias independentes se 

uniram para monitorar os casos durante o isolamento social. A observação apontou que 195 

mulheres foram vítimas de feminicídio no país em dois meses – março e abril de 2020 – 

(UM, 2020). O próprio nome da série é bastante sugestivo: as mulheres enfrentam em seu dia 

a dia um duplo risco, na rua o vírus e em casa a violência doméstica, entretanto, vale ressaltar 

que, o âmbito da violência não se restringe ao ambiente doméstico e familiar como 

discorreremos nos próximos parágrafos. Sobre isso, na matéria de abertura da série, publicada 

no dia 18 de junho de 2020, Conceição de Andrade, superintendente geral do Instituto Maria 

da Penha afirma: “A violência doméstica não diminuiu, ela está mais privada do que nunca. 

A mulher que vive com um agressor já vivia isolada, agora ela está praticamente em cárcere 

privado” (UM, 2020). Para além de todos os desafios possíveis enfrentados em uma 

pandemia, o convívio diário e integral com o agressor tornou-se uma prisão para essas 

mulheres em situação de violência, que enfrentam restrições à liberdade e à segurança.  

Vale ressaltar ainda que os dados sobre a violência e morte de mulheres fornecidos não 

revelam a totalidade dos casos e apontam para uma das barreiras sobre o estudo e 

problematização da temática, a subnotificação; 20 estados brasileiros enviaram informações 

para a realização da investigação. Os dados são das secretarias de segurança pública e, desse 

montante, “nove registraram juntos um aumento de 54%, outros nove tiveram queda de 34%, 

e dois mantiveram o mesmo índice” (UM, 2020). A dificuldade de comunicar e registrar de 

forma segura os casos de violência é mais um agravante nesse cenário de calamidades. Um 

reflexo disso foi o aumento de 41% nos casos de feminicídios em São Paulo, em detrimento 

da diminuição de até 33% nos crimes de lesão corporal e ameaça, nos dois meses que a 

investigação abarcou. A diminuição das denúncias de violência contra a mulher em alguns 

estados não refletiu a redução de fato dessa violência, e sim uma falsa sensação de que isso 

                                                 
14

 É uma organização sem fins lucrativos desenvolvida em defesa aos direitos humanos, e que tem como temas 

centrais a violência de estado, raça, gênero e cultura: disponível em <https://ponte.org/sobre/>. Acesso em 04 de 

abr. de 2021. 
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aconteceu, tendo os dados de feminicídio revelado a faceta ainda mais violenta da realidade 

emblemática de muitas mulheres. 

O aumento no número de casos de feminicídio registrados em Mato Grosso também deu um 

salto entre março e abril de 2020. Se comparados com o mesmo período de 2019, o 

crescimento foi de 150%, conforme dados do estudo Violência Doméstica durante a 

pandemia de Covid-19 realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública15.Segundo o 

monitoramento da Ponte(ARINI, 2020), que também problematizou os dados no estado e se 

concentrou na análise do 1° quadrimestre do ano, o aumento em 2020 foi de 47% e,de 15 

casos de feminicídio em 2019, para 22 mortes em 2020 nos primeiros quatro meses do ano. 

Dentre os 20 estados que enviaram as estatísticas dos meses de março e abril de 2020, Mato 

Grosso ficou com uma taxa de 0,69 para cada 100 mil habitantes mulheres, ficandoatrás 

apenas do Maranhão,que teve uma taxa de 0,88 (ARINI, 2020). 

Problematizar e refletir acerca dessa temática e abordar o período selecionado, que se 

configura como uma nova variante potencializadora nas diferentes formas de agressão contra 

as mulheres,se torna fundamental para compreendera produção de sentidos através das 

notícias, que por vezes são também uma nova forma de violência contra esse grupo social. 

Realizar essa análise em um programa como o Cadeia Neles, que ocupa o horário nobre da 

televisão mato-grossense e que se manteve na liderança de audiência durante muitos anos,em 

um consolidado veículo de comunicação local, pode revelar a imagem que a própria 

comunidade tem sobre si e suas mulheres, através das representações construídas pelo 

programa.  

 

1.1 Jornalismo policial de TV: o programa Cadeia Neles 

O programa selecionado para constituir o objeto de pesquisa nesta monografia foi o telejornal 

policial Cadeia Neles, que completa, em 2021, 28 anos de programação, quase três décadas. A 

popularidade e tradição que o programa evoca para a população mato-grossense chamam a 

atenção e são dignos de destaque, além, de por si só, justificarem a importância da análise desse 

                                                 
15

 Dados de feminicídio entre março e abril no estado: disponíveis em <https://g1.globo.com/mt/mato-

grosso/noticia/2020/06/02/feminicidio-aumenta-em-150percent-em-mt-durante-pandemia-da-covid-19.ghtml>. 

Acesso em 22 de set. de 2020. 
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programa jornalístico em específico. Em 1993 inaugurava
16

 a grade de programas locais da 

retransmissora e, durante esse período, as produções regionais não ocupavam um espaço 

significativo dentro das programações de uma maneira geral. Devido à identificação que gerou 

nos telespectadores, dentro de pouco tempo, o programa se tornou líder de audiência, lugar
17

 que 

ocupou por quase duas décadas. Consolidado desde o período de sua estreia e ocupando o horário 

nobre
18

 da programação local do estado, o programa foi desenvolvido para ser o “carro chefe” da 

emissora.  

É possível dizer que, por um longo período, o Cadeia Neles monopolizou a audiência, se 

tornando uma referência no segmento, praticamente “obrigando” as emissoras concorrentes a 

implantarem mudanças editoriais em busca de melhores índices de audiência para, assim, 

poderem competir pelo lugar de liderança no ranking. Isso porque, como afirmou Gilson Moraes 

da Costa (2007), jogando luz às problematizações de Bourdieu, “o campo jornalístico tem sua 

autonomia comprometida à medida que se vincula diretamente às regras de mercado, necessárias 

à sua sobrevivência enquanto empresa e pela incessante busca de uma boa colocação no índice de 

audiência” (COSTA, 2007, p. 25). 

Tudo o que é pautado dentro de um veículo de comunicação é pensado, sim, para informar o 

leitor, mas também e, talvez principalmente, para atraí-lo, chamar atenção para gerar cliques nos 

meios eletrônicos, acessos para a TV aberta ou fechada e vendas de jornais impressos. A exemplo 

disso, o concorrente que ocupa, atualmente, o lugar de liderança na audiência, é o programa MT1 

da TV Centro América, afiliada da Rede Globo em Cuiabá: o programa passou por uma 

sequência de mudanças
19

editoriais até assumir essa posição, as adaptações foram desde a troca de 

trilha sonora em reportagens e matérias, à participação de colaboradores no cenário, até a 

exploração da interatividade para aproximar o público. Todas essas modificações aproximaram a 

                                                 
16

 Informações sobre o período de estreia do programa: disponível em 

<https://www.gazetadigital.com.br/suplementos/teve/tv-record-canal-10-completa-dez-anos/20235>. Acesso em 

25 de jun. de 2020. 
17

 Informações sobre a posição de liderança do programa e a atual disputa acirrada entre as concorrentes: 

disponível em <https://www.leiagora.com.br/noticia/64900/cadeia-neles-perde-a-lideranca-no-ibope-em-cuiaba-

apos-17-anos-globo-lidera>. Acesso em 25 de jun. de 2020.  
18

 O horário nobre no Estado de Mato Grosso, para as programações locais, é de 11h a 12h30, segundo IBOPE: 

disponível em<https://www.leiagora.com.br/noticia/64900/cadeia-neles-perde-a-lideranca-no-ibope-em-cuiaba-

apos-17-anos-globo-lidera>. Acesso em 25 de jun. de 2020. 
19

 Informação sobre mudanças editoriais promovidas na concorrência: disponível em 

<https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/apresentador-que-tornou-globo-lider-apos-17-anos-pede-

demissao-31028>. Acesso em 26 de jun. de 2020. 
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linguagem audiovisual do MT1 ao que já era praticado desde o início, com especificidades em 

cada período, no Cadeia Neles, o que pode ter possibilitado essa subida no ranking da audiência. 

A transmissão do Cadeia Neles é realizada pela atual TV Vila Real
20

, afiliada da Record TV no 

estado de Mato Grosso. A emissora, que pertence ao Grupo Gazeta de Comunicação, estreou o 

canal com o nome de TV Gazeta, inicialmente filiada à Central Nacional de Televisão (CNT), que, 

ao integrar o quadro de afiliadas da então Rede Record, assumiu o nome de TV Record Cuiabá. 

Atualmente, ainda associada à emissora Record TV, assumiu o nome de TV Vila Real, uma 

homenagem à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá
21

, para reforçar no inconsciente dos 

telespectadores, o compromisso com a cultura regional, com a programação local e com a 

população do estado.  

O Cadeia Neles é um programa que se pretende “popular”, feito para o “povo”, mas, 

principalmente, que conta uma versão da realidade desse “povo” para os diversos telespectadores. 

O programa essencialmente explora a violência social e o descaso dos órgãos públicos nas 

periferias do estado, perpetuando um sentimento de insegurança e naturalização da violência para 

a audiência. É observável a intenção de estabelecer um vínculo de proximidade com o público 

considerado “popular”, pois é fomentada a sua participação com inúmeros quadros como o 

“Quero meu trampo”, que funciona como uma seleção de empregos em TV aberta. Já o quadro 

“Tô na bronca” é um espaço em que uma parcela da audiência envia vídeos sobre insatisfações 

com a administração do poder público, neste quadro é recorrente a reclamação sobre ruas 

esburacadas ou não asfaltadas, falta de manutenção de espaços públicos ou privados que 

comprometem o coletivo, falta de abastecimento de água ou saneamento básico, entre outras. O 

quadro “Desaparecidos” demanda contribuição, com algum tipo de informação, sobre o paradeiro 

de pessoas desaparecidas. Existe também um espaço para os telespectadores comentarem, através 

de interações no aplicativo WhatsApp, as reportagens que são exibidas na edição do dia. Durante 

o período de distanciamento social, em decorrência da Covid-19, inauguraram o quadro “Você 

em Casa”: são vídeos curtos em que os espectadores mostram a sua rotina durante o período de 

isolamento social, contando com a participação de crianças, adultos e idosos. O apresentador 

                                                 
20

 As informações sobre as mudanças dos nomes e filiações da emissora foram encontradas no site Gazeta 

Digital: disponível em <https://www.gazetadigital.com.br/variedades/variedades/aos-24-anos-recordcanal-10-

passa-a-se-chamar-tv-vila-real/526651>. Acesso em 25 de jun. de 2020. 
21

 A Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foi uma vila criada em 1727 que fazia parte, primeiramente, da 

capitania de São Paulo e, a partir de 1748, passou a fazer parte da capitania de Mato Grosso. Antes de se tornar 

uma vila, o território de Cuiabá atraiu moradores após a descoberta de ouro na localidade. 
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também estabelece diálogo com esse telespectador, a quem, inclusive, chama de “cúmplice”, 

remetendo a uma espécie de aliado do programa, quando manda abraços e parabéns no 

aniversário de alguns deles e responde aos comentários. Gilson Moraes da Costa versa acerca do 

programa e traz especificidades que se mantêm, tanto no Cadeia Neles quanto em outros 

programas do gênero: 

 

Como é recorrente nestes programas, os apresentadores fazem uso de estratégias 

discursivas visando conquistar a credibilidade dos telespectadores, apresentando-se 

como uma espécie de porta-voz dos anseios populares, fazendo crer, que estão ali 

para ajudar a resolver problemas sociais, reivindicando para si e para seu programa 

a tutela da ordem social. Comportamentos repletos de cordialidade e hospitalidade 

para com os telespectadores, condenação implacável aos criminosos, a “justiça 

televisual” é composta por valores e julgamentos que revelam, em última instância, 

a personificação da lei e da ordem. Seu principal agente - o apresentador - busca 

forjar legitimidade popular reivindicando, sempre que possível, para que o poder 

público faça a devida intervenção em casos relatados nas reportagens. Ou seja, tenta 

travar tal legitimidade através do mérito, mesmo que simbólico, de intervir nas 

questões trat adas nas pautas do programa, geralmente as questões relacionadas à 

segurança pública (COSTA, 2007, p. 51). 

 

A soma de todos esses artifícios usados confere ao programa o que Costa (2007) apontou como 

sendo, a partir das proposições de Bourdieu e Passeron (1982 apud COSTA, 2007), uma instância 

pedagógica, “entendida aqui como o conjunto dos discursos proferidos pelo programa e sobre os 

valores éticos, sociais e políticos defendidos através deles” (COSTA, 2007, p. 60). O Cadeia 

Neles toma para si o papel de intervir, mas não apenas isso, também o de disciplinar; é dizer que 

o programa tenta, e por vezes consegue,agir de modo a modificar a percepção e reação dos 

telespectadores diante dos fatos selecionados pelo programa como corriqueiros. Há uma tentativa 

de “impor” a sua “visão de mundo” para quem acompanha a programação, uma espécie de “filtro 

da realidade”, à medida que, assim como toda e qualquer produção ou produto jornalístico 

também possui um recorte, uma angulação, o conteúdo produzido pelo Cadeia Neles “ensina” a 

população cuiabana e mato-grossense sobre si mesma, qual é a sua realidade, o que acontece e o 

que deve acontecer com quem comete crimes, o porquê desses crimes acontecerem, etc.  

O espectador do programa passa a compartilhar, mesmo que inconscientemente, os valores 

defendidos pelo programa nas diversas instâncias da vida em sociedade. Esse movimento, no 

entanto, não é feito de forma passiva, há, a todo momento, uma negociação entre mídia e demais 

instituições da sociedade; esses “valores”construídos no âmbito do programa, não são 
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necessariamente aprendidos e incorporados nos pensamentos e práticas de um sujeito, podendo 

haver, no contato entre produção televisiva e público, tanto o reforço quanto o questionamento 

dessas práticas. 

Atualmente, o apresentador oficial do programa é o jornalista Edivaldo Ribeiro, que, devido ao 

risco de contaminação da Covid-19, se ausentou por um período da apresentação presencial, 

fazendo contribuições de maneira remota em momentos pontuais da programação. Quem 

assumiu a apresentação presencial do Cadeia Neles durante esse período foi o jornalista Oliveira 

Júnior, que também atua como repórter do programa. De modo geral, a organização continuou a 

mesma: o apresentador em pé, divide lado a lado o enquadramento com um televisor no qual 

aparece a imagem da logomarca do Cadeia Neles. Esse estilo de apresentação facilita os 

movimentos e gesticulações, tornando a performance do apresentador mais dinâmica e, dessa 

forma, impactante. Na tentativa de tornar o discurso mais convincente e incisivo, em diversas 

ocasiões o apresentador usa essa ferramenta, aponta para a televisão e pede para a produção 

repetir imagens que reforcem as declarações feitas.  

Segundo Costa (2007), é possível refletir acerca do papel que esses apresentadores assumem 

devido ao acúmulo de capital cultural/simbólico e econômico que representam; se tornam eles 

também “agentes potenciais para a construção de esquemas de percepção e visões de mundo (ao 

menos no campo que atuam) intervindo diretamente na construção e propriedades do habitus dos 

agentes que compõem a outra ponta do processo de comunicação - os telespectadores” (COSTA, 

2007, p. 57, grifo do autor). No cenário mencionado acima, no qual o Cadeia Neles se configura 

como uma instância pedagógica, o apresentador ocuparia, portanto, segundo o autor, o papel de 

autoridade pedagógica, figura principal, carregada de significado e significância, principalmente 

no âmbito simbólico. Ele opera transmitindo aos telespectadores a “visão de mundo”, 

posicionando estrategicamente aquele “filtro da realidade”, para refletir exatamente o desejado, 

que, por meio das ações pedagógicas – tudo aquilo que é (re)produzido no programa, discursos, 

performance –,interfere na produção e percepção cultural da localidade em que se inserem, 

impactando nas crenças de senso comum, nas práticas coletivas, dentre tantos outros aspectos.  

A linguagem utilizada no programa é simples e de fácil entendimento, com alguns jargões 

característicos à temática abordada. Alguns desses termos vistos com frequência são: 
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diligências
22

, guarnições
23

, prisão preventiva
24

, tornozelado
25

, teve o CPF cancelado
26

, entre 

outros que, de tão frequentes, se tornam familiares ao público do programa. Todos esses jargões 

são característicos da comunicação entre as forças de segurança e não do jornalismo, esse 

emprego de termos específicos da polícia não é uma exclusividade do Cadeia Neles. Os 

programas policialescos, de maneira geral, tendem a se apropriar dessas definições para instituir 

uma espécie de “licença poética
27

” e, por meio dela, rompem com “protocolos do jornalismo 

tradicional” (COSTA, 2007, p. 52). É uma tentativa de se aproximar da linguagem policial como 

forma de se demarcar como defensor da segurança pública. Inclusive, essa é uma relação, entre 

polícia e programa, “bem” construída, perceptível por meio do alinhamento entre os discursos 

jornalístico e policial, gerando uma proximidade entre eles.  

 

Na área das notícias de crime, os media parecem estar mais fortemente dependentes das 

instituições de controlo do crime para suas « estórias » do que praticamente em qualquer 

outra área. A polícia, os porta-vozes do Ministério do Interior e os tribunais constituem 

um quase monopólio como fontes de notícias de crime nos media. Muitos grupos 

profissionais têm contato como crime, mas é só a polícia que se afirma como 

especialista profissional na « guerra contra o crime », baseada na experiência direta e 

pessoal (HALL et al., 1999, p. 239, grifos do autor). 

 

Por diversas vezes, são observadas nas matérias produzidas pelo Cadeia Neles apenas as 

declarações oficiais da polícia ou do sistema judiciário, e não as de vítimas, suspeitos, familiares 

de vítimas ou demais envolvidos nos casos, a fonte policial torna-se, assim, a fonte mais 

confiável para o programa (HALL et al., 1999).  

                                                 
22

 Significa ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. O termo também tem o significado de 

uma atividade de serviço militar que é executada fora do ambiente do quartel, e é neste segundo significado, que 

se concentra a usabilidade do termo na programação, são diligências policiais. 
23

 O termo significa força militar de defesa e designa a equipe policial. 
24

 É uma espécie de prisão cautelar, ou seja, consistente na medida restritiva de liberdade antes do julgamento, 

caso o acusado represente algum perigo ou possibilidade de fuga. Essa prisão pode ser efetuada em qualquer 

fase da investigação policial ou do processo penal: disponível em 

<https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/768/Prisao-

preventiva#:~:text=A%20pris%C3%A3o%20preventiva%20%C3%A9%20uma,P%C3%BAblico%2C%20do%

20querelante%20ou%20do>. Acesso em 26 de jun. de 2020. 
25

 Indivíduo que faz uso da tornozeleira eletrônica, para o monitoramento à distância do cumprimento da pena 

ou medida cautelar alternativa à prisão. O termo costuma ser utilizado pelo apresentador e nos títulos da 

matéria, quando o monitorado é flagrado em alguma atividade criminosa.  
26

 Termo adotado para se referir à morte de criminosos durante alguma ação policial. 
27

 Sobre o emprego de termos específicos em programas policialescos: disponível em 

<https://tribunadoceara.com.br/noticias/cotidiano-2/dicionario-25-jargoes-jornalismo-policial-cearense/>. 

Acesso em 26 de jun. de 2020. 
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Além da confiança, a instituição policial é prestigiada, por diversas vezes notamos elogios 

proferidos ao corpo policial durante a programação, “o delegado competente”, “a gloriosa polícia 

militar”, “parabéns à polícia”, apenas alguns exemplos de uma prática que estabelece uma 

característica editorial do programa. No entanto, a posição do apresentador e, consequentemente, 

a do programa, em relação à legislação, é bastante desfavorável. As críticas vão desde o não 

funcionamento de medidas de restrição da Lei Maria da Penha, por exemplo, ao questionamento 

sobre o tempo de pena que alguém que foi condenado irá cumprir, ou até mesmo a discordância 

com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Outra peculiaridade observada é a utilização de termos regionais durante a programação e uma 

apresentação mais descontraída na forma de falar, característica do linguajar tipicamente 

cuiabano, mas essa “descontração” não se reflete no conteúdo necessariamente. Durante a 

observação do programa para a pesquisa, diversas foram as imagens que causaram grande 

impacto, como cenas de corpos feridos ou assassinados estirados ao asfalto, familiares sendo 

filmados aos prantos, entre outras situações chocantes televisionadas. No programa do dia 17 de 

abril de 2020, por exemplo, na reportagem sobre um homem morto em uma colisão entre carro e 

motocicleta, o apresentador abre a matéria com “Tire as crianças da sala!”, já que as cenas seriam 

fortes. E é nesse misto de tons que o programa se desenha, vai de um abraço ao telespectador 

com votos de carinho a um crime brutal com cenas impactantes em questão de segundos, seguido 

por comentários cheios de vigor enviados ao aplicativo do programa, para depois dar lugar a uma 

reclamação incisiva do telespectador em relação ao poder público, com suas legítimas denúncias, 

tudo isso arrematado pelos comentários obstinados do apresentador.  

Não podemos nos esquecer dos anunciantes, que têm espaço garantido durante a programação. É 

possível observar uma média de quatro anunciantes diários no estúdio que, com leveza, divulgam 

seus produtos e serviços entre uma tragédia e outra, aumentando ainda mais o contraste das 

diferentes nuances do programa. O tratamento é de carinho e intimidade com o proprietário da 

Moda Verão
28

, por exemplo: o apresentador inicia com um “Bom dia Gilson, mais do que 

lindo!”, e o anunciante retribui sorridente com “Bom dia! Bom dia! Mas bom dia mesmo! Meu 

mais que amigo Edivaldo Ribeiro!”. É com esse conjunto de elementos que as especificidades do 

                                                 
28

 Rede de lojas de calçados e confecções, localizadas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso. 
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programa selecionado tomam forma e terminam de configurar a quebra dos protocolos do 

jornalismo tradicional mencionada por Costa (2007). 

Falando dos aspectos visuais, tanto do cenário quanto do logotipo (nome da marca escrita e 

estilizada) do programa, podemos observar a predominância da cor vermelha em ambos. As 

cores desempenham influência sobre os seres humanos, provocando efeitos fisiológicos e 

psicológicos, podem agir estimulando inúmeras sensações e sentimentos, isso se deve ao fato de 

agirem como vibrações em nossos sentidos, ao mesmo tempo em que há essa relação com os 

sentimentos, há também uma relação cultural, que tornam as cores em símbolos, configurando-as 

em uma linguagem que atua no subconsciente dos sujeitos (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011, 

p. 2). A cor vermelha possui uma representação vibrante, que estimula as funções orgânicas do 

ser humano, está ligada à alimentação, mas também a energia e fluxo de sangue, interferindo, 

inclusive na tensão muscular e na pressão arterial, pode ser associada ainda à proibição e à 

revolução. “Inerente ao sistema nervoso simpático que é responsável pelos estados de alerta, 

ataque e defesa. É uma cor quente e bastante excitante para o olhar, impulsionando a atenção e a 

adesão aos elementos em destaque” (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011, p. 99). É uma cor que, 

na cultura cristã, apresenta associações tanto positivas quanto negativas. Se, por um lado, pode 

representar o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz para a salvação humana, relacionando 

sangue e vida, por outro, aparece como símbolo de impureza, violência e pecado, fazendo alusão 

aos tabus relacionados a sangue herdados da Bíblia e, portanto, à morte (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2011, p. 99). Algo é certo: seu significado e as sensações que desperta são ambíguos. 

É uma cor que chama a atenção do telespectador à distância, deixando o indivíduo em estado de 

alerta, não por acaso é uma cor utilizada em sinais de trânsito.  

Avaliando o restante das cores, podemos constatar que o vermelho cumpre a função de chamar a 

atenção do espectador, ao mesmo tempo em que traz texto e imagem para o primeiro plano, 

destacando o nome do programa e facilitando a leitura das chamadas das matérias. Há também o 

uso da representação de grades na cor cinza, que contrastam com as outras duas cores e 

adicionam um pouco de tensão à composição total, não somente pela cor sóbria e fria, mas 

também, pelo que ela representa – a ilustração das grades de uma cadeia. “É uma boa pedida, que 

anuncia antecipadamente as notícias que serão postas ao „voyeurismo do público‟” (RONDELI, 

1998 apud COSTA, 2007, p. 53). A violência se torna uma espécie de produto mercadológico 
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dentro da programação, e a escolha de cada um dos elementos é feita meticulosamente para 

melhor “vender” esse produto. 

 

 

FIGURA 1 – Identidade visual do programa 

FONTE – Website Gazeta Digital: https://www.gazetadigital.com.br/video/36471. Acesso : 05 mar.  2020. 

 

A vinheta do programa é composta por uma trilha sonora apenas instrumental, associada ao som 

de uma sirene policial. O resultado é uma música tensa, mas, como a transmissão é de apenas 

poucos segundos, cumpre a função de chamar a atenção sem se tornar desconfortável. Isso a 

torna bastante peculiar e de fácil identificação depois da primeira vez que é ouvida. As matérias 

jornalísticas também utilizam a trilha sonora instrumental como recurso para marcar o tom que 

pretende ser dado, seja de drama, suspense ou terror. Costa (2007) chama essa manobra de 

“gerenciamento das emoções do telespectador”, como objetivo específico de direcionar as 

reações do público. Isso porque, se em uma reportagem o crime cometido envolve mistério, a 

trilha sonora retratará isso, se, em outra, uma família passa por dificuldades financeiras e o 
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programa abre um espaço para doações, a trilha sonora se adaptará e transmitirá a sensação mais 

“adequada” para o contexto.  

O programa estabelece com o telespectador o compromisso de exclusividade e agilidade, 

características que teoricamente identificam um “jornalismo de qualidade”. Essa tentativa de 

afirmar essas características se reforça nas falas tanto de apresentadores quanto dos repórteres 

durante as matérias. É recorrente o emprego da palavra “exclusivo” pelo apresentador, para 

enunciar uma matéria que, segundo a produção, está sendo entregue em primeira mão ao público, 

denotando um trabalho de investigação jornalística que superaria o da concorrência. Dois bordões 

também ficaram marcados ao longo da observação dos programas: “aconteceu, tá na tela do 

Cadeia” e “no rastro da informação”. Essas frases repetidas diariamente reforçam no inconsciente 

do público que quem estiver acompanhando a programação do Cadeia Neles estará “bem 

informado”.É uma espécie de acordo implícito, estabelecido entre programa e público, que se 

apoia nessas frases de efeito para garantir a fixação de suas intenções no imaginário do 

telespectador. 

Segundo Machado (2006), o discurso do sujeito é afetado pelo sistema em que ele se inscreve; 

“esse sistema é formado pela língua, pela cultura, pela ideologia, e pelo imaginário – com toda a 

complexidade e diversidade que esses campos pressupõem” (MACHADO, 2006, p. 04). Dessa 

forma, com esses discursos que se repetem, o programa consegue transmitir a ideia que existe um 

processo de investigação e apuração jornalística incorporado ao seu trabalho e que, por essa 

razão, o Cadeia Neles seria um programa de qualidade, e não um programa que se apoia no 

sensacionalismo para ganhar audiência. O programa se beneficia do contrato do próprio 

jornalismo com os leitores, com pressupostos “ainda que ilusórios: o jornalista não mente; 

embora a empresa e o jornalista possam ter interesses particulares, esses não superam o interesse 

do leitor; o jornalista só recorre a fontes credíveis; o jornalista cruza fontes e versões, oferecendo 

versões confirmadas” (MACHADO, 2006, p. 06). Toda essa articulação se configura como um 

contrato implícito de qualidade, reforçando esse conjunto de ideias no imaginário dos 

telespectadores do Cadeia Neles, o que tornaria o programa uma fonte confiável de informação.  

As falas do apresentador são fortemente opinativas e incisivas, trazendo teorias quando um caso 

não traz detalhes suficientes ou resoluções policiais, como mencionamos no caso do 

desaparecimento e morte presumida em Santo Antônio de Leverger; ou até mesmo mostra um 

pedaço de madeira que tem gravado o nome do programa, para demonstrar sua insatisfação com 
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determinados crimes. O porrete, instrumento apoiado em um canto do cenário, é quase 

imperceptível, mas, em determinadas ocasiões, o apresentador faz uso desse aparato; às vezes, 

apenas o mostra e afirma ser um tratamento para a “bandidagem”, em outras, a interação é 

teatralizada, simulando as possibilidades de agressão contra o indivíduo que está sendo acusado. 

No caso do dia 29 de abril de 2020, em que foi preso o acusado de ter perseguido e abusado de 

uma miss Mato Grosso, o apresentador mostrou o “porrete” e disse “pau do Cadeia Neles no saco 

dele!” e encenou a ação com o instrumento.Em seguida, completou: “bota ele junto com essa 

rapaziada que está com uma vontade medonha de sexo”, “a hora que o rabo arder ele vai ver o 

que é bom pra tosse
29

”. Com essas fortes declarações em pleno horário de almoço, o programa 

condena a violência com mais violência, mesmo que a disseminada pelo veículo seja simbólica.  

“Pensar a violência simbólica significa pensar a forma de coação na qual o que está em jogo não 

é mais a integridade física do sujeito, mas, sim a sua participação cultural e intelectual no campo 

da produção simbólica” (COSTA, 2007, p. 73). Essa categoria de violência traz problemáticas, 

por exemplo, a normalização da “justiça com as próprias mãos”, ou da “justiça” por meio da 

violência e, dentro desse discurso, muito bem arquitetado com essa sequência de artifícios, o 

telespectador pode se convencer de que essa é a única opção, uma vez que “as leis não 

funcionam”, “o poder público não cumpre com o seu dever”, “as penas são brandas demais”, o 

que fazer se não resolver por conta e risco? Devido ao “filtro da realidade” apresentado pelo 

programa, o telespectador não vê alternativas. 

A temática das pautas apresenta certa variedade, exibindo matérias informativas de interesse 

público, de solidariedade e curiosidades, mas, como o próprio nome sugere, é a criminalidade a 

grande protagonista do programa. Temos desde algumas matérias curiosas como o ladrão que 

assaltou o posto de combustíveis e, antes de ir embora, pediu para encher o tanque
30

, e outras 

impactantes, como a do homem que foi morto a pauladas
31

 e a ação, que foi flagrada por uma 

câmera de segurança, é exibida. O apresentador conta quantos golpes o indivíduo levou, 

repetindo diversas vezes a imagem. Isso tudo em um programa que presume as crianças como 

possíveis telespectadoras, algo comprovado com a participação delas no quadro “Você em casa” 

                                                 
29

 Caso exibido no dia 29 de abril de 2020: disponível em 

<https://www.facebook.com/155669514549444/videos/1088228378284446 >. Acesso em 14 de fev. de 2021. 
30

 Caso exibido no dia 02 de abril de 2020. 
31

 Caso exibido no dia 30 de março de 2020. 
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e nas frases proferidas pelo apresentador como “tire as crianças da sala”, em uma reportagem 

mencionada anteriormente.  

O programa não está presente apenas na televisão de sinal aberto, são divulgadas diariamente as 

chamadas e matérias no site Gazeta Digital
32

. Está presente também nas redes sociais: é possível 

acompanhar o programa ao vivo pelo Facebook
33

 e algumas das edições estão gravadas na 

plataforma, dividindo espaço com as outras atrações da emissora. No YouTube
34

 e no Instagram 

não é diferente, também marca presença. 

 

1.2 Narrativa melodramática: a dramatização da realidade 

O jornalismo de TV possui peculiaridades, principalmente, se comparado ao jornalismo 

impresso; ele detém uma diversidade maior e mais abrangente de mecanismos para transmitir as 

informações e prender a atenção do público, que não precisa, por razões óbvias, ler o texto escrito 

da matéria que foi produzida. O telespectador pode estar almoçando, como no caso do horário em 

que é veiculado o programa Cadeia Neles, pode estar passando a roupa na frente da TV ou, até 

mesmo, deixar o aparelho televisor ligado enquanto realiza qualquer outra atividade em outro 

cômodo da casa. O telespectador pode ser interpelado pelo conteúdo, por meio do discurso do 

apresentador ou do repórter, pela trilha sonora ou pelas imagens, a combinação desses elementos, 

no entanto, apresenta uma potência comunicativa grande (SOUZA, 2014a).  

Para falar desse potencial comunicativo, usaremos neste trabalho o conceito de melodrama, que 

apresenta características que podem ser encontradas no Cadeia Neles e o configuram como um 

programa de estilo policialesco. Segundo a autora Fabíola Carolina de Souza (2014a), toda e 

qualquer produção televisiva apresenta um estilo característico. De acordo com as articulações 

entre diferentes autores, Souza afasta a ideia de estilo como sendo a expressão do brilhantismo na 

composição fílmica de determinado produtor/diretor e o aproxima da compreensão de que é um 

conjunto de características audiovisuais que se repetem e se tornam, consequentemente, uma 

marca na construção da narrativa de determinada produção. Para Bordwell (2008 apud SOUZA, 

                                                 
32

 Site Gazeta Digital: disponível em < https://www.gazetadigital.com.br/>. Acesso em 22 de set. de 2020. 
33

 Página do Facebook: disponível em <https://www.facebook.com/GazetaDigital/videos/?ref=page_internal>. 

Acesso em 22 de set. de 2020. 
34

 Página do YouTube: disponível em <https://www.youtube.com/channel/UCFNqXDvWJCkG1G4Tb5Sv2LA>. 

Acesso em 22 de set. de 2020. 
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2014a), que versa mais especificamente sobre o cinema, é possível encontrar quatro principais 

funções presentes no estilo, seriam elas denotar, expressar, simbolizar e persuadir, sendo ainda, 

para este autor, a denotação a função indispensável para dar início a qualquer análise séria, ela 

contempla “a descrição dos cenários e personagens, a narração de suas motivações, a 

apresentação de seus diálogos e movimentos” (BORDWELL, 2008 apud SOUZA, 2014a, p. 3), 

função esta que exploraremos nas análises deste trabalho.  

A partir disso, identificamos o programa Cadeia Neles como sendo melodramático pelas 

características preliminares observadas na coleta do material que posteriormente será analisado. 

O termo melodrama se originou no século XVIII e designava “um espetáculo popular, no qual 

predominavam narrativas com temas da literatura oral, em especial os contos de medo, mistério e 

relatos de terror” (SOUZA, 2014a, p. 5). De acordo com a autora, no cerne da sua estrutura se 

estabelecem como básicos quatro sentimentos, sendo eles o medo, o entusiasmo, a dor e o riso, 

tais sentimentos seriam, ainda, expressos por quatro personagens que equivaleriam a esses 

sentimentos: o traidor, o justiceiro, a vítima e o bobo. Todos esses personagens são encontrados 

no programa Cadeia Neles, comumente, com os papéis bastante delimitados, entretanto, como 

veremos, em se tratando de casos com vítimas mulheres, como os abordados por este trabalho, 

esse limite pode ser rompido, devido, principalmente, à “natureza” desse crime.  

De maneira geral, de acordo com Souza (2014a), o personagem do traidor, que é associado ao 

sentimento de medo, é a representação na reportagem do autor do crime, aquele que transgrediu 

as leis e perturbou o estado de “paz” da sociedade, aquele a quem se deve temer, o “mal” da 

sociedade, devendo, portanto, ser eliminado. Por sua vez, quem ocupa o lugar do justiceiro nas 

produções do programa e traz à tona o sentimento de entusiasmo é o policial que captura ou está 

na tentativa de capturar o “bandido” ou “mau” elemento. O programa, de uma maneira mais 

abrangente, também ocupa esse posto quando reivindica para si a iniciativa de cobrar do poder 

público a resolução dos problemas que afligem a sociedade e, por que não dizer, o próprio 

apresentador, com seu discurso inflamado “clamando” por justiça. No papel de vítima, temos 

aqui quem sofreu a agressão, nos remete ao sentimento de dor, de pesar pelo crime cometido, na 

maior parte das vezes representado pelo cidadão de “bem”, trabalhador que seguia a sua rotina 

quando uma “injusta” ação do “criminoso” acometeu a sua vida. Já o personagem do bobo, que 

traz o sentimento de alegria, divertimento, representado aqui pelo riso, é ocupado por elementos 

esporádicos e pontuais de potencial cômico, casos peculiares que despertam a atenção, ou até 
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mesmo a interação do apresentador com os anunciantes carrega consigo aquele momento de 

descontração; segundo a autora, essa é uma “vertente essencial da matriz popular” (SOUZA, 

2014a, p. 5-6). Esse conjunto de características perceptíveis no programa Cadeia Neles o 

configuram como sendo de estilo melodramático.  

Programas como esse, de temática criminal, são por vezes associados ao sensacionalismo. Souza 

(2014a) entende que o emprego desse termo pode ser problemático devido à conotação negativa 

que carrega consigo: 

 

É comumente associado ao mau jornalismo, à falta de compromisso com a informação, 

à baixaria, ao uso de palavras chulas, palavrões, como se todos os jornais que adotassem 

características sensacionalistas carregassem consigo todos estes atributos negativos. 

Além disso, tal visão de sensacionalismo traz consigo uma concepção de cultura na qual 

os produtos culturais parecem fixos, como se não houvessem ambivalências, como se os 

produtos sensacionalistas estivessem totalmente distantes, separados dos “verdadeiros” 

produtos culturais. (SOUZA, 2014b, p. 21-22).  

 

No entanto, entendemos também que é fácil encontrar artifícios que beiram e ultrapassam os 

limites de um jornalismo sensacionalista como já discutimos acima, o veículo jornalístico está 

inserido na lógica de mercado capitalista, não é independente e, para sobreviver, pode (e por 

vezes o faz) mesclar curiosidade e entretenimento com informação. “O uso de programas 

jornalísticos cada vez mais apelativos que, eventualmente, aproximam e despertam a atenção do 

público, são alguns dos exemplos para demonstrar tal percepção” (COSTA, 2007, p. 28). A linha 

é tênue entre sensacionalismo e melodrama. 

Segundo Souza (2014a), outro mecanismo empregado pelo estilo melodramático de fazer TV é a 

retórica do excesso. “A todo o momento a narrativa convoca o público, provoca sensações, para 

que este se envolva na narrativa, se identifique com as vítimas e repudie os bandidos” (SOUZA, 

2014a, p. 6). Isso se dá por meio da repetição de imagens, enquadramentos extremamente 

focados em expressões faciais ou corporais dos indivíduos, a escolha de áudios e trilha sonora e, 

claro, o discurso que amarra todos esses elementos para completar a receita de um “bom” 

melodrama encenado como jornalismo. O grande potencial comunicativo do melodrama, 

portanto, consiste na comoção do público, que poderia ser capaz de se conectar mais facilmente 

com a vítima, fazê-lo sentir empatia e internalizar aquela história para si; tem ainda um potencial 

educador – como instância educativa – e conscientizador sobre as temáticas do cotidiano. 

Entretanto, o perigo reside na ambiguidade desse potencial, considerando a subjetividade de cada 
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jornalista e o próprio veículo, que escolhe deliberadamente cada um desses elementos contando a 

história e ressaltando os pontos desejados, construindo a sua visão de mundo e corriqueiramente 

beirando o sensacionalismo.  

 

2. A construção midiática da violência contra as Mulheres  

 

 

FIGURA 2 – Obra intitulada “Unos quantos piquetitos35”, 

FONTE – Website História e Arte HA: https://historiaarte.com/obras/unos-cuantos-piquetitos. 

Acesso: 26 abr. 2021. 

 

A obra da Frida Kahlo datada de 1935 e intitulada “Unos quantos piquetitos”, selecionada 

para abrir este capítulo, foi escolhida por retratar o ápice da violência contra a mulher em 

                                                 
35

 A obra da artistas Frida Kahlo, produzida em 1935, ilustra um caso noticiado da época em que um homem 

assassinou sua companheira a facadas. Quando questionado em juízo, o homem alegou que foram apenas 

"alguns pequenos cortes". Ao todo, segundo a polícia, foram 20 facadas. 
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forma de arte. Na década em que a pintura foi criada, não existiam medidas de enfrentamento 

a esses crimes como temos atualmente (mencionaremos posteriormente) e muito menos se 

discutiam esses temas de forma aberta, na mídia ou em veículos de comunicação de uma 

forma geral, mas a arte já vinha dando demonstrações da sua indignação sobre esse tipo de 

problema social.  

Analisando a obra brevemente, para relacioná-la ao corpus de pesquisa que será analisado, 

vemos que o quadro ilustra um caso de feminicídio noticiado naquela época – década de 30 –

mesmo o crime ainda não sendo reconhecido por esse nome, no qual um homem assassinou 

sua esposa a facadas e, durante o julgamento, quando questionado, alegou que foram apenas 

“alguns pequenos cortes”. Muitas são as interpretações dadas para essa obra, algumas 

envolvendo temáticas de cunho pessoal, algo comum nas produções da artista, motivo pelo 

qual ela se recusava a aceitar o título de artista surrealista
36

, pois dizia que não pintava sonhos 

e sim a sua própria realidade.  

Entretanto, analisando apenas a imagem e relacionando-a com os casos selecionados– essa 

relação se fará ainda mais clara durante a exposição das próximas temáticas e com a 

apresentação das categorias de análise –, podemos ver que a vítima está nua, toda perfurada 

pela faca que o marido segura e toda ensanguentada. Tamanha é a quantidade de sangue, que 

ele ultrapassa as linhas da pintura e invade a moldura. Carregando uma faixa com a absurda 

frase “unos quantos piquetitos”, é possível ver dois pássaros, um de cor branca e outro de cor 

preta. O semblante do marido é inexpressivo, ou talvez até levemente sorridente; toda a 

imagem é recheada de simbologia.  

A mulher está nua e com apenas um sapato nos pés, o que pode simbolizar uma possível 

agressão sexual – ela não se despiu sozinha, ela foi forçada a isso – ou também pode 

representar a redução da categoria mulher a um corpo, a um corpo nu, a apenas um corpo. A 

vítima está deitada na cama de sua casa, o leito do seu “lar”, um ambiente privado, um lugar 

que deveria ser seguro, mas não é, não foi, ela – a cama – agora é um símbolo de traição, um 

símbolo de perigo.  

                                                 
36

 O surrealismo é um movimento artístico que se iniciou no ano de 1924 em Paris, suas obras eram um desafio 

para o consciente e afastavam suas representações das formas convencionais de objetos, pessoas, culturas, entre 

outros. As pinturas, por exemplo, pareciam ilustrar sonhos, fantasias e miragens. Informações disponíveis em: 

<https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/surrealismo/>. Acesso em 08 de mar. de 2021. 
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Os pássaros remetem a uma ideia de dois opostos, assim como Yin e Yang da cultura 

chinesa, o lado da luz e o lado da sombra estão em um só. Nesta sutileza da pintura é possível 

fazer uma associação à reputação do agressor. Como discutiremos à frente, muitas vezes o 

agressor de uma mulher goza de boa reputação social entre os membros da sua comunidade, 

o que, por vezes, dificulta a associação da sua imagem à de um “criminoso” agressor e 

violento, como revelam os crimes cometidos em casos de feminicídio, que tendem a ser 

permeados por outras violências. Já o semblante sereno do agressor talvez se aplique à 

impunidade da época para esse tipo de crime. Se trouxermos a imagem e, consequentemente, 

a observação da obra para os dias atuais, em que houve mudança na legislação, como 

feminicídio se tornando uma circunstância qualificadora – gera aumento da penalidade da 

sentença –, podemos associar ao julgamento social que um feminicida pode vir a receber, no 

sentido de se pensar “eu posso matar, que depois refaço a minha vida”, perspectiva que 

também será discutida mais à frente. 

Agora, partindo para a discussão do capítulo e construção narrativa dos feminicídios no 

programa policialesco Cadeia Neles, tornou-se necessária a reflexão e problematização 

acerca de como o programa relata também outras formas de violência contra essa parcela da 

sociedade para, assim, compreender o funcionamento dessa construção midiática. O primeiro 

passo para alcançar esse objetivo será colocar em discussão o conceito de violência, abordado 

inicialmente de uma maneira mais ampla, para posteriormente nos debruçarmos sobre a 

violência cometida contra a mulher e as especificidades da prática contra esse grupo 

específico, assim como o conceito de gênero. Dessa forma, será possível embasar as análises 

propostas das matérias veiculadas no programa. 

Na tentativa de compreender o que de fato se constitui como violência ou ato violento, 

partiremos da sua etimologia, que deriva do latim violentia, remetendo a vis, ou seja, força, 

vigor, emprego de força física em intensidade (ZALUAR, 1999, p. 8). A partir da articulação 

com alguns autores, será possível perceber que essa vertente integra o amplo conceito que 

assume a violência, sendo talvez a mais perceptível em uma observação rápida; entretanto, 

estenderemos aqui a percepção de violência para além de uma agressão provocada por meio 

de contato físico, “esta força torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba 

acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica” 

(ZALUAR, 1999, p. 8). Ultrapassar os limites e causar sofrimento ao outro é, portanto, o que 
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caracterizaria um ato como violento e não precisa, necessariamente, se apresentar de maneira 

subjetiva, como discute Slavoj Žižek (2014), que também teoriza as dimensões da violência. 

O autor divide esse conceito em três categorias: a subjetiva, a objetiva e a simbólica. É a 

partir desta divisão que conseguimos contextualizar a compreensão da “mulher” como 

potencial “vítima” entre as possíveis formas que a violência pode assumir. 

Quando pensamos em violência, é comum associar a palavra a ações incorporadas de 

agressividade, situações de conflito em que se faz uso da força física, crimes brutais entre 

tantas outras possibilidades. Para Žižek (2014, p. 17), essa é a manifestação de violência 

subjetiva, seria a forma “mais visível de um triunvirato” – governo de três pessoas –, neste 

caso, três faces de um conceito. Essa manifestação da violência teria o poder de ofuscar as 

outras duas formas de manifestação: 

 

Devemos aprender a dar um passo para trás, a desembaraçar-nos do engodo 

fascinante desta violência „subjetiva‟ diretamente visível, exercida por um agente 

claramente identificável. Precisamos ser capazes de perceber os contornos dos 

cenários que engendram essas explosões (ŽIŽEK, 2014, p. 17).  

 

Quando o autor usa a expressão “engodo fascinante” para se referir à violência subjetiva, é no 

sentido de compará-la a uma isca com alto potencial de atração, capaz de gerar uma “cortina 

de fumaça” que dificulta o olhar e a percepção dos sujeitos para as demais possíveis faces do 

fenômeno. É um alerta para a manifestação da violência usada como artifício para ocultar e 

impedir a reflexão sobre as razões que causaram a ação violenta em si, tão cruéis quanto a 

própria violência subjetiva pode ser e com similar ou maior potencial danoso para a vítima. 

“Feridas do corpo podem ser tratadas com êxito num grande número de casos. Feridas da 

alma podem, igualmente, ser tratadas. Todavia, as probabilidades de sucesso, em termos de 

cura, são muito reduzidas e, em grande parte dos casos, não se obtém nenhum êxito” 

(SAFFIOTI, 2011, p. 19).  

Fato é que não podemos dizer que manifestação “X” da violência é “pior” que a manifestação 

“Y”; a intenção aqui não é fazer uma hierarquia de danos e, sim, reconhecer todos os 

possíveis danos das diferentes facetas da violência. Afinal, se, por meio da violência 

subjetiva, aqui citada como a mais “visível” dentre todas as outras, são ceifadas diariamente 

as vidas de mulheres pelo mundo afora, pela violência objetiva e simbólica (que serão 

mencionadas nos próximos parágrafos) a vítima, devido a tamanho sofrimento, pode ela 
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mesma tirar a sua própria vida, ou se manter em situações degradantes por um longo período, 

ou ainda, até que o agressor chegue ao ponto máximo de agressão – o feminicídio. Portanto, 

nesta categoria da violência – a subjetiva – podemos incorporar os casos de feminicídios 

noticiados e observados na programação do Cadeia Neles, que, com toda a sua cruel 

brutalidade, ofuscam o que está por trás dessas agressões “visíveis”. 

Para o autor, “a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de 

um grau zero de não violência. É percebida como uma perturbação do estado de coisas 

„normal‟ e pacífico” (ŽIŽEK, 2014, p. 17), entretanto, a violência objetiva (que será 

aprofundada nos próximos parágrafos) é intrínseca a esse chamado estado de coisa “normal”. 

Diante desse cenário, enquadraremos aqui as relações entre homens e mulheres como sendo 

esse “pano de fundo” para a violência subjetiva. Percebidas como “normais” ou não 

violentas, essas relações são poucas vezes problematizadas e trazidas para o centro do debate 

quando o assunto é feminicídio. Tanto o programa selecionado quanto outros meios de 

comunicação da mídia tradicional tratam os casos de feminicídio como uma exceção, algo 

“anormal” que foge dos padrões das relações sociais “normais”, sendo, portanto, uma 

conduta desviante por parte dos “companheiros”. No entanto, essas relações, que 

chamaremos aqui de “problemáticas”, são na verdade muito mais comuns do que se imagina 

e têm suas bases profundamente enraizadas nas práticas sociais cotidianas e corriqueiras, 

propiciadas pelo sistema patriarcal.  

Existe um caráter comum às agressões cometidas contra as mulheres, especificidades que se 

repetem ao compararmos os casos, a exemplo das análises que serão feitas por este trabalho. 

Por si só, isso já sustentaria o argumento de que não são ações isoladas, na verdade, o que se 

constata é precisamente o contrário, um padrão de comportamento violento. Entretanto, o 

posicionamento adotado por parte dos veículos de comunicação e da população de uma 

maneira geral é de associar os casos de feminicídio a alguma patologia do agressor, a conduta 

é justificada por alguma doença ou anomalia, a responsabilidade pelo ato violento não recai 

sobre o agressor especificamente e muito menos sobre as engrenagens da estrutura social em 

que agressor e vítima estão inseridos; isso quando não recai sobre o comportamento da 

própria vítima. Essa manobra é, segundo Saffioti, uma ação que obscurece a compreensão do 

fenômeno. “O mecanismo da patologização ignora as hierarquias e as contradições sociais, 

funcionando de forma semelhante à culpabilização dos pobres pelo espantoso nível de 
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violência de diversos tipos” (SAFFIOTI, 2011, p. 82-83). Esse movimento isenta o agressor 

de assumir a responsabilidade pela ação, terceirizando a sua “culpa”. 

Os dados refutam a patologização como “argumento” para o crime, os números referentes à 

violência contra a mulher são assustadores. Como já mencionamos, Mato Grosso passou da 

4ª posição para o 1º lugar no quesito feminicídio: enquanto o Brasil teve uma taxa de 0,56 

para cada 100 mil mulheres, entre março e agosto de 2020 (período de pandemia), o estado 

apresentou mais do que o dobro desse número, a taxa foi de 1,72 a cada 100 mil habitantes 

mulheres; ao todo foram 30 mulheres vítimas de feminicídio durante esses meses em Mato 

Grosso (SANTANA, 2020). Isso demonstra que, de isoladas, há apenas as discussões sobre o 

que está por trás desses assassinatos, indicando ainda um “sintoma” em comum, fruto de um 

comportamento estrutural da sociedade; se há uma “enfermidade” envolvida na prática da 

violência contra as mulheres, essa doença é, na verdade, do coletivo, e não do sujeito em 

específico como autor da ação, sujeito esse que se diferenciaria da parcela de “bem” da 

sociedade, segundo o discurso do programa que nega essa violência como sendo estrutural. É 

importante deixar claro que a intenção aqui não é a de arquitetar um novo mecanismo para 

retirar a responsabilidade do agressor como autor individual da agressão: de fato, ele agrediu 

a vítima, ele é o responsável por essa agressão específica. A tentativa aqui é de começar a 

pensar no “pano de fundo” dessa agressão, aquela violência que está atrás da tal “cortina de 

fumaça”, das características e especificidades sociais que promovem violências diversas 

contra as mulheres.  

Essa reflexão promoveria, em certo ponto, uma alteração sobre o tema feminicídio e 

violência contra a mulher, a partir daquilo que Hall et al. (1999) chamam de “mapas de 

significado”. Segundo os autores, “as notícias são o produto final de um processo complexo 

que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de acordo com 

um conjunto de categorias socialmente construídas” (HALL et al., 1999, p. 224).Essa seleção 

constitui,portanto, o valor notícia dos fatos a serem relatados para os espectadores e, 

principalmente, a maneira que isso será feito – a construção das narrativas. Esses mapas de 

significados que “constituem a base do nosso conhecimento cultural, no qual o mundo social 

já está traçado” (HALL et al., 1999,p. 226), são produto e produção da vida em sociedade, 

conferindo inteligibilidade ao mundo para os espectadores.  
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Se o mundo não é para ser representado como uma confusão de acontecimentos 

desordenados e caóticos, então esses acontecimentos devem ser identificados (isto 

é, designados, definidos relacionados com outros acontecimentos do conhecimento 

público) e inseridos num contexto social (isto é, colocados num quadro de 

significados familiares ao púbico). Este processo – a identificação e a 

contextualização – é um dos mais importantes, através do qual os acontecimentos 

são tornados significativos pelos media. Um acontecimento só faz sentido se se 

puder colocar num âmbito de conhecidas identificações sociais e culturais (HALL 

et al., 1999, p. 226).  

 

A partir dessa reflexão que estabelece a escolha e, posteriormente, construção de uma notícia 

como sendo um processo cultural e social, chegamos ao aspecto consensual que a ação de 

criação e consumo de notícias incorpora. Hall et al. (1999) afirmam que o processo de 

significação que engloba a produção e o consumo de notícias constrói a sociedade como 

sendo um consenso. Por essa razão, a proposta é quebrar os padrões e formas de noticiar 

feminicídios para, assim, mudar a significação dada pelo público a esses casos, podendo 

representar, em longo prazo, a mudança do comportamento social diante desse crime, pois 

estaríamos alterando gradativamente os mapas de significados da sociedade. 

Caminhando um pouco nas discussões sobre as diferentes manifestações da violência, 

abordaremos a próxima classificação dada por Žižek (2014), temos agora como categoria a 

violência objetiva, que é aquela em que não há um sujeito específico praticando a agressão, 

ela é impessoal ou anônima, é sistêmica e ancorada em uma lógica estrutural, tornando-se ela 

própria parte da estrutura, de acordo com o autor. Se a violência subjetiva é a violência 

“visível”, a objetiva é a violência “invisível”, entretanto, não menos intensa por conta disso, 

como já explicitamos anteriormente; esta seria uma violência inerente a um sistema que 

apresenta formas mais sutis de coerção, formas essas que sustentam as relações de dominação 

e de exploração, incluindo a ameaça de violência (ŽIŽEK, 2014, p. 22).  

Para Saffioti, “o gênero, a família e o território domiciliar contêm hierarquias, nas quais os 

homens figuram como dominadores-exploradores” (2011, p. 74). Dentro dessa estrutura, o 

homem que exerce, a princípio, esse papel de dominador e explorador é o pai/marido, para 

posteriormente o filho exercer o mesmo papel fora do domicílio e com a sua futura família. 

Aqui jogamos luz em outro sistema estrutural que enquadraremos nessa categoria, 

associando-o com a violência objetiva, o patriarcado. Ele promove a manutenção das 

desigualdades entre homens e mulheres, na qual a sociedade dificilmente atribui 

responsabilidade a essa engrenagem como sendo o agente causador da violência contra a 
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mulher, nas diferentes manifestações que ela é capaz de assumir. A violência objetiva é 

“aquilo a que eu chamo violência „sistêmica‟, que consiste nas consequências muitas vezes 

catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político” (ŽIŽEK, 

2014 p. 17). O sistema patriarcal expõe desde muito cedo os sujeitos, desde o nascimento ou 

até mesmo antes disso, a uma engrenagem perversa que rege a sociedade moldando os papéis 

de gênero e se configurando como um sistema que apresenta seus reflexos no âmbito 

econômico e político, assim como no público e no privado. 

Neste ponto introduzimos as contribuições de outra autora que também estende a abrangência 

conceitual de violência: Queiroz (2004) afirma que a ação da violência não se restringe ao 

uso da força física, “mas à possibilidade ou ameaça de usá-la que constitui dimensão 

fundamental de sua natureza” (p. 20). Existe, neste ponto, uma associação à ideia do poder, 

devido à possibilidade do uso dessa força para impor as próprias vontades em detrimento das 

vontades do outro. “Em seu significado mais frequente, violência quer dizer uso da força 

física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com 

vontade” (QUEIROZ, 2004, p. 20). É, portanto uma forma de constrangimento, de podar a 

liberdade do outro, é de alguma forma impedir a manifestação do pleno desejo do outro, e 

essa ação pode se manifestar por meio de ameaças ou agressões, constituindo uma “violação 

dos direitos essenciais do ser humano”. A partir dessas articulações podemos compreender a 

amplitude do conceito de violência, que vai além dos aspectos físicos que essa ação pode 

apresentar, englobando a subjetividade de quem sofre a violência.  

Ainda sobre a violência objetiva, Žižek descreve a sua natureza mascarada como o “normal”, 

tornando essa violência “invisível” aos olhos, mas fundamental para sustentar as engrenagens 

que mantém funcionando, o que podemos chamar de “sistema da violência”: 

 

A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que 

sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo como 

subjetivamente violento. Assim, a violência sistêmica é de certo modo algo como a 

célebre “matéria escura” da física, a contrapartida de uma violência subjetiva 

(demasiado) visível. Pode ser invisível, mas é preciso levá-la em consideração se 

quisermos elucidar o que parecerá de outra forma explosões “irracionais” de 

violência subjetiva (2014, p. 17-18). 

 

O autor afirma que essa face da violência assumiu uma nova forma com o capitalismo, 

relacionando-a com alógica estrutural econômica em que vivemos. “Tudo parece ter 



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

31 

www.abraji.org.br 

acontecido como resultado de um processo „objetivo‟, que ninguém planejou nem executou” 

(ŽIŽEK, 2014, p. 25), por isso, inclusive, o nome dessa categoria. A sociedade tende a negar 

a violência ocasionada pelos sistemas de uma forma geral, sendo que é ela – o sistema 

econômico, político e patriarcal – quem promove a exclusão automática de determinadas 

pessoas e grupos, privando essa parcela de sujeitos do direito às necessidades básicas em 

diferentes âmbitos. Podemos dizer ainda que a relação entre violência e mídia também é 

regida pela lógica estrutural do capitalismo, ao menos no que tange os programas de 

jornalismo policial, na qual “associa-se o uso comercial das imagens de violência, 

extrapolando o fato social em si para garantir a audiência e atrair os anunciantes. A exposição 

da violência torna-se assim um importante produto” (RONDELI, 1998 apud COSTA, 2007, 

p. 57) e, em nome do lucro, representado neste caso pela audiência e presença dos 

anunciantes, o jornalismo que teoricamente deveria ser uma espécie de “serviço público”, 

comprometido apenas com a informação “imparcial”, cede lugar à espetacularização para 

entreter os potenciais consumidores (COSTA, 2007, p. 57). 

Chegamos agora ao terceiro tipo de configuração da violência, a simbólica, aquela 

proporcionada pela linguagem e suas diferentes formas de manifestação. Ela não se faz notar, 

necessariamente, em discussões com agressões verbais palpáveis, com xingamentos 

explícitos, e sim em um campo mais estrutural, no sentido de construções sociais que criam 

um universo de sentidos. Por meio da linguagem são estabelecidas e perpetuadas posições e 

papéis dos sujeitos na sociedade, construindo identidades simbólicas para cada um deles. “A 

raiz da violência em suas diferentes formas se encontra nas relações sociais de produção e nas 

formas de propriedade que fundamentam a sociabilidade do capital” (ŽIŽEK, 2014, p. 144), 

sociabilidade essa que é vivenciada nas diferentes esferas de relações: trabalho, família, 

educação, relação entre homens e mulheres, no dia a dia, “e, no que nos interessa de modo 

direto, nas diferentes formas pelas quais representamos em nossa consciência o corpo dessas 

relações” (ŽIŽEK, 2014, p. 144).  

Seria possível, neste contexto, compreender uma visão na qual homens enxergam mulheres 

como propriedades? Uma construção sistêmica e simbólica que, consequentemente, reverbera 

naquela violência visível que tanto impacta a sociedade. Para Saffioti (2011, p. 72), um dos 

pontos que caracteriza a violência doméstica é a intenção, por parte do homem, de 

estabelecer o domínio de um território, configurando-se como um chefe, o “chefe da família”. 
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Entretanto, “o processo de territorialização do domínio não é puramente geográfico, mas 

também simbólico” (SAFFIOTI, 1997 apud SAFFIOTI, 2011, p. 72). Um exemplo que 

representa bem o processo de territorialização do campo simbólico e se repete 

constantemente são os casos de feminicídio em que o ex-companheiro “não aceita” o fim do 

relacionamento. Nesses casos, podemos perceber como o homem não aceita, na verdade, 

perder a sua “propriedade”, pois ele não enxerga a mulher como sujeito social com os 

mesmos direitos que ele, e sim como um objeto, um patrimônio, um bem. “Todas estas 

proposições relacionam o termo, em níveis diferenciados, a duas variantes: o exercício da 

força física e o exercício do poder como meio de aniquilamento do diálogo, como meio de 

imposição e dominação” (COSTA, 2007, p. 36). Discutiremos mais adiante, ainda, o poder da 

regulação das normas de gênero para a perpetuação de situações de violência.  

A partir da articulação dos autores compreenderemos, neste trabalho, como ato violento o uso 

de certa forma de poder – seja ele físico ou não –, por parte do agressor, para restringir o 

poder de escolha de um indivíduo, a vítima, ocasionando em algum nível danos físicos, 

psicológicos, emocionais ou sociais, promovidos por atos que ultrapassem limites e 

proporcionem desconforto ou perturbação, em qualquer uma das manifestações das diferentes 

categorias mencionadas, violência subjetiva, objetiva ou simbólica. A restrição de escolha 

coloca a vítima em uma situação indesejada e é aqui também considerada como violência.  

Não podemos nos esquecer de mencionar um elemento importante que desempenha papel 

fundamental dentro das relações de poder e, consequentemente, desencadeia situações de 

violência: a desigualdade. Saffioti (2011) entende a igualdade como um conceito de ordem 

política, seu par nesta equação não seria, portanto, a diferença, e sim a desigualdade. Para a 

autora, a diferença está relacionada com a identidade, e todos nós, seres vivos, temos uma; 

dentro de uma sociedade multicultural, como é a nossa, por exemplo, essas diferenças ficam 

ainda mais evidentes e enriquecem o repertório cultural do país. “Lamentavelmente, porém, 

em função de não se haver alcançado o desejável grau de democracia, há uma intolerância 

muito grande em relação às diferenças” (SAFFIOTI, 2011, p. 37). O que deveria ser um bem 

cultural diversos e torna “argumento”, mesmo que velado, de produção de violências nas suas 

diferentes manifestações aos diferentes grupos sociais.  

 Existe uma necessidade de hierarquizar, de classificar, de ranquear as especificidades do 

outro como sendo “melhores” ou “piores”, “certas” ou “erradas”, de subjugar o que é 
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diferente e, aí sim, fazendo uso das diferenças para promover as desigualdades, como 

acontece nas relações de gênero. As diferenças entre os sujeitos não deveriam configurar 

desigualdades, mas, na prática, é exatamente o que acontece, “é posta pela tradição cultural, 

pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. Nas relações 

entre homens e entre mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, mas pode ser 

construída, e o é, com frequência” (SAFFIOTI, 2011, p. 71). As desigualdades, como já 

mencionamos, desencadeiam diferentes formas de violência; no que tange à violência contra 

a mulher, as relações ancoradas em um sistema patriarcal “distribuem” os papéis sociais e, 

principalmente, o poder de forma desigual e, portanto, injustamente, atribuindo certos 

privilégios a um grupo em detrimento de outro. Neste caso, o grupo desfavorecido é o das 

mulheres.  

 

2.1 Desigualdades de gênero e a violência presente nas relações 

“¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de 

carretera?Mi madre me decía „Ten cuidado. Mejor no andar de noche por las 

calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés 

ahí delante‟. A mis hermanos no se qué les dijo. No se si le mortifique que alguna 

mujer los mate
37

”. 

(Renee Goust) 

 

O trecho da música “Querida Muerte (No Nos Maten)”, de Renee Goust, trazida na epígrafe 

desta seção, demonstra um pouco dos medos aos quais as mulheres são submetidas e 

socializadas desde muito jovens; “melhor não andar de noite pelas ruas”, “preste atenção que 

qualquer bebida que você beba seja servida na sua frente”, alertas como esses, mencionados 

na canção, fazem parte do cotidiano das mulheres, e muito provavelmente de todas as 

mulheres; são medos tratados como “normais” ou “naturais”, medidas de precaução na 

tentativa de evitar o inevitável, sofrer alguma forma de violência. A dúvida destacada no final 

do trecho “aos meus irmãos não sei o que lhes disse, não sei se lhes mortifique que alguma 

mulher os mate”, destaca ainda a diferença que existe entre os ensinamentos passados durante 

a criação de meninos e meninas; um homem não cresce com os mesmos medos com os quais 

as mulheres são socializadas, se ele andar sozinho durante a noite, seu maior temor será o de 

                                                 
37

 Música “Querida muerte”: disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EBRAhgvixTg>. Acesso em 

26 de abr. de 2021. 



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

34 

www.abraji.org.br 

um assalto, para a mulher os temores envolvem, além de um possível assalto, um possível 

estupro, isso sem contar outras formas de violência.  

Para prosseguir com as discussões e entendermos esse fenômeno da socialização de meninos 

e meninas, e de homens e mulheres, problematizaremos agora os papéis de gênero 

estabelecidos pela sociedade que alimentam as engrenagens do mecanismo cruel que é o 

patriarcado. É importante esclarecer que o gênero é, acima de tudo, uma construção social. 

Gênero pode ser compreendido como “um conjunto de normas modeladoras dos seres 

humanos em homens e em mulheres, normas estas expressas nas relações destas duas 

categorias sociais” (SAFFIOTI, 2011, p. 70). A autora, portanto, amplia o conceito para as 

relações entre homem – homem e mulher – mulher, ou seja, essas duas categorias sociais 

estão inseridas na dinâmica das relações de poder, os sujeitos de uma mesma categoria 

relacionam-se entre si e, também, com os sujeitos da outra categoria e o fazem, 

majoritariamente, de modo a perpetuar as estruturas de poder.  

 

O conceito de gênero carrega uma dose apreciável de ideologia. E qual é esta 

ideologia? Exatamente a patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura a uma 

estrutura de poder que situa as mulheres muito abaixo dos homens em todas as 

áreas da convivência humana. É a esta estrutura de poder, e não apenas à ideologia 

que a acoberta, que o conceito de patriarcado diz respeito. Desta sorte, trata-se de 

conceito crescentemente preciso, que prescinde das numerosas confusões de que 

tem sido alvo (SAFFIOTI, 2011, p. 136). 

 

O sistema patriarcal se retroalimentaria, portanto, das práticas sociais que têm como suporte 

as ideologias patriarcais, tornando difícil e desafiadora a iniciativa de interpelar o sistema 

para promover mudanças palpáveis; o que não significa, de forma alguma, dizer que a 

mudança desse sistema não possa acontecer. É apenas constatar que a empreitada requer 

esforços constantes para ressignificar práticas sociais largamente aceitas, tornando esse 

processo demasiado lento. Judith Butler (2014), no artigo Regulações de Gênero, discorre 

sobre a construção e regulação das normas de gênero. A partir dessa leitura observamos o 

poder que esse processo adquire na (re)produção de violências contra este grupo específico 

da sociedade, as Mulheres. Para a autora, as normas são o que conferem inteligibilidade para 

que sejam validadas as ações dos sujeitos e conferidas como práticas sociais aceitas, como 

um consenso dentro de uma determinada sociedade, criando parâmetros para a legibilidade 
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dessa ação e estabelecendo aquilo que é reconhecido como sendo de domínio social 

(BUTLER, 2014, p. 253).  

Dentro desse cenário está o estabelecimento das normas do “masculino” e do “feminino”, é 

uma espécie de acúmulo de expectativas sobre o comportamento social tanto de meninos 

quanto de meninas, que aprendem desde que nascem como devem atuar, do que devem 

gostar, como devem se sentir, que papel se espera que eles desempenhem como membros de 

uma determinada cultura. Para essa “missão social”, o indivíduo silencia aspectos da sua 

personalidade para conseguir se encaixar no papel preestabelecido, que dificilmente é 

questionado, devido a todo o condicionamento criado no entorno dos sujeitos desde o começo 

de suas existências como membros de uma sociedade. A partir da resenha de Butler feita por 

Rodrigues (2005), a autora propõe o desmonte – não no sentido de destruição, mas sim de 

reconfiguração – da concepção de gênero e a distinção entre as categorias “sexo” e “gênero”, 

até então compreendidas a partir da biologia. O que se entende como gênero é uma 

construção sociocultural. Entretanto, haveria um paradoxo na reconfiguração das perspectivas 

de gênero, que conferem a essa instância o tal poder regulador que, por mais que tente ser 

(re)discutido e (re)pensado, prossegue, até os dias de hoje, promovendo distintas formas de 

violência. A autora estabelece, portanto, que o gênero não está relacionado com “ser” ou 

“ter”, e sim como sendo um “aparato pelo qual a produção e a normalização do masculino e 

do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, cromossômicas, 

físicas e performativas que o gênero assume” (BUTLER, 2014, p. 253). A contradição estaria 

na própria fuga dessa norma preestabelecida, estar fora da norma ainda seria estar regulada 

por ela, ou seja, o sujeito ainda seria estigmatizado pelos padrões de “feminino” e 

“masculino” estando ou não dentro de algum deles, as normas que o gênero assume ainda 

seriam o elemento balizador a se seguir ou do qual fugir.  

Todo esse processo de significação e as suas consequências – as diferentes formas de 

manifestação da violência contra a mulher, por exemplo – podem ser “imperceptíveis” a olho 

nu, no sentido que, de tão normalizados, não são vistos como um problema, ou melhor, não é 

visto no local onde de fato nasce esse problema. “Normas podem ou não serem explícitas, e 

quando elas operam como o princípio normalizador da prática social, elas geralmente 

permanecem implícitas, difíceis de perceber e mais clara e dramaticamente discerníveis nos 

efeitos que produzem” (BUTLER, 2014, p. 252). Assim, comumente as normas de gênero 
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atuam de forma a regular os sujeitos nas mais diversas instâncias das relações com o outro e 

consigo mesmo, ainda que essa ação reguladora não seja percebida, ou seja, esteja atuando de 

forma implícita e que, de tão “normalizada”, se torna difícil de detectar como tal.  

Assim como Butler, Saffioti utiliza o termo “destino”, para explicar as “normas” que 

delimitam as funções que socialmente cabem à mulher. Na tentativa de articular as duas 

autoras, entenderemos aqui esse “destino” como fruto da socialização a partir do gênero, que 

posteriormente se manifesta na construção das identidades dos sujeitos, sendo também 

regulado por eles. É importante salientar que compreendemos que a identificação desses 

sujeitos com as representações sociais do feminino e do masculino não necessariamente são 

compatíveis com o sexo biológico, o que apenas reforça o papel da cultura na configuração 

dos sentidos dados aos papéis de homens e mulheres na sociedade. 

Em cada sociedade existe um ideal estabelecido para o que é esperado de homens e mulheres, 

mas, de maneira geral, o homem ocupa papel de dominação em relação à mulher, e isso se 

ancora em uma estrutura de poder demasiadamente desigual. Para Saffioti (2011): 

 

O sexismo não é somente uma ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, 

cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres. Então, poder-se-ia 

perguntar: o machismo favorece sempre os homens? Para fazer justiça, o sexismo 

prejudica homens, mulheres e suas relações. O saldo negativo maior é das mulheres, 

o que não deve obnubilar a inteligência daqueles que se interessam pelo assunto da 

democracia. As mulheres são “amputadas”, sobretudo no desenvolvimento e uso da 

razão e no exercício do poder. Elas são socializadas para desenvolver 

comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, são 

estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem força e 

coragem. Isto constitui a raiz de muitos fenômenos (p. 35). 

 

Ao homem é “designado” o papel de provedor forte, destinado ao sucesso, a cargos de 

liderança, à vida pública, que é livre de emotividade; já para a mulher o lugar “reservado” é o 

privado, o ambiente familiar, ela deve ser gentil, delicada, sensível, frágil, submissa, 

dependente, vaidosa, dentre tantas outras expectativas que lhe são impostas. Surgem a partir 

desses estímulos, ou da falta deles, sujeitos inaptos para desfrutarem de relações saudáveis no 

convívio em sociedade, as interações passam a ser problemáticas, pois não são desenvolvidas 

e exploradas as potencialidades desses seres, o que consequentemente propicia desequilíbrios 

na vida em sociedade. “De uma parte, homens prontos a transformar a agressividade em 

agressão; e mulheres, de outra parte, sensíveis, mas frágeis para enfrentar a vida competitiva” 
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(SAFFIOTI, 2011, p. 36). Esse é o contrato velado, ou nem tanto, perpetuado por discursos e 

ações ao longo da história, demarcando os papéis que cada indivíduo deve desempenhar na 

sociedade.  

Um exemplo desses papéis de gênero estabelecidos socialmente se liga aos resultados da 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE
38

). Ela mostra que, em 

2018, as mulheres dedicavam em média 22,5 horas semanais às tarefas domésticas, já os 

homens gastavam 12,7 horas, quase metade do montante de horas que mulheres dedicam à 

função. Esse fato é um indicador de qual seria o lugar destinado socialmente para cada um 

dos grupos. Existe a crença de que, para os homens, não é uma obrigatoriedade a execução 

das tarefas domésticas, eles somente “ajudariam” as companheiras, que são as “responsáveis” 

oficiais por essas tarefas. Mesmo que pareça absurda essa colocação, é dessa maneira que as 

relações entre homens e mulheres são construídas e perpetuadas.  

A masculinidade ou feminilidade está, ainda, intimamente ligada à expressão pública da 

heterossexualidade, espera-se que o homem esteja sempre em busca de sexo, um ser viril, que 

nunca “falha”. Nesse cenário, a mulher assume, devido à socialização, o papel de caça que 

“espera o „ataque‟ do caçador” (SAFFIOTI, 2011, p. 27). As meninas, desde muito jovens, 

enfrentam os olhares maldosos, insinuações e até contato físico de homens que as 

hipersexualizam, as arrancam forçadamente da inocência da infância; uma sequência de 

violências sofridas pelas mulheres que as acompanham pela vida toda, e até depois dela, a 

exemplo do caso que veio à tona em setembro de 2020 da “Festa no IML
39

” e revelou mais 

uma face da violência contra a mulher, que, mesmo depois da morte, continua sendo 

agredida. “Os condicionamentos sociais induzem muitos a acreditar na incontrolabilidade da 

sexualidade masculina” (SAFFIOTI, 2011, p. 27). Essa incontrolabilidade seria uma 

“justificativa” para as agressões, que nem sempre são consideradas como tal para o senso 

comum. A partir das reflexões sobre a discrepância entre o valor atribuído à mulher e o valor 

atribuído ao homem, por meio dos papéis de gênero dentro de uma sociedade, é possível 

assimilar que as relações se tornam problemáticas e geram violências de todos os tipos e em 
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 Matéria sobre gasto de horas de homens e mulheres com tarefas domésticas: disponível em 

<https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/01/mulheres-gastam-10-horas-a-mais-que-homens-por-

semana-com-tarefas-domesticas-no-es.ghtml>. Acesso em 22 de jul. de 2020. 
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 O caso “Festa no IML” trata da denúncia de grupos de WhatsApp e Facebook que incentivam a necrofilia – 

sexo com cadáveres: disponível em <https://ricmais.com.br/noticias/seguranca/festa-no-iml-necrofilia/>. Acesso 

em 05 de dez. de 2020. 
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todas as fases da vida de uma mulher, seja essa agressão proferida por um parente, cônjuge 

ou desconhecido. Diante desse cenário, os papéis que cada gênero ocupa socialmente podem 

se tornar uma forma de agressão escalonada e sem fim, na qual quem ocupa lugar de poder – 

o homem/ agressor – atinge quem ocupa lugar de inferioridade – a mulher/ vítima – de todas 

as maneiras imagináveis, legitimado por um suposto papel social que cada um desses sujeitos 

ocupa.  

Os aspectos estabelecidos para os papéis de gênero no cerne da sociedade, como já 

mencionamos, causam efeitos nocivos dentro das relações. Trazendo aqui as terminologias 

usadas por Slavoj Žižek (2014) para categorizar os tipos de violência, ressalta-se que esses 

efeitos, às vezes, invisíveis ou visíveis, se manifestam, portanto, quase como uma regra no 

chamado ciclo da violência. Neste trabalho jogamos luz à perspectiva desse tema encontrada 

no site do Instituto Maria da Penha
40

, que ensina as possíveis vítimas a identificarem as três 

principais fases do ciclo, especificando o funcionamento de cada um deles. O ciclo da 

violência que discutiremos a seguir será aplicado aos relacionamentos sexuais/afetivos, mas 

esse esquema, ou parte dele, pode se aplicar a outros tipos de relações, com outros níveis, 

pois a violência contra a mulher não se restringe apenas aos casos envolvendo parceiros 

afetivos/sexuais.  

A primeira etapa do ciclo da violência (CICLO, 2018) se inicia com o “Aumento da Tensão”. 

Nessa fase o homem apresenta alta irritação por assuntos banais, tem acessos de raiva que 

podem, e comumente o fazem desencadear violências psicológicas, marcadas muitas vezes 

por humilhações, ameaças e pela destruição de objetos. Esse período se caracteriza por uma 

forte negação por parte da vítima, na qual ela não se enxerga como tal e tenta justificar a 

reação do agressor, atribuindo o comportamento a interferências externas, ou até mesmo se 

culpando, tudo na tentativa de justificar o comportamento dele. Nesse momento, a autoestima 

da mulher começa a ser minada para enfraquecê-la, um movimento gradativo e cumulativo 

que tende a começar de forma sutil. Segundo o site, essa é uma fase que pode durar dias ou 

anos antes de atingir a fase 2. 

O “Ato de Violência” dá sequência ao ciclo, que ingressa na sua segunda fase: aqui estoura 

toda a tensão acumulada no estágio anterior, com violências verbais, físicas, psicológicas, 
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 Sobre o ciclo da violência: disponível em <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-

domestica/ciclo-da-violencia.html>. Acesso em 05 de dez. de 2020.  
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morais ou patrimoniais; é importante ressaltar que, apesar dessa fase ser intitulada como “Ato 

de Violência” pelo Instituto, a anterior, levando em conta todas as reflexões propostas até o 

momento, se configura também como violência ou ato de violência. “Aqui, ela sofre de uma 

tensão psicológica severa (insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade) e sente medo, 

ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor” (CICLO, 2018). Nesse momento, 

segundo o Instituto, a vítima age, tomando medidas de segurança que, no geral, se 

caracterizam pelo distanciamento do agressor, muitas vezes mediante denúncia, mas nem 

sempre isso ocorre no primeiro embate físico, por vezes a delação é feita quando a vítima 

chega ao limite, após um longo período de agressões. 

A próxima fase é a do “Arrependimento e comportamento carinhoso”, também conhecida 

como a fase da “lua de mel”. Esse período é de calmaria e precede as atitudes violentas. 

Nesse ponto da relação problemática o agressor muda temporariamente de comportamento 

para conseguir a reconciliação, iludindo a vítima ao demonstrar arrependimento e 

amabilidade. A mulher fica confusa, com esperanças alimentadas pela promessa de mudança 

e ainda “pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o 

casal tem filhos” (CICLO, 2018). É um misto de sentimentos que a mantém no 

relacionamento, que por sua vez logo volta à primeira fase, e o ciclo se repete.  

É pertinente ressaltar que os relacionamentos em que há violência contra a mulher se iniciam 

da mesma maneira que os demais, com romance, carinho, e vão gradativamente “evoluindo” 

até que a vítima esteja demasiadamente envolvida na situação e não consiga sair dela. Para 

isso, trazemos a alegoria da rã fervida
41

 contida no livro “A Rã que não sabia que estava 

fervida… e outras lições de vida”, de Olivier Clerc. Essa metáfora, já citada por outros 

autores, é baseada nas leis da física e consiste num experimento que aponta para duas 

situações distintas envolvendo os mesmos elementos – a rã e a água. Em uma delas a rã é 

colocada em uma panela com água fervente e, imediatamente, ao entrar em contato com 

água, a rã salta de dentro da panela, conservando sua vida. Já no outro exemplo, a rã é 

colocada em uma água com temperatura ambiente, confortável e agradável, que vai, logo na 

sequência sendo aquecida lentamente; a rã, diante desse cenário, se adapta à temperatura, 

evidentemente nota as alterações nas condições do ambiente, entretanto, como tais alterações 
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 Sobre a alegoria da rã fervida: disponível em <https://www.cafecomnet.online/2020/09/o-que-e-sindrome-da-

ra-fervida.html>. Acesso em 05 de dez. de 2020.  
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acontecem de forma lenta e gradativa, a rã se adapta à nova temperatura; quando a panela se 

torna inóspita, pouco antes da água ali contida entrar em ebulição, a rã tenta sair, mas ela já 

não tem mais forças para o feito, pois gastou toda a sua energia se adaptando ao ambiente 

anterior, termina portanto fervida.  

Para esta investigação aplicaremos a metáfora aos relacionamentos heterossexuais entre 

homens e mulheres cisgêneros, concentrando-nos, assim como na abordagem utilizada para o 

ciclo da violência, nos casos em que há um relacionamento afetivo/sexual entre as partes 

envolvidas; lembrando que essa metáfora pode ser também aplicada às relações de 

proximidade, como parental, laboral, de amizade, entre outras. Aqui articularemos as fases do 

ciclo da violência com a metáfora citada. Como destacamos anteriormente, o relacionamento 

em que há violência contra a mulher se inicia de forma “comum”, com afeto e bons tratos, 

uma interação agradável, assim como a água em que a rã é inserida e, lentamente, com o 

aumento gradativo da temperatura, termina por matá-la. A mulher, assim como a rã, se adapta 

às situações que envolvem uma relação problemática e violenta, não por não se dar conta que 

estão acontecendo mudanças, mas sim pela velocidade com que elas acontecem; a lembrança 

ainda está ali presente, aquele era e ainda é, apesar de diferente, um lugar “agradável”, 

suportável para a vítima. Quando chegam as agressões físicas propriamente ditas, a mulher, 

assim como na metáfora da rã, gastou suas energias se adaptando à situação anterior e, mais 

ainda, teve a autoestima minada e a rede de apoio familiar desfeita por meio de mecanismos 

usados para manter a vítima dentro dessa situação.  

Podemos então, associando o ciclo da violência à alegoria da rã fervida, dizer que a violência 

contra a mulher é mais que um ciclo que se repete, e sim, um ciclo que se repete e, a cada 

repetição, se mostra mais intenso. Para ilustrar essa ideia trazemos aqui o exemplo de uma 

escada em espiral, que preserva o formato do ciclo, mas, na medida em que se repete, a 

vítima sobe os degraus, assim como na metáfora em que a temperatura da água sobe, as 

expressões da violência se tornam cada vez piores e mais perceptíveis ao ponto de essa 

escada em espiral, que está a se desenhar diariamente, culminar na morte da vítima, a mulher. 

 

Rigorosamente, a relação violenta se constitui em verdadeira prisão. Neste sentido, 

o próprio gênero acaba por se revelar uma camisa de força: o homem deve agredir, 

porque o macho deve dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar agressões 

de toda ordem, porque seu “destino” assim o determina (SAFFIOTI, 2011, p. 85).  
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Socializada a suportar e se adaptar às situações, a mulher pode, a princípio, estar em fase de 

negação, a vítima não se enxerga como tal, porque a agressão ainda não atingiu o âmbito 

físico (e nesse ponto a mídia contribui para tal percepção), ou por ser manipulada, a exemplo 

da fase três do ciclo da violência (a lua de mel), e convencida de que a agressão não se 

repetirá. Muitas podem ser as motivações para uma vítima permanecer em uma situação 

violenta, seja por dependência emocional, medo de ser desacreditada pela justiça ou pelos 

familiares, ou até mesmo por dependência financeira, que também é fruto do papel social; por 

vezes a mulher abre mão do trabalho para se dedicar à família, ou, pior, é induzida ou 

obrigada pelo cônjuge a abandonar essa atividade, ficando restrita às atividades domésticas e, 

consequentemente, sem renda (VIOLÊNCIA, 2016). Como dissemos, a mídia desempenha 

um papel de manutenção dos consensos dos imaginários sociais; o programa Cadeia Neles 

pode, portanto, contribuir com a ausência de autoidentificação da vítima como tal, uma vez 

que noticia os casos de agressão sem problematizar a relação violenta como um todo, apenas 

o ato de violência física em si, impedindo que as ações que antecedem a violência subjetivas 

e configurem no imaginário da vítima também como uma agressão ou ato de violência.  

Quando, finalmente, a mulher consegue romper o ciclo violento e denuncia o agressor, 

enfrenta outras violências pelo caminho. No próprio ato da denúncia há falhas sistemáticas 

enraizadas nas estruturas do processo e em quem o aplica, não podemos nos esquecer de que 

os colaboradores que colhem os depoimentos e fazem o atendimento da denunciante também 

estão inseridos no mecanismo cultural no qual foram e são, até hoje, desenvolvidos os papéis 

de gênero com valores e pesos desiguais entre os sujeitos.  

 

Não há como exigir nesses crimes de violência contra a mulher um conjunto 

robusto de provas como temos em outros crimes, crimes patrimoniais, tráfico de 

entorpecentes. A violência contra a mulher, pela sua própria natureza, tende a 

acontecer na clandestinidade, dentro de casa, longe do olhar de testemunhas e aí é 

importantíssimo o valor que nós temos que atribui à palavra dessas meninas e 

mulheres [...] Apesar desses dez anos de Maria da Penha e dos avanços inegáveis 

que nós obtivemos, nesse quesito pouco ou quase nada nós avançamos, na questão 

da credibilidade, da valoração da palavra dessas mulheres, o que eu vejo no meu dia 

a dia é que essas meninas e mulher ainda são desacreditadas, questionadas [...] 

como se a palavra delas não pudesse ser digna de crédito, como se elas precisassem 

ser confrontadas o tempo todo para serem “pegas na mentira”, e por quê? Qual é a 

origem dessa desconfiança? É nisso que nós devemos refletir. (VIOLÊNCIA, 2016, 

10‟ 28”). 
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O papel subjugado que a mulher ocupa socialmente desencadeia invisibilidades que se 

manifestam em violências de todas as ordens. Quando o tratamento direcionado à vítima é 

inadequado, havendo a exigência de uma coerência excessiva de detalhes, a repetição do 

depoimento, como se a palavra da vítima estivesse sendo confrontada na tentativa de 

encontrar inconsistências, a mulher é desencorajada de efetuar a denúncia por um sistema 

estrutural e estruturante, o que mantém esse sistema sólido e quase impenetrável, dificultando 

o seu combate, apresentando-se mais uma vez como forma de violência para a vítima – a 

Mulher. É necessário que haja, acerca desses papéis de gênero estabelecidos e duramente 

demarcados, uma problematização contínua, para que seja possível a desconstrução desse 

lugar simbólico e prático de superioridade que os Homens ocupam em detrimento das 

Mulheres. No machismo estrutural e enraizado nas vivências cotidianas da sociedade, esse 

grupo que ocupa lugares de poder – os Homens– encontra na violência sistemática das 

mulheres uma ferramenta para a manutenção dos seus privilégios (SAFFIOTI, 2011, p. 94).  

Diante desse cenário, os jornais e programas de TV têm um papel fundamental, o de 

problematizar para conscientizar. Entretanto, essa problematização nem sempre, na verdade 

raramente, acontece, tornando-se mais uma forma de reforçar estereótipos – tema que será 

abordado mais adiante – e crenças disseminadas pelo senso comum. O Cadeia Neles, por 

exemplo, em mais de um dos casos, tanto de feminicídios quanto de agressões, reforça que a 

solução é a separação. Como pudemos ver, tanto com o ciclo da violência como fazendo 

menção à metáfora da rã fervida, a separação não é algo assim tão simples para a vítima que 

está imersa na situação, a exemplo do caso noticiado no dia 17 de abril de 2020 pelo 

programa, a matéria intitulada como “marido deficiente
42

 mata a ex-mulher” ilustra as 

nuances do problema; a vítima estava separada há sete meses e não mais dividia moradia com 

o ex-marido – solução apontada pelo programa para evitar agressões – e foi degolada em 

frente ao filho de quase dois anos. A “motivação” apontada foi o ciúme, o agressor não 

aceitava o fim do relacionamento com a vítima, nem o novo relacionamento que ela 

supostamente estaria começando.  
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 Vale ressaltar que é o termo usado pelo programa, ainda que seja inadequado. 
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Como o território humano não é meramente físico, mas também simbólico, o 

homem, considerado todo-poderoso, não se conforma em ter sido preterido por 

outro por sua mulher, nem se conforma quando sua mulher o abandona por não 

mais suportar seus maus-tratos. Qualquer que seja a razão do rompimento da 

relação, quando a iniciativa é da mulher, isto constitui uma afronta para ele. Na 

condição de macho dominador, não pode admitir tal ocorrência, podendo chegar a 

extremos de crueldade (SAFFIOTI, 2011, p. 62). 

 

O fenômeno não é abordado pelo programa em sua raiz e simplificar a “solução” pode, por 

um lado, fragilizar ainda mais a vítima que não consegue se desvencilhar do relacionamento 

em que sofre agressões de toda ordem. Por outro, pode ainda banalizar a complexidade do 

tema. Não é “só se separar”, existem complicações e medos envolvidos nas estruturas de uma 

relação violenta que retiram a autonomia da mulher e a colocam em posição de propriedade 

ou objeto do homem, a mulher não mais é um sujeito, e sim, parte das posses do pai ou 

marido. O cerne da questão não reside apenas na separação ou não dos cônjuges, e sim, de 

quem partiu essa decisão. A justificativa “o homem não aceitou a separação” é recorrente 

entre os casos, principalmente de feminicídios coletados no programa. E por que isso 

acontece? Entendemos aqui, a partir das discussões estabelecidas, que o homem não enxerga 

a outra parte envolvida – a mulher – como um sujeito social livre e pensante com direito de 

escolha. Como poderia, comparando aqui a mulher com uma propriedade (como entendemos 

que ela é compreendida), um ser semelhante a um pedaço de terra simplesmente deixar seu 

dono?Pode parecer um exagero a comparação feita, mas ilustra o sentimento de posse do ser 

masculino sobre o ser feminino e direciona para as possíveis consequências que tal tipo de 

relação, ancorada nesse sistema patriarcal, pode apresentar. Se essas “terras” por conta 

própria decidiram deixar de serem minhas e eu, “proprietário” dessas terras, não as poderei 

reaver, farei com que se tornem improdutivas para o atual “proprietário”, danificando-as. Já 

que o intuito de um bem é fazer parte das posses de alguém, uma mulher não poderia 

escolher ficar sozinha.  

Assim como o gênero é uma construção alicerçada na cultura, também o são as práticas e 

definições dentro de cada sociedade, como os critérios que definem o que é violência, por 

exemplo, que se modificam conforme o espaço e o tempo, principalmente se os 

relacionarmos como sendo um ato criminoso ou não, um ato violento pode não ser 

necessariamente considerado criminoso, e nem todo ato criminoso – levando em conta a 

legislação – é essencialmente violento (ZALUAR, 1999). Para compreensão chamaremos 
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aqui de violências toleradas aquelas que são institucionalizadas ou aceitas pela sociedade. O 

holocausto e a escravidão, por exemplo, eram de uma violência extrema e ainda assim 

legalizados pelo poder político da época em que ocorreram. Há um tempo não tão distante 

assim, a violência contra a mulher não era criminalizada, e sim uma forma de “corrigir” a 

cônjuge por qualquer motivo esfarrapado, inclusive um assassinato seria atenuado se, como 

justificativa, o criminoso alegasse legítima defesa da “honra”. O agressor mata a vítima por 

considerar a sua conduta imoral, muitas vezes alegando uma suposta traição. O código 

penal
43

 que vigorou de 1890 até 1940 previa em seu artigo 27 que crimes cometidos sob 

completa privação dos sentidos – um estado de intensa afetação emocional – inocentariam o 

réu. A defesa de feminicidas por muitos anos se ancorou, e com sucesso, nessa tese para a 

absolvição dos agressores. A partir da década de 90 essa tese de defesa começou a ser 

fortemente refutada, principalmente por não se haver uma honra conjugal e um adultério ou 

suposta traição não se caracterizaria como um atentado à honra de outrem e sim à sua própria. 

Mas porque será que tal argumento foi tão explorado no século passado e esporadicamente 

neste também? Seria porque, para o senso comum, a mulher não se configura como sujeito 

autônomo social e sim como uma extensão do homem, seja ele seu pai ou marido? Seria 

porque socialmente o espaço destinado à mulher é intrínseco ao matrimônio? Retomamos 

aquela ideia da mulher compreendida como propriedade do homem.  

Trazemos aqui a própria linguagem para apontar pistas que explicitam os lugares 

estabelecidos e naturalizados para a Mulher. Quando, em um caso de agressão ou feminicídio 

retratado pelo programa, em que o agressor teve e não tem mais um envolvimento afetivo/ 

sexual com a vítima, ela passa a ser dele a ex-mulher, a ex-esposa; já o homem é dessa vítima 

o ex-marido, o ex-esposo, entretanto, ele nunca será o ex-homem dessa mulher. Isso remete 

ao lugar institucionalizado da Mulher na sociedade que é intrínseco ao matrimônio, ao 

privado, enquanto o homem, nunca será um ex-homem porque o seu lugar na sociedade não 

está vinculado ao matrimônio ou ao privado, ele é um sujeito uno, independente do outro – 

um sujeito.  
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 Sobre a legítima defesa da honra e código penal da época, disponível em <https://jus.com.br/artigos/77797/a-

legitima-defesa-da-honra-uma-tese-

ultrapassada#:~:text=O%20STJ%20tem%2C%20desde%201991,15%2F4%2F1991).>. Acesso em 06 de dez. de 

2020.  
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No Brasil, somente em 1932, a mulher conquistou o direito ao voto. O Código Civil 

de 1917 considerava a mulher casada incapaz, do ponto de vista civil, equiparando-

a aos silvícolas e aos menores impúberes, o que só foi modificado em 1962. Até a 

promulgação da atual Constituição Federal, em 1988, a mulher casada necessitava 

de autorização do marido para trabalhar (CORRÊA, 2011, p. 24). 

 

Podemos, portanto, afirmar que, em alguma medida, a violência contra as mulheres é uma 

forma de violência “aceita” ou “tolerada” pela sociedade. Percebemos isso em alguns 

discursos midiáticos, como no programa Cadeia Neles, em que há a culpabilização das 

vítimas por suas próprias agressões e assassinatos, o ciúme empregado como argumento para 

justificar a agressão da violência sofrida, quando não se fala das outras instâncias da 

violência contra a mulher como a objetiva e a simbólica. Além disso, há uma patologização 

dos agressores: “são monstros”, “não são humanos”, “estava sob o efeito de entorpecentes”, 

entre tantos outros mecanismos utilizados como esforços para desresponsabilizar a categoria 

homem dos atos criminosos e violentos.  

Outra dificuldade de enfrentamento da violência contra a mulher é o próprio perfil do autor 

das agressões, que goza comumente de boa reputação social, é o dono da mercearia perto da 

sua casa, o vizinho que se senta ao seu lado na igreja, aquele colega de trabalho engraçado, 

entre tantos outros disfarces que o homem violento assume; esse perfil tende a descredibilizar 

a palavra da vítima (VIOLÊNCIA, 2016). Essas manobras atuam de forma a isentar o homem 

de carregar o título de criminoso quando pratica tais atos violentos ou, até mesmo, mata a 

convivente; o sujeito retorna à vida normal, volta a se relacionar, porque, por vezes, se 

acredita que ele foi “levado” a cometer tal ato em decorrência de uma atitude inapropriada da 

vítima, como aconteceu no caso da modelo Eliza Samudio
44

, que foi morta e esquartejada, em 

2010, por pedir judicialmente o reconhecimento da paternidade do filho. O então goleiro e 

capitão do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, pai da criança, foi acusado e condenado 

por ser o mandante do crime. No período, muito se questionava sobre o envolvimento da 

modelo com o jogador, considerada como “amante” que agia movida por interesse, a vítima 

teve a sua moral questionada, assim como no caso Ângela Diniz, mencionado no início do 

trabalho. Atualmente, Bruno, que havia sido condenado a 20 anos de prisão, cumpre, devido 
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 Sobre os desdobramentos do caso de Eliza Samudio: disponível em 

<http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-eliza-samudio/>. Acesso em 06 de dez. de 2020.  
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à progressão de pena, o regime semiaberto, voltou a exercer a profissão
45

 e está em um novo 

relacionamento. A volta do jogador aos gramados dividiu opiniões nas redes sociais: havia, 

de um lado, os que defendiam a ressocialização do atleta; do outro, os que temiam a retomada 

do posto de ídolo do homem que foi condenado por homicídio triplamente qualificado em 

caso de feminicídio e, principalmente, o que a condição de ídolo conferida a esse sujeito, 

representaria sobre as convicções da nossa sociedade e o valor atribuído à mulher.  

É preciso, no entanto, acrescentar a essa discussão outras duas importantes variantes que se 

configuram ao que o que chamaremos aqui de tripé da violência contra a mulher, seriam 

esses os alicerces que produzem modalidades volúveis de violência contra; portanto, além do 

quesito gênero, que, como discutimos, é usado para promover violências de toda ordem a 

essa categoria da sociedade – a Mulher – temos ainda nessa “receita” a influência de outras 

variantes – raça e classe.  

Para ingressar nessa discussão jogamos luz às discussões de Dayane do Carmo Barretos e 

Marta Maia (2020), que nos possibilitam articular essa relação que apresenta diferentes 

modalidades de violência, permitindo que seja possível a identificação das “estruturas 

violentas que alimentam” (BARRETOS; MAIA, 2020, p. 83) tal engrenagem, isso pensado 

ainda em um contexto particular – o brasileiro. As autoras trazem a ideia da colonialidade, 

que pode “ser brevemente conceituada como dinâmicas econômicas, políticas e sociais que 

foram criadas com a colonização, mas que perduraram até os dias de hoje, séculos após o fim 

do sistema colonial” (BARRETOS; MAIA, 2020, p. 85). É abordar as bases desse sistema 

colonial calcado no emprego da mão de obra escrava, na exploração e na profunda violência 

contra esses sujeitos escravizados, ainda encontramos marcas dessa época nas interações 

entre os sujeitos até os dias de hoje. A partir dessa compreensão podemos então introduzir as 

contribuições de Daniele Cordeiro Motta (2018), que versa sobre os textos de Saffioti, mais 

especificamente sobre a metáfora do nó, que também articula gênero, raça e classe como 

inerentes às diferentes manifestações de violência contra a mulher. “Essa concepção permite 

que façamos uma reflexão do processo histórico social de construção das desigualdades no 

Brasil que ajuda a compreender a ação organizada dos agentes humanos na sua 
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 Sobre a atual situação do goleiro Bruno Fernandes: disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/09/time-do-goleiro-bruno-joga-final-no-acre-contra-equipe-da-

policia.shtml>. Acesso em 06 de dez. de 2020. 
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multiplicidade” (MOTTA, 2018, p. 151); em outras palavras, a diversidade cultural que o 

país abriga não deveria, mas termina por manifestar desigualdades que culminam em 

violência. Portanto, é dizer que as diferenças raciais, calcadas no contexto da construção 

histórica e social do país, também promovem, assim como o gênero, uma forma de 

dominação-exploração, relacionando-se ainda com o capitalismo, “ou seja, raça e classe 

entram na discussão” (BARRETOS; MAIA, 2020, p. 86). 

 

O passado escravista e colonial colocou as mulheres negras em uma situação de 

ampla desvantagem, e é importante situar que mesmo depois da abolição tais 

desigualdades não foram corrigidas. Dessa forma, pensar o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil nos leva a refletir sobre a relação que se 

estabeleceu entre a desigualdade já inerente a sociedade estratificada em classes 

sociais, e sua relação com as desigualdades raciais e de gênero foi reforçada e 

reciclada pela desigualdade racial. Tendo em vista os processos histórico-sociais é 

necessário que façamos a reflexão de como as três formas de dominação (racismo, 

patriarcado e capitalismo) incidem ainda hoje na vida dessas mulheres, pensando 

suas transformações e conservações (MOTTA, 2018, p. 154). 

 

Para a autora, pensar as bases de construção social e política do país permite que seja possível 

problematizar e, principalmente, compreender o lugar que as mulheres – brancas e 

racializadas – ocupam tanto no âmbito social, nos espaços que ocupam e na maneira em que 

elas ocupam esses espaços, quanto no imaginário e nas produções de sentido – como no 

jornalismo – criado sem cima das suas representações (MOTTA, 2018, p. 154). Nesse cenário 

de discussões surge a proposta de Saffioti com a metáfora do nó, que trazemos a partir das 

articulações de Motta (2018), “a ideia do nó auxilia a entender os processos sociais em suas 

dimensões micro e macro, pois aponta o emaranhado dos processos macrossociais, nas 

estruturas históricas nas quais elas se criaram e se consolidaram” (MOTTA, 2018, p. 158). O 

nó significa aqui a relação entre essas três esferas – gênero, raça e classe – e principalmente 

como elas se sobrepõem umas às outras, não no sentido de somar essas variantes e sim 

pensando essa relação como uma espécie de fusão que resulta em novas realidades, e 

consequentemente em diferentes formas, por vezes, mais complexas de violência.  

O interessante desta proposta interseccional de pensar a violência contra a mulher é que a 

metáfora trazida trata sobre a estrutura desse nó, que é um nó de estrutura “frouxa”, isso 

porque um nó “apertado” remete à ideia de estrutura fixa, que não cede, que não é passível de 

alteração. A proposta trazida remete à ideia de um nó maleável, ou seja, que é passível de 
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interferências, que é móvel; “permite a utilização das relações de gênero, raça e classe e a 

inclusão de outras formas de diferenciação (que não são as contradições fundantes, mas não 

deixam de ser relevantes e interferirem nas relações)” (MOTTA, 2018, p. 158). Essa ideia 

representa que esse nó frouxo pode ser interpelado por outras interseções, pois ele não está 

apertado, isso é um elemento observável ao estudarmos a temática: mulheres não sofrem 

diferentes tipos de violências “apenas” pelo gênero, pela raça e pela classe (apesar de esse ser 

o tripé que sustenta e mantém ao longo da história), a violência sofrida tem também outras 

variáveis, como sexualidade, profissão, geração, religião entre tantas outras possibilidades 

(MOTTA, 2018, p. 157). 

 

2.2 Atravessamentos: eu mulher, pesquisadora e as violências 

“Me llaman la malquerida. Algunos me han maltratado. Otros sin mirar mis ojos. 

Mis palabras silenciaron. Me cortaron con cuchillos. Violaron mi pecho 

hambriento. Cuando lo que más queria. Era un abrazo a fuego lento. Quiero que te 

detengas junto a mi. Mira mis ojos un momento [...] Siente mi voz, abre tu cielo
46

” 

(Natalia Lafourcade) 

 

Produções audiovisuais fazem parte da minha história desde as primeiras memórias, dos mais 

variados gêneros: comédia, drama, romance, suspense ou terror; consumia e ainda consumo 

de tudo um pouco. Esse universo sempre me encantou, os personagens e a construção do 

enredo que arquitetam outras realidades com diferentes intenções preestabelecidas, desde 

divertir, espantar, emocionar e até deixar o espectador desconfortável em algum nível. Com 

essas realidades alternativas eu me permitia ser quem desejasse, bastava me imaginar como 

uma das personagens e recriar histórias a partir daquelas que acompanhava. O hábito de me 

colocar nas produções audiovisuais imaginando as diferentes possibilidades a partir de cada 

história me acompanhou ao longo dos anos.  

“O que você que ser quando crescer?”: a clássica pergunta feita durante a infância de muitos, 

da minha parte, teve muitas respostas ao longo dos anos, mudada a possível profissão a cada 

filme, série, ou novela acompanhada. Fantasiar novos rumos de histórias a partir da mudança 

de situações ou da inserção de novos elementos fazia parte da minha experiência de 

espectadora, formando um mar de perspectivas inesgotáveis. 
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 Música “La mal querida”, composição e interpretação de Natalia Lafourcade: disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=yE47F7mI3Ro>. Acesso em 27 de abr. de 2021. 
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Um dos gêneros que sempre me atraiu, talvez mais do que outros, era o suspense. Se a 

produção fosse sobre investigações policiais já teria minha atenção garantida. O mistério, o 

drama e a chance de teorizar sobre os motivos e a identidade dos possíveis criminosos me 

fascinavam. Durante a elaboração do pré-projeto para esta investigação, necessário para a 

conclusão do curso, o corpus da pesquisa e o recorte ainda estavam nebulosos em minha 

mente, havia tantas opções e possibilidades, mas uma coisa era certa, o meu interesse em 

trabalhar com a análise de temáticas criminais. A escolha se deu na reta final, um programa 

de tradição na televisão mato-grossense, o Cadeia Neles, somado a uma temática revoltante, 

ainda mais para mim, que sou mulher, o feminicídio. A sombra de vivenciar uma relação 

violenta pairava em minha mente desde muito cedo, medo reforçado com as reconstituições 

dos casos abordados pelo programa Linha Direta
47

, que, a cada quinta-feira, chocava 

telespectadores com a construção da sua narrativa. 

Durante a seleção e coleta do corpus da pesquisa sobre como o programa televisivo Cadeia 

Neles noticia os feminicídios e agressões, ao acompanhar caso após caso, o mesmo hábito 

imaginativo se incorporou ao meu olhar no decorrer do processo. Sentir-me e imaginar-me 

como sendo uma vítima dessa série de agressões e assassinatos foi inevitável, o que despertou 

indagações e sentimentos diversos. Por vezes pensei: “E se fosse eu, ali? E se essa história, 

assim como aconteceu com essa mulher, se tivesse acontecido comigo? Como eu seria 

retratada? O que contariam a meu respeito? Em que características minhas o narrador se 

ateria durante uma possível descrição? Qual seria a minha manchete? Quem seriam os 

entrevistados? O que os entrevistados diriam? O que o telespectador concluiria sobre o que 

aconteceu? E sobre mim, o que eles concluiriam sobre mim?”. Nossa! Eu me questionei 

sobre a minha manchete, mas a história que eles contam seria de fato sobre mim, a vítima? E 

se eu fosse uma mulher negra, o que mudaria na minha representação? O que estou deixando 

passar nas minhas análises por ser uma mulher branca? Eram e ainda são muitos os 

questionamentos e, possivelmente, ainda devo estar deixando passar alguns.  
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 O programa Linha Direta, da Rede Globo, apresentava às quintas-feiras a reconstituição de casos policiais 

baseados em depoimentos. Esteve no ar de 29 de março de 1990 a 24 de junho de 1990. Depois, houve um 

recesso de quase 10 anos, voltando a ser veiculado em 27 maio de 1999 a 06 de dezembro de 2007: disponível 

em <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/linha-direta/>. Acesso em 06 de dez. 

de 2020. 
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A possibilidade de me perceber como uma vítima em potencial gerou um profundo 

desconforto, não somente pelo imaginário das agressões sofridas, mas também, e 

principalmente, pela maneira como esses casos são retratados. Enquanto construí 

mentalmente a experiência de estar na posição de mulher agredida, só conseguia e desejava 

tentar entender o porquê de isso acontecer. Que dinâmica de relacionamento permite que o 

“companheiro”, ou alguém de convívio relativamente próximo à vítima, se sinta confortável 

o suficiente para agredir repetidamente uma mulher até que chegue o momento do óbito? O 

sentimento foi de fraqueza, impotência, raiva, confusão, tristeza, uma mistura desagradável e 

inquietante, mas é importante ressaltar que a sequência de violências contra as mulheres, que 

diariamente culmina em suas mortes, são experiências demasiadamente traumáticas, 

exponencialmente mais dolorosas que o simples fato de se imaginar na mesma situação ou 

acompanhar a sua história por meio de alguma plataforma midiática. 

Quando, durante o processo de elaboração deste trabalho, me questionei se já havia passado 

por situações de violências, o primeiro movimento foi de negação, pois, apesar de estar em 

processo de pesquisa sobre o tema e já ter, no momento do questionamento, identificado a 

dimensão e as várias facetas da violência contra a mulher, eu, pesquisadora, talvez em um 

movimento de afastamento para não ser afetada tão duramente por um corpus de pesquisa 

como este, que me atravessa diretamente, me neguei como uma vítima; ou esse movimento 

de afastamento talvez tenha se dado, possivelmente, pelo processo de socialização que nos 

impede de encarar as outras fases da violência como sendo tão violentas quanto a agressão 

física em si. Ao perceber que estava compartimentando essas esferas, me propus a iniciar um 

processo de análise, mas, dessa vez, das minhas próprias experiências, que me permitiram 

uma empatia muito maior ao rememorar violências do que simplesmente me imaginar.  

Outro aspecto desconfortável de me perceber como uma potencial vítima, para além, claro, da 

situação em si de violência, foi a maneira como os casos são retratados. Histórias não 

ficcionais, mas com uma performance e narrativa ficcionalizante, com vítimas reais,em que a 

real problemática não é destrinchada, apenas sinalizada. No dia 16 de março de 2020, para 

um dos dois casos de feminicídio veiculados, o apresentador diz as seguintes palavras, após a 

reportagem: “A parte masculina tem que entender que não é dona de ninguém”. A etiologia 

do fenômeno – agressão por questões de gênero – fica apenas no imaginário, subentendida 

entre frases feitas como a que foi proferida pelo jornalista. A objetificação do gênero 
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feminino, que estabelece a mulher como sendo uma propriedade do gênero masculino, dos 

“companheiros”, não passa de uma mera menção, que sequer intitula as partes 

apropriadamente. A frase não foi articulada para dizer “a parte masculina tem que entender 

que não é dona da parte feminina”, ao invés disso, o apresentador utiliza o pronome 

indefinido, o substantivo “ninguém”, que remete à pessoa de pouca ou nenhuma importância 

ou influência, que, na verdade, é exatamente o lugar que tem sido destinado para a mulher na 

sociedade. A discussão sobre feminicídio e suas reais causas não se aprofundam, aparece um 

indício ou outro de que o programa apreendeu o cerne da questão e promoverá uma discussão 

a respeito do fenômeno, mas não passa disso, um indício. Outra possibilidade é a utilização 

do termo “ninguém” justamente como uma ferramenta de invisibilização da desigualdade de 

gênero, aproximando o feminicídio do homicídio, como se as características de ambos os 

crimes fossem as mesmas.  

Durante o processo de escrita, outras dificuldades se apresentaram imponentes e assustadoras, 

me deparei com períodos relativamente longos de improdutividade, o que causou aflição e 

consequentemente o desenvolvimento de um ciclo de tentativas frustradas de sair da inércia. 

Poderia justificar essa etapa com o argumento de que a temática do trabalho é desgastante e 

que, uma vez mulher, a coleta e análise do material me tocaram em lugares que em um 

pesquisador do gênero masculino possivelmente não provocariam o mesmo efeito. Isso de 

fato aconteceu, como mencionei acima, acompanhar vítimas agredidas e assassinadas por 

questões de gênero, perceber o modus operandiviolento dos “companheiros” e suas 

justificativas absurdas para os crimes me afetou. Entretanto, atribuo o período de escassez das 

produções ao medo, medo este que está de certa forma ligado à faceta da violência sistêmica, 

no qual, por ser mulher, tive dificuldades para me reconhecer como uma pesquisadora 

competente – apesar de ter uma infinidade de pesquisadoras, autoras e produtoras de 

conteúdos que admiro profundamente, como profissionais competentes que são.  

Ter consciência das minhas potencialidades é uma coisa, mas me sentir de fato potente é 

outra, e esta julgo levar um tempo relativamente maior para ser internalizada, devido aos 

tantos condicionamentos aos quais, nós mulheres, somos expostas desde a infância. Um 
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exemplo disso é uma pesquisa realizada pela LinkedIn
48

 – rede social para oportunidades de 

negócios com a publicação de vagas de empregos e currículos de candidatos – que aponta 

fatores que podem dificultar a busca por empregos para as mulheres; segundo a pesquisa, as 

mulheres que leem um anúncio de emprego se candidatam cerca de 16% a menos para as 

vagas em comparação aos homens. E qual seria a razão? Incompetência? De forma alguma! 

As mulheres apenas se candidatam para as vagas quando contemplam 100% dos requisitos 

exigidos no anúncio. Em contrapartida, os homens, ao considerarem que atendem a pelo 

menos 60% dos requisitos, se candidatam. Segundo a pesquisa, o motivo pode ser um alto 

padrão de exigência consigo mesmas ou serem pouco confiantes quanto às chances de serem 

contratadas.  

Portanto, os medos me paralisaram. O medo de responder àquelas perguntas geradas por me 

perceber como uma potencial vítima; o medo de não gerar respostas suficientemente 

articuladas para uma temática tão complexa e importante; o medo de, em algum nível, 

promover novas formas de violência contra essas mulheres, como foi com o “simples” uso do 

pronome ninguém; o medo de não ser suficientemente competente para promover 

articulações que somem no campo das pesquisas acadêmicas, que a experiência de me 

perceber como uma vítima em potencial ultrapassasse a linha tênue que existe entre a 

aproximação necessária para o conhecimento da temática e a incorporação dessas 

problemáticas para mim; o fato de achar que sou muito isso, pouco aquilo e definitivamente 

inapropriada para a empreitada me paralisou. Mas voltemos para a questão das agressões e 

assassinatos de mulheres noticiados pelo programa Cadeia Neles e, principalmente, ao modus 

operandi violento dos agressores que cometem esses crimes: 

 

A premissa subjacente de que parto é a de que há algo intrinsecamente mistificador 

numa consideração direta: a alta potência do horror diante dos atos violentos e a 

empatia com as vítimas funcionam inexoravelmente como um engodo que nos 

impede de pensar. Uma abordagem conceitual desapaixonada da tipologia da 

violência deve, por definição, ignorar o seu impacto traumático. Apesar disso, em 

certo sentido uma análise fria da violência reproduz o seu horror e dele participa 

(ŽIŽEK, 2014, p. 18). 
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 Matéria sobre pesquisa do LinkedIn: disponível em 

<https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2019/03/tres-fatores-que-podem-atrapalhar-mulheres-na-

busca-por-emprego-segundo-o-linkedin.html> Acesso em 31 de jan. de 2021. 
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A violência subjetiva é de fato impactante e o programa Cadeia Neles não se intimida em 

usá-la para criar suas narrativas; de descrições discursivas a imagens, a programação está 

bem servida da “alta potência do horror” que turva a mente e impede a reflexão, que é 

necessária para promover mudanças nesses cenários. A mídia tem esse poder e sua 

abordagem pode tanto representar a invisibilização das causas, quanto uma mudança real 

como papel de instância pedagógica que assume.  

Como desenvolvemos nos capítulos anteriores, o melodrama tem uma potência comunicativa 

alta, pode gerar uma identificação entre telespectador e personagem; se essa potencialidade 

for aliada à violência subjetiva, o resultado pode, no entanto, descambar para o sensacional 

ou o sensacionalismo propriamente dito. No trecho acima, Žižek (2014) chama a atenção para 

essa linha tênue entre uma abordagem “apaixonada” e uma “fria”; na primeira, a narrativa 

demasiadamente exagerada caricaturiza vítimas e agressores, despertando a ira do 

telespectador e, talvez, uma sede de vingança pelo discurso de justiça que, principalmente, o 

apresentador adota; na segunda, ela desumaniza os personagens e não causa efeito algum no 

telespectador, não gera empatia, pode trazer um ar de banalidade dependendo da “distância” 

que se tome do crime e da ação violenta representada na narrativa.  

Não é necessário assistir a muitas edições do programa Cadeia Neles para que seja possível 

perceber que o programa faz uso do melodrama que beira e, às vezes ultrapassa, a linha do 

sensacionalismo. O efeito que essa abordagem me causou, por vezes, foi o de confusão com 

os meus próprios ideais pessoais; como já afirmamos, o melodrama gera identificação com o 

personagem retratado e, no caso a ser analisado, temos como personagem da vítima a 

categoria mulher, na qual eu, como telespectadora, também me encaixo. A performance do 

apresentador e a conjuntura do programa em si me geraram confusão a partir dos momentos 

em que me senti desejando a punição do agressor, não só pelo rigor da lei, uma ânsia de fazer 

com que o agressor experienciasse exatamente o tipo de violência que provocou às vítimas, 

que, no processo de me imaginar como potencial vítima, poderia ser eu a agredida. Isso 

provoca um ciclo inquebrável de violência, porque, ao invés de proporcionar reflexões a 

respeito de tal comportamento agressivo, nos faz sentir a vontade de agredir, mantendo a 

instância da violência entre as agressões.  
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3. Representações midiáticas da mulher e a construção de estereótipos  

“En el arte, la ciencia, el deporte. Siempre hay una constante. La historia siente 

vergüenza. Siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en 

común. La verdad la cuentan los mismos. Y el objetivo eres tu. Siempre faltó la 

mitad. Miro atrás y noestán. Las que estaban siempre a un lado. Las que siempre 

faltarán. Mujeres que hicieron historia. Mujeres murieron sin gloria. Buscas 

referentes en libros. En la escuela no tienen memoria 
49

”.  

(Mafalda) 

 

As representações de gênero estão presentes em todas as esferas da vida em sociedade, e não 

seria diferente com as produções midiáticas que estão inseridas em nosso cotidiano, seja na 

televisão, no rádio, nas redes sociais, outdoors e tantos outros tipos de produções. Os papéis 

que são atribuídos a cada uma das categorias de gênero se fazem presentes nessas 

representações. Esses papéis que, como vimos, se manifestam de forma danosa tanto para os 

homens quanto para as mulheres, mas exponencialmente vitimam mais as mulheres, 

encontram na mídia uma forma velada, ou nem tanto assim, de reprodução e manutenção da 

inalterabilidade dos lugares preestabelecidos para cada uma das categorias desse gênero; a 

manutenção dos “status” que elas exercem nas relações sociais encontram nas representações 

midiáticas uma forma de combustível.  

A representação pode assumir significados diversos. Por exemplo, para a filosofia e a 

semiótica, o termo tende a ser usado como sinônimo de signo
50

, portanto, o entendimento de 

representação, neste caso, está associado a uma ideia de substituição do objeto – aqui 

entendido como elemento– a ser representado. É possível dizer, a partir desse pensamento, 

que a representação expressa pela linguagem – visual, textual ou oral – se configura como 

uma espécie de “espelho” que determinada sociedade, em determinado tempo, tem sobre um 

específico assunto, sujeito ou objeto. Vale, no entanto, ressaltar que essa função de 

“espelhar” não é em num sentido de imitação da realidade e sim como “uma operação de 

apropriação e de invenção a partir de elementos daquilo que é representado” (CORRÊA; 

SILVEIRA, 2015, p. 208). Portanto, o ato de representar ou de ser representado se apropria 

                                                 
49

 Música “Las que faltaron” interpretada por Mafalda y Rebeca Lane: disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=ji5CVZczEks>. Acesso em 27 de abr. de 2021 
50

 A semiótica investiga a relação entre os objetos e pensamentos, o signo dentro desta investigação seria o 

representante de determinado objeto que ao ser observado passe a ideia daquele objeto: disponível em 

<https://ensaiosenotas.com/2016/11/08/o-signo-elementos-semioticos-de-peirce/>. Acesso em 08 de dez. de 

2020. 
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do conjunto de estoques de significado que os sujeitos sociais dentro de uma determinada 

sociedade atribuem ao que está sendo representado.  

Nesse sentido, para Stuart Hall (2016), uma imagem estereotipada, por exemplo, não é 

simplesmente uma imagem espelhada daquilo que está sendo representado, e sim uma forma 

de imagem que passa por processos de significação do que está a ser representado. A 

articulação entre os autores permite assemelhar a representação a certo espelhamento da 

sociedade, que não é, no entanto, um espelhamento 100% real, e sim de uma visão dessa 

realidade que possui um processo de (re)construção ativa e com possibilidades de mutação – 

no sentido de mudança.  

Sobre essa natureza mutável, Corrêa e Silveira (2015) entendem que as representações “não 

devem ser tomadas como dados ou entidades explicativas absolutas, mas como fenômenos 

que apresentam tensões e conflitos em suas estruturas e mecanismos internos” (p. 212). É 

possível, a partir daí, compreender a representação como um reflexo da sociedade que produz 

a imagem representada, levando em consideração que essa representação é apenas uma 

parcial daquele algo que está a ser refletido. As representações se configuram também como 

formas de regulação das performatividades de gênero, visto que elas (re)produzem formas de 

conhecimentos sociais em relações de poder nas quais há condições desiguais entre os 

sujeitos, e a produção de conhecimento, que é base para a produção das representações, está 

inserida nesse sistema desigual de produção (HALL, 2016, p.196). O autor caracteriza como 

relações desiguais aquelas que envolvem a desigualdade entre as classes sociais, mas 

achamos que a reflexão se encaixa perfeitamente para as relações de poder ancoradas nas 

desigualdades das categorias de gênero.  

Para Crusoé (2004), que trabalha com a perspectiva das representações sociais em Moscovici, 

a reflexão sobre o assunto se volta para a inter-relação entre sujeito e objeto – aqui ocupa o 

lugar de sujeito quem interpreta e produz a representação, já quem está sendo representado 

ocupa a posição de objeto nessa equação. Dentro dessa ideia o autor desenvolve a noção de 

que o processo da construção do conhecimento conta com duas instâncias, a individual, que 

envolve os sujeitos como unidades dentro de uma sociedade, e o coletivo, que envolve a 

sociedade como um todo, promovendo assim a construção de um senso comum “aceito” por 

todos (CRUSOÉ, 2004, p. 106). Aqui o autor corrobora com a ideia mencionada dos autores 

acima, de uma (re)produção de sentidos que não se configura como passiva, ela está em 
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constante movimento de (re)criação desses sentidos podendo, portanto, (re)construir a 

imagem do objeto que está a ser representado, uma espécie de reconstrução do real 

(CRUSOÉ, 2004, p. 107). 

É importante, entretanto, jogar luz a uma faceta das representações que demonstra 

especificidades diferentes, é de uma natureza mais estática, por assim dizer. “As 

representações que resistem à complexidade e à transformação podem ser chamadas de 

estereótipos, que apresentam como características principais o engessamento e a limitação de 

sentidos possíveis, tendendo a dicotomias redutoras e maniqueísmos” (CORRÊA; 

SILVEIRA, 2015, p. 212). Os estereótipos, portanto, nunca abarcam as nuances daquilo que é 

por eles representado, se tornando uma abordagem superficial e caricaturizada; se, de um 

lado, ela pode facilitar a compreensão devido justamente à simplificação, por outro, ela é uma 

representação limitada e limitante. 

Os estereótipos são representações complexas devido à sua dualidade, no sentido de gerar 

uma compreensão facilitada, mas, ao mesmo tempo, duvidosa, em fator do seu processo de 

construção. Isso se deve, principalmente, ao que Hall (2016) apontou como sendo as 

principais características dos estereótipos, que se apossariam de algumas poucas 

características de fácil compreensão e reconhecidas pelo senso comum, da pessoa ou grupo 

representado; o próximo passo seria o ato de reduzir o representado a essa quantidade 

limitada de características, que posteriormente será exagerada e logo simplificada (HALL, 

2016, p. 191). A sequência do processo de estereotipagem seria: apropriação – redução – 

exagero – simplificação, o que demonstra, por si só, parte da problemática de representações 

unicamente ancoradas em estereótipos, pois é o reflexo amplificado dos reducionismos de 

sujeitos ou grupos, deixando uma infinidade de especificidades à margem da possibilidade de 

serem representadas.  

Dentro de uma perspectiva de representação do tipo estereotipada, temos os estereótipos de 

gênero que atuam, de maneira mais incisiva ainda do que uma representação convencional, 

como forma de regulação desses gêneros. No âmbito midiático, tendo em mente a dinâmica 

complexa de sua produção, os estereótipos de gênero podem ser compreendidos como 

determinadores de papéis diferentes e, acima de tudo, hierárquicos entre as categorias de 

Homens e Mulheres, levando em consideração ainda que essa (re)produção, para além de ter 

seu processo ancorado nas ressignificações dos sujeitos sociais, é interpelada pelas práticas 
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produtivas de veículos comunicacionais, dentre eles o posicionamento do veículo, a 

subjetividade dos profissionais, vícios do ofício, tempo de entrega do material produzido, 

entre tantas outras intervenções possíveis (BIROLI, 2010, p. 6). 

É importante ressaltar ainda que outra característica da estereotipagem se faz presente, 

aumentando ainda mais a problemática do seu emprego como verdade única e absoluta, 

reforçando o nosso entendimento da estereotipagem coma forma de regular os gêneros por 

meio do binarismo. Segundo Hall (2016), ela se configura como forma de estratégia de cisão, 

ou seja, ela divide em extremos opostos os seus representados, torna-se, portanto, uma forma 

de manutenção dos limites de sentido, que no estereótipo são mais rígidos, dividindo o que é 

normal do que é anormal, o que é aceitável e o que não é; dessa forma, mais do que regulador 

de gêneros, se torna um mecanismo de regulação de poder. O autor trabalha com a ideia de 

fechamento e exclusão: 

 

A estereotipagem, em outras palavras, é parte da manutenção da ordem social e 

simbólica. Ela estabelece uma fronteira simbólica entre “normal” e o “pervertido”, 

o normal e o “patológico”, o “aceitável” do “inaceitável”, o “pertencente” e o que 

não pertence ou é o “Outro”, entre “pessoas de dentro” (insiders) e “forasteiros” 

(outsiders), entre nós e eles (HALL, 2016, p. 192).  

 

Essa fronteira simbólica excludente pode ser percebida no retrato dos feminicidas 

representados pelo programa Cadeia Neles. Em mais de um caso, durante a coleta do 

material, se representou o estereótipo do “monstro” aos agressores, numa tentativa de 

distanciar o agressor do restante da população de “bem”, principalmente do homem de 

“bem”, que é exatamente a categoria à qual esse agressor pertence – a categoria Homem. 

Frases como “tem DNA de assassino” ou “não é humano” não são difíceis de serem ouvidas, 

esse movimento é uma intenção desesperada de patologizar o agressor na tentativa de gerar 

esse limite entre o “nós”, pessoas de “bem”, e o “eles”, animais irracionais. Como já 

mencionamos, a patologização do agressor tem por objetivo afastar a responsabilidade desse 

sujeito em questão para, assim, não responsabilizar a categoria Homem sobre as violências 

sofridas pela categoria Mulher, não problematizando o seu caráter sistêmico e estrutural. 

A estereotipagem se ancora nas relações de desigualdade, como é de se esperar, já que se 

configura como uma forma de regulação de poder, e aqui enquadrado como de gênero 

também. O convívio entre esses inversamente opostos representados é permeado de 
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violências, uma relação de hierarquias onde um governa e o outro é governado, subjugado 

(HALL, 2016, p. 192). Nessa equação, os meios de comunicação, principalmente os de 

massa, que possuem um alcance exponencial, “são aqui considerados aparatos técnicos de 

mediação simbólica que transformaram a natureza das interações sociais e as percepções que 

indivíduos e grupos têm de si mesmos e dos outros” (THOMPSON, 1995 apud BIROLI, 

2010, p. 23). Os meios de comunicação detêm, portanto, o poder de interpelar as relações do 

sujeito com o outro e do sujeito consigo mesmo. Eles conseguem afetar – no sentido de 

causar algum impacto – as relações e a experiência de se viver em sociedade. Isso significa 

que a mídia é responsável, em parte, pela construção da visão de mundo que as mulheres têm 

sobre si mesmas e sobre a sua condição subalterna em relação ao homem, é um aparato que 

internaliza os valores que o grupo dominante dissemina, para não dizer decide, pois, como 

grupo dominante, ele detém o poder de escolha do que será vinculado na representação 

(BIROLI, 2010, p. 30).  

Não há representação sem sociedade e não há sociedade sem cultura; isso significa que a ação 

de representar algo ou alguém faz parte do processo sociocultural e que, contando com a 

interferência de seus agentes – os sujeitos –, essa se torna uma atividade demasiadamente 

complexa. “Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são 

produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura. Representar envolve o uso da 

linguagem, de signos e imagens que significam ou representam objetos” (HALL, 2016, p.31). 

Essa percepção se articula com as noções desenvolvidas por Crusoé (2004), que pensam essa 

produção de significados em uma perspectiva que parte do sujeito – o indivíduo – e da 

sociedade – o coletivo –, como sendo uma categoria do conhecimento que interfere no 

comportamento e na comunicação entre os sujeitos dentro de uma sociedade. “A 

representação social permite ao sujeito interpretar o mundo, facilita a comunicação, orienta as 

ações e comportamentos” (CRUSOÉ, 2004, p. 112). O ato de representar e interpretar 

representações é intrínseco à convivência humana em sociedade e possibilita a manutenção 

dessa cultura, a partir do momento em que permite aos integrantes de uma cultura interpretar, 

comunicar e orientar comportamentos. Ainda, em uma perspectiva comunicacional do termo 

representação, e levando em conta essas possibilidades de conexão cultural com o mundo, o 

fenômeno é pensado como uma encenação, uma performance que interpreta os papéis 

determinados para si, de modo a (re)criá-los (CORRÊA; SILVEIRA, 2015, p. 211). 
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Para Crusoé (2004), partindo da perspectiva de Abric (1994), existem quatro funções 

primordiais dessa ferramenta de compreensão do mundo: saber, identidade, orientação e 

justificação. Por “saber”, o autor entende a possibilidade de compreensão da realidade e 

comunicação com o outro dentro de uma sociedade, o que permite a troca a partir do senso 

comum partilhado por essa sociedade e cultura em questão, pois compartilham do mesmo 

sistema de crenças e valores. Quando o autor se refere à “identidade” da representação, é no 

sentido de que, de certo modo, ela conserva – no nível cognitivo – e transmite para o mundo 

– a sociedade – as especificidades e características dos sujeitos ou grupos representados, 

demarcando os lugares ocupados pelos objetos representados. A função de “orientação” é 

literalmente uma espécie de guia dos comportamentos e práticas desempenhados pela 

sociedade, essa é a função mais notadamente ativa dentre todas, pois intervém diretamente 

nas ações desempenhadas no convívio social. “Nesse sentido, a representação funciona como 

uma antecipação das ações, quando intervém na finalidade da situação, no tipo de atitude 

cognitiva a ser adotada pelos sujeitos sociais, revelando, assim, sua natureza prescritiva” 

(ABRIC, 1994 apud CRUSOÉ 2004, p. 110). Já a função de “justificação” das representações 

é empregada em um sentido bastante literal, que aponta para a tentativa de significar as ações 

adotadas, visando justificar esse comportamento, ação ou posição do sujeito ou grupo.  

Para esta produção se faz fundamental pensar qual é o filtro de realidade, ou reflexo do real 

empregado nas produções do programa Cadeia Neles para representar as mulheres na 

temática criminal, ocupando lugar de vítimas, o que certamente mudaria de ângulo e 

produção de significados se o lugar da mulher fosse de agressora. Devido à importância que 

tais representações desempenham nas relações sociais, os conhecimentos que são por elas 

produzidos se tornam um condutor legítimo de transformações nas dinâmicas sociais 

(CRUSOÉ, 2004, p. 110). 

Em uma matéria publicada no dia 20 de abril de 2020, na página do YouTube da emissora, 

em que a mulher ocupa o lugar de acusada, por exemplo, vemos a discrepância da abordagem 

dada para um acusado do gênero masculino. O caso intitulado “Miss presidiária, conhecida 

pelo envolvimento no mundo do crime é presa por tráfico de drogas”, chamou a atenção. 

Segundo o apresentador, a mulher seria famosa por ter sido miss presidiária no Mato Grosso 

do Sul. O repórter inicia a fala da seguinte forma: “Tem uma mulher que vive aqui em 

Várzea Grande, já há um tempo, muito bonita. Tem habilidade também até para fazer 
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negócios, mas ela sempre usou o talento, a beleza, infelizmente, para o lado do mal”. A frase 

despertou inquietação porque, durante a observação do programa para a coleta do corpus de 

pesquisa, em nenhuma situação, com suspeito do gênero masculino, se mencionou a possível 

beleza do acusado. Nesse caso, os aspectos físicos da mulher é que se tornaram a pauta real 

da notícia. Outro ponto que vale ser citado foi o emprego da palavra “até” para se referir às 

suas habilidades como empresária; a palavra pode ser empregada como advérbio ou 

preposição, usada em um sentido de limite, neste caso, a mulher ultrapassou o limite, para 

além de bonita, ela “até é competente”. O repórter indagou o tempo todo a entrevistada 

fazendo menções aos crimes passados, ela assumiu a autoria de alguns deles e afirmou que, 

dessa vez, não tinha relação alguma com a ação criminosa, acusando ainda os policiais de 

terem plantado as drogas que teriam sido achadas em sua residência. Ela se queixa por estar 

ali, o repórter responde “tinha que pensar antes”. Apesar de calmo no tom de fala, o que foi 

dito age como uma sentença de culpa da suspeita. 

A representação para um homem suspeito teria, certamente, uma abordagem diferente da 

adotada, isso levando em consideração o observado dentro do período selecionado para a 

análise, pois, quando se notou comentários sobre as características de um “criminoso” 

homem, foram comentados aspectos como deficiência e não padrões estéticos de beleza. Não 

que isso não possa acontecer, mas, se comparados, aconteceriam em menor escala. Como a 

manutenção do sistema social em que tais representações são dadas tem suas bases 

alicerçadas em relações de desigualdades de toda ordem, incluindo a de gênero, raça e classe, 

essas representações podem refletir diferenças discrepantes entre os representados. 

“Associação entre mulher e espaço privado produz, duplamente, a pouca visibilidade das 

mulheres no noticiário e sua presença marcada por estereótipos de gênero” (BIROLI, 2010, p. 

20). Nesse sentido, a escolha por direcionar a atenção para a beleza da suspeita não foi uma 

ação “despretensiosa”, ou “inocente”, aliás, nenhuma é, o objetivo era restringir a mulher a 

esse estereótipo de gênero; a representação foi o reflexo do lugar dessa mulher na sociedade. 

Perceba que o reflexo envolveu todos os aspectos anteriormente mencionados, não foi 

passivo, tem a possibilidade de ser mutável e não pode ser encarado como verdade 

explicativa absoluta, foi a administração de uma verdade, e uma administração parcial dessa 

verdade. A mídia não produz as representações de forma individual, ela não é responsável 
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unânime por esse fenômeno, entretanto, ela ocupa sim um lugar privilegiado na manutenção 

de suas estruturas e configurações: 

 

A mídia pode ser pensada como esfera que participa ativamente da reprodução ou 

da transformação de práticas, valores e instituições que configuram as formas atuais 

da representação e da participação política nas democracias e legitimam as formas 

assumidas pelas relações de gênero (BIROLI, 2010, p. 2). 

 

É, portanto, nesse aspecto que reside o impacto, tanto positivo quanto negativo das 

representações midiáticas. Há, por meio dela, uma possibilidade de reconfiguração da visão 

de mundo de uma sociedade, principalmente se partir de uma problematização e discussão de 

determinados temas, como os papéis de gênero, a reorganização das relações problemáticas 

entre homens e mulheres e a consequente violência contra a mulher. É claro que 

compreendemos a sua complexidade e o tempo, relativamente longo, que essa empreitada 

levaria.  

 

O estudo das representações se apresenta como área de fundamental importância 

para o campo da comunicação, uma vez que as instâncias midiáticas, sejam estas o 

jornalismo, a publicidade, as narrativas ficcionais, estão constantemente oferecendo, 

reutilizando e se apropriando de representações imagéticas e textuais para construir 

seus discursos e promover a interação com seus públicos (CORRÊA; SILVEIRA, 

2015, p. 212). 

 

Os autores desenvolvem a ideia de que as representações de mídia e na mídia, independente 

do veículo no qual se manifestem “falam da sociedade em que vivemos e nos contam sobre 

nós, sobre o outro, sobre quem somos, sobre como agimos, pensamos, sentimos” (CORRÊA; 

SILVEIRA, 2015, p. 213). A partir dessa reflexão, voltamos aqui a comparar a representação 

como um reflexo, sendo o estereótipo um reflexo menos fiel da realidade, mas, ainda assim, 

dizendo muito a respeito da sociedade que o cria.  

Consideramos pertinente para a discussão introduzir aqui o pensamento de Fabiana Moraes e 

Marcia Veiga da Silva (2019), que possibilita articular a temática das representações de 

mulheres vítimas de violência, que é o cerne da nossa investigação, ao universo jornalístico, 

inserindo assim o cenário no qual a nossa observação se dará. Para as autoras a racionalidade 

é imposta como premissa básica do jornalismo e considerada uma qualidade que baliza as 

construções simbólicas dessa produção, por ser norteada por uma “racionalidade dominante”, 
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ou seja, dos grupos que concentram e exercem majoritariamente o Poder. O jornalismo 

participa historicamente “dos processos de transformação de diferenças em desigualdades, 

contribuindo para a manutenção e opacificação de ideologias como o machismo e o racismo” 

(MORAES; SILVA, 2019, p. 02). Essa produção jornalística, portanto, faz parte do que as 

autoras, baseadas em Foucault, entendem como redes de Poder-Saber, partindo dessa 

afirmação é possível constatar que a própria produção simbólica e de significação de uma 

sociedade, por meio do jornalismo, por exemplo, se confere também como uma forma de 

Poder. 

Entretanto, é importante ressaltar uma das críticas feitas por Moraes e Silva (2019) que trata 

da premissa básica do fazer jornalístico, a “objetividade” e a “neutralidade”; esses elementos, 

situados na racionalidade dominante mencionada acima, se tornaram uma espécie de 

ferramenta para “que simplifica muito mais do que complexifica as formas como a realidade 

é concebida” (MORAES; SILVA, 2019, p. 05). Nesse ponto entendemos o complexificar 

como problematizar; as especificidades dos grupos não dominantes (passando por gênero, 

raça e classe entre outras intersecções), ou seja, suas subjetividades, não são levadas em 

consideração ao (re)produzir suas representações e noticiá-los, assim como os contextos em 

que eles estão inseridos. 

Trazemos ainda duas categorias propostas pelas autoras (2019), e que se encaixam 

perfeitamente na construção deste trabalho, a noção de um Sujeito Universal e o Outro. Esse 

sujeito universal é composto pelo restrito grupo de homens brancos, heterossexuais e 

ocidentais, já o outro desse sujeito universal são os integrantes dos grupos que foram 

historicamente retirados da condição de humanidade e jogados às margens dela (MORAES; 

SILVA, 2019, p. 02/03). Essa concepção se articula a uma das discussões, já proposta no 

capítulo anterior, na qual o colonialismo presente nas bases da construção política, social e 

econômica do Brasil deixou marcas que são percebidas até a atualidade (BARRETOS; 

MAIA, 2020), portanto, a produção jornalística e o jornalismo em si constroem 

representações produzidas e reproduzidas permeadas de sexismo, machismo, racismo e 

classismo, em maiores e menores proporções de acordo com o tipo de veículo (MORAES; 

SILVA, 2019, p. 07). 
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3.1 A “princesa” que encontra em seu “príncipe”, o salvador e também o carrasco: 

a dualidade das representações 

“Silêncio,me grita. Me salva desse espelho. Reflete mentiras. Me diz que não estou 

presa aqui, Torre desse castelo. Eu como a torta da maçã pra não fazer 

desfeita.Garfos pro lado e me finjo satisfeita. Aprendi bem cedo a ser uma linda 

princesa. Na mesa, cumprindo ordens de etiqueta. Engulo os sapos. Finjo estar 

com fome. A culpa, sempre minha, sou eu que exagero. Mesmo querendo me soltar 

o mundo vai negar, dizendo que eu sou a bruxa. Sei que não é faz de conta [...]
51

” 

(Scatolove) 

 

Assim como na minha infância o audiovisual me acompanhou, as produções 

cinematográficas podem e certamente influenciaram crianças do mundo inteiro. Trazemos 

agora para o centro do debate as representações do feminino em detrimento do masculino nas 

adaptações de alguns contos de fadas. Fazemos essa curva nas discussões feitas até o 

momento porque entendemos a importância dessas representações para a formação dos 

pequenos sujeitos que são introduzidos na vida em sociedade a partir dessas representações, 

que funcionam como uma espécie de modelo a ser seguido. A música selecionada para abrir 

este capítulo remete muito aos contos de fadas e à prisão que eles podem representar na vida 

de meninas e mulheres que cresceram ambientadas única e exclusivamente nessa 

possibilidade de “existência”, a de ser uma indefesa “princesa”. 

 A letra menciona vários elementos
52

 presentes em contos de fadas: o espelho, a torre do 

castelo, torta de maçã, sapos e bruxa. O que chama a atenção é a composição que essa música 

constrói: o espelho que remete a mentiras, pode ser aqui associado à reflexão realizada na 

seção anterior, na qual entendemos a representação como uma forma particular de reflexo do 

real, com todas as especificidades que o ato de representar abarca. A mentira poderia ser aqui 

o estereótipo de gênero? Entendemos que essa versão caricaturizada do real pode se 

configurar como uma mentira, pois apresenta apenas uma parcela muito limitada do real. A 

letra remete a uma prisão que as representações de gênero e o próprio gênero constroem, 

aprisionando os sujeitos por ela representados, levando em conta a discussão que 

                                                 
51

 Música “Princesa (torta de maçã)” do grupo Scatolove, formado por Leo Ramos e Isa Salles: disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=OzR8M5IG39A>. Acesso em 27 de abr. de 2021 
52

 Os elementos presentes nos contos de fada, como o espelho e a maçã, fazem menção ao conto da Branca de 

Neve, a torre do castelo ao conto da Rapunzel, o sapo ao conto da Princesa e o Sapo, já o elemento bruxa é uma 

figura recorrente como vilã das histórias infantis.  
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desenvolvemos sobre a ação potente desenvolvida por esse fenômeno sobre a relação entre os 

sujeitos com o outro e consigo mesmos.  

Como consumidora, ao rememorar, é fácil estabelecer semelhanças entre as produções. 

Obviamente as especificidades dentre cada uma e todas elas são particulares de cada história, 

mas há certo “roteiro” seguido, uma espécie de esqueleto narrativo que contribui para o 

desenvolvimento problemático do ser mulher dentro de uma sociedade. De maneira geral, 

todas as personagens principais – as princesas – são jovens, predominantemente com um 

padrão de beleza branco e excludente, principalmente levando em consideração a nossa 

diversidade étnica e cultural. A jovem, sempre uma donzela pura, vive mazelas das quais não 

consegue se desvencilhar sozinha, ela precisa de um homem, neste caso representado por um 

príncipe. Com a chegada desse “cavalheiro”, os problemas de sua vida se resolvem, tomando 

outro rumo, o do “viveram felizes para sempre”. Vale ressaltar aqui que a princesa é sempre 

uma moça bondosa, educada, gentil e sorridente que a todos conquista. “A visibilidade 

feminina na mídia noticiosa é concentrada em algumas poucas mulheres e produzida por 

filtros que reafirmam, de múltiplas maneiras, as separações tradicionais que associam as 

mulheres à esfera doméstica e íntima, à emotividade e ao corpo” (BIROLI, 2010, p. 4). 

Assim como nos contos de fadas, em que a representação da mulher é calcada nos 

estereótipos de gênero, isso também acontece em outras vertentes da mídia, sejam em 

produções fílmicas diversas ou até mesmo nos noticiários.  

A coletânea de representações problemáticas no universo dos contos de fadas é inesgotável, a 

exemplo da obra da Bela Adormecida, já citada no começo deste trabalho. O que acontece, 

no entanto, é que a como sempre “bela” – porque só as “belas” têm espaço de representação 

nesses contos – adormecida foi beijada por um desconhecido que, “encantado” com a sua 

beleza, não viu problema algum em beijar uma mulher inconsciente. A versão contemporânea 

do conto pode romantizar o abuso, visto que uma mulher inconsciente não teria como 

autorizar o beijo. Ainda, ao despertar, o príncipe é tido como o salvador da moça, que precisa 

ser grata após ter sido abusada, afinal ele a “salvou”. Essa ideia é perigosa, as crianças que 

crescem assistindo a essas representações podem ter a ideia de que se o seu parceiro praticar 

algo nesse sentido ele tem total autoridade para fazê-lo, pois não precisaria do seu 

consentimento para isso, afinal ele é o seu “príncipe” salvador.  
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A partir desse ponto é possível fazer uma ligação com a ideia de objetificação da mulher, já 

mencionada acima. Ela – a mulher – não é sujeito, ou se for, é de uma hierarquia bem abaixo 

da que o homem ocupa, e isso está refletido nas suas representações em noticiários. Por 

exemplo, “a presença (assimétrica) de homens e mulheres nas secções de notícias, perpassada 

por estereótipos de gênero, pode significar a confirmação e naturalização, pela mídia, de 

papéis hierarquicamente diferenciados para homens e mulheres” (BIROLI, 2010, p. 18), isso 

corrobora para a compreensão de papel secundário da mulher na sociedade. Não é de se 

surpreender que ela espere que um homem venha lhe salvar a vida, foi socializada para se 

comportar dessa forma desde a infância, é uma ação ou sentimento internalizado.  

Outro conto de fadas que salta aos olhos é o da Bela e a Fera. Desta vez, pelo menos, o nome 

da princesa que intitula o conto é de fato “Bela”, não é apenas um lembrete de que a jovem 

está dentro dos padrões de beleza da sua época e é considerada bela, assim como no conto da 

Bela Adormecida, no qual o nome da protagonista é Aurora (no qual o seu nome não intitula 

a obra). Desta vez, o conto selecionado retrata a história de um príncipe mencionado como 

egoísta e desagradável, que foi amaldiçoado e agora permanece com um aspecto desumano, 

um aspecto de fera – nome esse que também intitula a obra. O pai da Bela, um comerciante, 

teria se abrigado no castelo do príncipe-fera, acreditando que estaria vazio, pois não foi 

atendido ao tocar a campainha. Lá adormeceu e, no dia seguinte, acordou com a fera raivosa 

lhe dizendo que morreria como prisioneiro do castelo. Como último desejo, o comerciante 

pediu para se despedir da filha, desejo esse que lhe foi concedido. A jovem, desta vez, é 

retratada com coragem, mas ainda como um ser “generoso” e “benevolente” a ponto de ser 

capaz de trocar a sua liberdade pela de outra pessoa, pois, nesta história, Bela foi até o castelo 

e se ofereceu para ficar no lugar do pai. 

A Fera aceitou a troca e se apaixonou pela mulher, passou aos poucos a tratá-la melhor, mas 

ainda com pontuais nuances de um temperamento explosivo. Em determinado momento ele a 

pediu em casamento, mas ela recusou, oferecendo apenas a sua amizade. Certo dia, Bela pede 

permissão para visitar o pai, lá passa alguns dias, pois ele estava adoentado. Ao retornar para 

o castelo, a fera, acreditando que sua “amada” não voltaria, estava caída no chão, de tristeza 

pela saudade. A jovem, naquele momento, teria então percebido que estava apaixonada pela 

fera, e o beijou. Assim como no conto anterior, o encanto se quebrou, o príncipe retornou ao 
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seu aspecto humano. No fim, os dois se casaram e foram “felizes para sempre”, como no 

conto anterior.  

Essa história se torna bastante preocupante se analisarmos pela ótica das relações que 

apresentam características ou se enquadram no ciclo da violência, no qual a mulher espera a 

sua “fera” se transformar em um “príncipe”, ou, mais precisamente, voltar a ter o 

comportamento amável do início do relacionamento, a exemplo dos momentos posteriores à 

agressão, como na fase da lua de mel, como já discutimos aqui. Apesar de, no conto, em tese, 

a fera tratar “bem” a protagonista, é preciso se atentar às nuances de uma versão que 

romantiza o abuso; não podemos esquecer que Bela foi obrigada pela fera a permanecer no 

castelo para salvar a vida do pai, ela foi privada da sua liberdade de ir e vir, além de precisar 

pedir permissão para se retirar do castelo. O retrato ainda me parece o de uma mulher que 

está em situação de completa submissão ao homem e, mesmo que ela tenha retornado por 

“conta própria” ao castelo, tendo tido a oportunidade de fugir, não seria esse um reflexo, 

assim como o apresentado no ciclo da violência, de uma dependência emocional em 

decorrência do mecanismo desse próprio ciclo? Outro ponto preocupante dessa narrativa é 

associar a imagem de um ser violento apenas à fera, a aquilo que não é humano, não é um 

homem. Esse não seria outro mecanismo que dificulta uma mulher de se perceber em uma 

relação violenta – principalmente quando a violência ainda não atingiu o status de subjetiva, 

ou seja, física – e se reconhecer como uma vítima? 

Outra característica interessante de ser observada e que se repete nessas histórias de contos de 

fadas é a presença de uma vilã, uma inimiga que atrapalha a felicidade da princesa, a pedra 

no sapato que a impede de viver a vida, responsável por todos os seus infortúnios. Trazendo a 

prática dessa representação na vida em sociedade, temos o que é conhecido pelo senso 

comum como “a rivalidade feminina”. Desde a infância as meninas são interpeladas por essas 

representações estereotipadas, o que alimenta e reforça no imaginário a imagem da outra 

mulher como sendo uma inimiga.  

É, portanto, preocupante a representação das mulheres na mídia, principalmente na primeira 

fase da vida delas como sujeitos sociais, que se dá ainda na infância. Nos últimos anos, as 

mulheres vêm ganhando mais espaço na mídia e há uma mudança, mesmo que sutil, nas 

representações. Na animação de Frozen, por exemplo, há uma tentativa de reconfiguração da 

representação da personagem principal. Elza, que é a Rainha do Gelo, não termina com um 
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“amor verdadeiro”, e o enredo, dessa vez, não gira em torno de homem algum e sim das duas 

irmãs, Elsa e Anna. Entretanto, essa representação gerou uma polêmica, não foi encarada por 

parte da sociedade como uma reconfiguração da representação da mulher desvinculada da 

representação do homem.  

A ministra da Mulher, da Família e dos direitos Humanos, Damares Alves, em uma palestra 

em uma igreja, afirma que a princesa acabou sozinha – no caso, sem um par romântico – por 

ser, em suas palavras, lésbica. Em tese, Elsa ficou só para posteriormente vir a acordar a Bela 

Adormecida, a mesma que já foi molestada pelo príncipe
53

. “Eu fui menina, eu sonhei em ser 

princesa, eu sonhei com meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na 

cabecinha da menina de três anos para sonhar com princesa” (MINISTRA, 2019), a ministra 

finaliza o discurso afirmando que isso seria uma indução. Apesar da sequência de disparates 

proferidos por essa figura pública, em algo ela tem razão: a representação que foge do padrão 

mencionado abre possibilidades de identificação com a figura feminina desvinculada do 

homem, uma alternativa na qual ela não dependa dele para ser salva. Há uma necessidade 

nessas produções – a exemplo das infantis – de vincular a mulher a um homem, se ela não 

estiver acompanhada por um par romântico ela não será uma “mulher completa”. Por 

inúmeras razões essa cobrança é violenta, é retirado o protagonismo da vida dessa mulher, 

que passa a ser coadjuvante da sua própria história aguardando um “salvador”, alguém que dê 

sentido à sua existência.  

Se, por um lado, a mulher desde a sua infância é socializada a enxergar o homem como um 

salvador, por outro, ele também é o seu carrasco. Nos casos de agressão contra a mulher e 

feminicídio apresentados pelo programa Cadeia Neles, algo recorrente é a motivação 

“passional” como justificativa para o crime, “não aceitou o término” ou “não aceitou o novo 

relacionamento”. Será que, assim como o príncipe da Bela Adormecida a beija, mesmo 

desacordada, por ter se apaixonado, o homem mata a mulher ou ex-mulher, também por não 

conseguir controlar esse sentimento de rejeição? Obviamente não, mas sim pelo papel 

hierarquicamente inferior que a mulher ocupa socialmente. Ao invés de ser seu salvador, o 

homem pode literalmente matar essa mulher. Muitas produções musicais tratam do tema; a 

música P.U.T.A do grupo Mulamba, por exemplo, diz: “Eu às vezes mudo o meu caminho 

                                                 
53

 O vídeo está armazenado no canal do YouTube do Band Jornalismo: disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=gkcq2n8KkEk>. Acesso em 22 de mar. de 2021. 
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quando vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é 

um tapa ou é carinho, o bendito ou agressão” (MULAMBA, 2016). A letra fala por si só. Se, 

por um lado, temos a representação do salvador – o príncipe encantado que veio para acabar 

com as mazelas da vida da mulher –, por outro, temos um potencial assassino – o homem 

que, por se recusar a compreender a mulher como um sujeito social livre, a mata. A 

arquitetura dessas representações confusas pode turvar o entendimento da mulher que 

interpreta essas representações.  

O que todas essas histórias têm em comum? Em nenhuma delas a mulher é dona e senhora de 

suas próprias histórias, apesar de serem personagens “principais”, tanto no conto de fadas 

quanto nos casos noticiados no Cadeia Neles, o enredo circula em torno da representação do 

homem, seja ele o “salvador” ou o “carrasco”, vinculando-se com “a naturalização da 

exclusão das mulheres da esfera pública [...] estariam, naturalmente, voltadas para o que lhes 

seria mais caro: a vida privada, a esfera doméstica, a maternidade” (BIROLI, 2010, p. 10). 

Não é que não possa haver esse tipo de representação sobre as mulheres, o problema reside 

na limitação única e exclusiva desse tipo de representação sem demonstrar as possibilidades 

existentes. Para Biroli (2010), que trabalha em uma perspectiva da representação de mulheres 

na política, há dois conjuntos de problemas: 

 

Um deles, mais amplo, é relativo ao funcionamento das democracias liberais, nas 

quais a igualdade formal convive com formas sistemáticas de exclusão de alguns 

grupos sociais. O outro remete, de maneira mais específica, à manutenção das 

mulheres em posições subalternas em sociedades nas quais o direito à participação 

política foi universalizado (BIROLI, 2010, p. 2). 

 

Para a autora, isso promoveria uma presença mais reduzida da mulher na mídia em cargos de 

poder e na vida pública e, ainda, quando a mulher aparece nesses espaços é de forma 

estereotipada por questões de gênero. Nesse cenário a mídia desempenha um importante 

potencial de (re)construção da imagem e representação dessas mulheres; no entanto, o que se 

observa é ela operando na promoção velada do contexto que legitima a mulher em uma 

posição marginal. 
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4. Problematizando os casos noticiados pelo programa Cadeia Neles 

 Para construir o atual corpus de pesquisa optou-se por selecionar os casos entre os meses de 

março, abril e maio de 2020, mais precisamente de 16 de março a 16 de maio, período que 

coincidiu com o início da “quarentena” provocada pela pandemia do novo coronavírus. Como 

já mencionado, nessa época houve um expressivo aumento no número de casos de 

feminicídios em todo o país, tornando-o um período emblemático a ser analisado e 

problematizado. 

Durante a coleta desse material, no entanto, houve dificuldades para encontrar de forma 

integral todos os episódios compreendidos no período selecionado, para que houvesse uma 

análise preliminar – assistindo a todos esses programas – e, a partir daí, selecionar os casos 

específicos pertinentes para a análise. Isso ocorreu devido à falta de disponibilidade de todos 

os episódios do programa no formato online, ou seja, nem todos os dias do período 

selecionado estavam acessíveis na plataforma que, em tese, deveriam estar disponíveis, de 

acordo com o que é divulgado pelo programa. O Cadeia Neles é diariamente transmitido ao 

vivo, não somente pelo canal de TV aberta, mas também pela página da rede social Facebook 

da emissora, e lá deveriam permanecer gravados esses episódios diários, o que não aconteceu 

em todos os dias. 

 A partir desse obstáculo, encontramos uma alternativa para que a análise não fosse 

prejudicada; contamos, então, com duas fontes de coleta, a primeira foi a página do Facebook 

com todos os episódios que estivessem disponíveis e, posteriormente, os dias que não foram 

encontrados acessíveis nessa rede social seriam coletados no site da emissora do programa – 

Gazeta Digital. No site, é possível encontrar todas as matérias veiculadas diariamente pelo 

programa, entretanto, elas não vêm acompanhadas dos comentários finais do apresentador, 

assim como nos programas veiculados na íntegra.  

Os programas disponíveis na íntegra, dentro do período selecionado, foram assistidos do 

início ao fim para coletar os casos que estavam relacionados à violência e ao assassinato de 

mulheres. Já os dias que não estavam disponíveis para serem assistidos de maneira integral 

foram encontrados por meio do site, a partir da observação dos títulos, e coletados quando 

estes indicassem uma vítima mulher. 
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Na tabela abaixo demonstramos de maneira visual quais foram os dias em que os episódios 

estavam disponíveis na íntegra no formato online e quais não. Os dias disponíveis na íntegra, 

na página do Facebook, foram nomeamos como “completo”, isso porque os programas estão 

do início ao fim, desde intervalos e presença dos anunciantes a comentários do apresentador. 

Já os dias que não estiveram disponíveis e foram coletados pelo site da emissora receberam a 

designação de “incompleto”, apenas pelo fato de não estarem disponíveis integralmente, com 

ausência de alguns momentos considerados importantes para a análise.  

A tabela deve ser lida de forma vertical, de cima para baixo. Ela está organizada de modo a 

agrupar duas colunas para expressar as informações desejadas. As cores estão intercaladas 

por uma questão estética, mas, ao mesmo tempo, representam os resultados da coluna que a 

antecede, ou seja, as colunas brancas contêm as informações do dia e do mês correspondentes 

aos dias que compreendem o corpus da pesquisa – de 16 de março a 16 de maio de 2020, não 

marcamos a data do domingo, pelo fato de, nesse dia, o programa não ser transmitido; já na 

seguinte coluna – as coloridas –, estão os resultados da coluna anterior – as brancas. Portanto, 

na segunda, quarta e sexta coluna pode aparecer o termo completo (para designar o programa 

veiculado online e encontrado de forma integral), incompleto (quando o programa não estava 

disponível na integra de forma online e foi encontrado parcialmente no site da emissora), ou 

sem programação (no caso dos domingos, em que o programa não é transmitido). Essas três 

colunas mostram os resultados da primeira, da terceira e da quinta coluna, que concentra os 

dias e os meses daquela programação. 

 

TABELA 1  

Coleta do corpus da pesquisa 

 

Tabela do corpo de pesquisa – Programação de 16/03 à 16/05 de 2020 

Material colhido do Facebook (completo) e do Site Gazeta Digital (incompleto) 

16 de março  Completo  06de abril Completo 27 de abril Completo  

17 de março Completo 07de abril Completo 28 de abril Completo 

18 de março Completo 08de abril Incompleto 29 de abril Completo  

19 de março Completo 09de abril Completo 30 de abril Incompleto 

20 de março Completo 10de abril Incompleto 01 de maio Incompleto 

21 de março Incompleto 11de abril Incompleto 02 de maio Incompleto 

DOMINGO Sem programação  DOMINGO Sem programação DOMINGO Sem programação 

23 de março Completo  13de abril Completo  04 de maio Completo 

24 de março Completo 14 de abril Completo 05 de maio Incompleto 

25 de março Completo  15de abril Completo  06 de maio Incompleto 
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26 de março Completo 16de abril Completo 07 de maio Incompleto 

27 de março Completo 17de abril Completo 08 de maio Incompleto 

28 de março Incompleto 18de abril Incompleto 09 de maio Incompleto 

DOMINGO Sem programação DOMINGO Sem programação DOMINGO Sem programação 

30 de março Completo  20de abril Completo 11 de maio Incompleto 

31 de março Completo 21de abril Incompleto 12 de maio Incompleto 

01 de abril Completo  22de abril Completo  13 de maio Incompleto 

02 de abril Completo 23de abril Completo 14 de maio Incompleto 

03 de abril Incompleto 24de abril Completo  15 de maio Incompleto 

04 de abril Incompleto 25de abril Incompleto 16 de maio Incompleto 

DOMINGO Sem programação DOMINGO Sem programação   

Total de programas encontrados na íntegra: 30 

Total de programas que não foram encontrados de forma integral: 24 

 

FONTE – Elaboração própria. 

 

Ao todo, foram 54 programas veiculados no período selecionado para a coleta dos casos, 

dentre eles 30 episódios estavam disponíveis na íntegra (completo) e 24 estavam 

indisponíveis (incompleto), fazendo-se necessário recorrer ao site da emissora para não 

comprometer o corpus da pesquisa. Inicialmente, esse obstáculo causou preocupação, pois 

entendemos que, para este trabalho, os comentários finais do apresentador, aqueles 

posteriores à matéria, são carregados de significado e simbolismo. Consequentemente isso o 

torna um material rico para a compreensão da narrativa construída para os casos de 

feminicídio e violência contra a mulher dentro do programa. Como foi possível constatar a 

quantidade de programas incompletos foi similar – apesar de inferior – à quantidade de 

programas completos. Entretanto, foram poucos (dados serão trazidos nos parágrafos 

seguintes) os episódios em que houve casos de violência contra a mulher no período 

selecionado que não estivessem disponíveis de forma integral, ou seja, com as matérias 

acompanhadas desses discursos finais “emblemáticos” da figura do apresentador. 

Os programas vistos na íntegra foram extremamente úteis para compreender a atmosfera 

criada pelo programa Cadeia Neles, assim como a elaboração das diferentes formas de 

relações encontradas ao longo de cada edição, como a relação com o público, a relação com 

as fontes, principalmente a policial (grande parceira do programa), a relação com os 

anunciantes, entre outros. A partir desse ponto de vista, observando o todo (do programa), foi 

possível identificar o espaço que crimes cometidos contra vítimas mulheres têm dentro da 

programação, assim como a possibilidade de endossar ou contrapor teorias levantadas 
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durante a análise do corpus selecionado, ou seja, foi importante observar os casos específicos 

sem perder de vista o veículo como um todo para desenvolver as discussões.  

Após esse processo de catalogação mais amplo do programa, houve uma divisão dos casos 

em três diferentes grupos, uma tentativa de compreender como se constrói a violência contra 

a mulher no programa Cadeia Neles em suas diferentes facetas. A divisão contou, portanto, 

com a seção de casos de feminicídio, casos de agressão contra a mulher ou violência 

doméstica (na qual a vítima permanece com vida) e casos em que houve abuso ou 

importunação sexual. Cada um desses grupos contou com o nosso filtro para abrigar os casos 

selecionados, e não necessariamente o filtro do programa; um exemplo disso foi o grupo que 

abarca os casos de feminicídio, lá foram colocados os casos que nós entendemos como tal – a 

partir das discussões realizadas – e que se encaixam ou poderiam se encaixar nesse grupo, 

entretanto, não deixamos de apontar a dimensão do olhar do Cadeia Nele se como o 

programa classificou os casos envolvendo violência contra a categoria Mulher. Ao todo, a 

coleta de material rendeu exatos 10 casos de feminicídio, 14 casos de agressão e 2 em que 

houve abuso sexual. A partir desse total, apenas 4 casos não estavam disponíveis na íntegra, 

contando apenas com as matérias sem os comentários finais do apresentador, ou seja, 22 

deles foram encontrados de forma integral. 

A partir daí, dentro de cada um dos três grupos, foram feitas tabelas ou fichas individuais, de 

modo a avaliar as especificidades e particulares de cada um dos casos em suas diferentes 

manifestações de violência. Acreditamos que esse movimento auxiliou não apenas a 

chegarmos a um resultado “final”, mas também a destrincharmos os sentidos que esses 

números revelam, olhando para os casos em si, uma vez que trazer apenas dados estatísticos 

(quantitativos) fora de seus respectivos contextos pode causar a invisibilidade dessas 

mulheres vitimadas, ficando aquém da problematização que cada caso requer. Foi decidido 

construir as fichas individuais de modo a não associar os nomes ou imagens divulgadas pelo 

programa a vítimas e agressores, numa tentativa de não revitimizar as mulheres ou reduzi-las 

a estigmas produzidos pela veiculação da violência sofrida. Nessa etapa, para a elaboração 

das fichas, foram observados aspectos considerados pertinentes para um posterior cruzamento 

de dados e, assim, ser possível o desenvolvimento das categorias de análise. Essas fichas 

individuais de cada caso estão disponíveis no apêndice localizado no final do trabalho.  
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Após essa análise preliminar, feita caso a caso e com os grupos definidos, classificando os 

tipos de violência sofrida em feminicídio, agressão contra a mulher e agressão sexual contra a 

mulher, formamos as tabelas para cada uma dessas três manifestações de violência contra a 

categoria social Mulher. Portanto, nosso trabalho construiu uma análise quanti-qualitativa, 

que apresentará dados e os analisará exemplificando por meio da demonstração mais 

aprofundada de alguns dos casos individuais. Foi gerada também outra tabela (Tabela 5) que 

soma os dados gerados em cada um dos grupos estabelecidos de violência, como se fosse um 

“resultado final” dos dados coletados.  

Consideramos essa uma etapa importante – a das divisões em três grupos –, pois, a partir 

dela, foi possível compreender melhor aspectos específicos que divergem, se comparados 

com o de outros grupos, a exemplo do lugar onde os crimes foram cometidos. Os 

feminicídios noticiados foram predominantemente cometidos no interior do estado. Já os 

casos de agressão retratados pelo programa se passam em sua esmagadora maioria na região 

metropolitana de Cuiabá. Isso permitiu mapear o que se repete na construção de cada 

narrativa e o que aparece como exceção, se configurando quase que como uma “única” 

narrativa das agressões. 

Como a tabela anterior, as próximas devem ser lidas também de forma vertical e de cima para 

baixo, elas também estão organizadas de forma a agrupar duas colunas para revelar as 

informações coletadas. As cores são intercaladas, as colunas brancas trazendo tópicos 

analisados e as colunas coloridas trazendo os resultados dos tópicos da coluna anterior. Dessa 

forma, a segunda, a quarta e a sexta coluna – as coloridas – trazem quantitativamente os 

números coletados a partir das análises de cada uma das matérias vistas e respondendo ao 

tópico da coluna anterior – o número de vezes que aquele item se repetiu. Portanto, a 

primeira, a terceira e a quinta coluna – as brancas –trazem os tópicos analisados.  

Os itens analisados entre as tabelas dos diferentes grupos se repetem. Temos os seguintes 

tópicos: “matéria + comentários”, que demonstram quais foram os casos encontrados de 

forma integral, abaixo temos para complementar a informação o item “apenas matéria”, para 

aquelas que não vieram acompanhadas dos comentários finais do apresentador. Vale ressaltar 

que nas fichas individuais, contidas no apêndice do trabalho, o campo “tempo de comentário” 

foi mantido, pois, em todos eles há uma apresentação inicial do caso, feita pelo apresentador.  
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Demos sequência com os próximos questionamentos, o lugar dentro da programação 

destinado para os casos que foram veiculados pelo programa, ou seja, se a matéria foi 

transmitida no “início do programa”, no “meio do programa” ou no “fim do programa”. Em 

seguida, nos dedicamos à investigação do local onde esse crime foi cometido se “na capital” 

ou “no interior”. Houve também a preocupação de verificar se a narrativa do programa “traz 

jargão policial” em algum momento da cobertura e identificar se essa presença é recorrente. 

Os próximos itens tratam do tipo de fontes, quando a matéria “teve fonte policial” quando ela 

teve “apenas fonte policial”, quando ela apresentou “fonte feminina” e quando apresentou 

“outras fontes”. Iniciamos a terceira coluna questionando se a matéria “revela imagens da 

vítima” e se “revela imagens do agressor”: nestes itens computamos mesmo quando a 

imagem apareceu borrada ou de forma parcial (após a tabela esse dado foi destrinchado). 

Logo abaixo temos os tópicos “entrevistou vítima” e “entrevistou agressor”, esse dado 

também foi contextualizado na sequência da tabela, numa tentativa de mapear a situação em 

que a entrevista foi feita, a exemplo das que são realizadas na delegacia durante a apuração 

dos fatos, logo após o crime ter sido cometido.  

Seguimos com a investigação de quem cometeu o crime com os tópicos “agressor ex”, 

“agressor atual” e “agressor outro”, os dois primeiros – ex e atual – tratam do relacionamento 

afetivo/sexual. Seguimos a investigação, agora avaliando o meio que foi utilizado para 

cometer as agressões, a exemplo de “arma branca”, “arma de fogo” e “outros meios p/ 

violência”, para estabelecer como cada uma das vítimas foi agredida ou teve a vida ceifada. 

Finalizamos a terceira coluna com o tópico que identifica quem conta essa história, se é um 

“repórter homem”, ou uma “repórter mulher”.  

Já na quinta coluna o item “mulher como autoridade” identifica quando a posição de fonte 

policial, especialista ou até mesmo de repórter era ocupada por uma mulher. Seguimos com a 

verificação se a matéria “traz justificativa/motivo” na tentativa de estabelecer indícios de 

possível transferência da responsabilidade do crime, do agressor para a vítima ou do agressor 

para outras categorias – ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, distúrbios mentais ou 

psicológicos. Pensamos em desenvolver o item “culpa a vítima”, para observar quando os 

discursos, tanto de repórteres quanto do apresentador, relacionavam o crime com alguma 

ação ou falta de ação (“era só se separar”) da vítima, mas tornou-se complicada essa 

quantificação, pois, em alguns momentos, esse mecanismo foi empregado de formas mais 
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sutis do que em outros. Já no quesito justificativa ou motivo, foram contabilizadas as vezes 

em que a ação do agressor foi vinculada a uma justificação para que o crime tenha 

acontecido. Esse tópico gerou quatro outros tópicos da tabela “m – não aceitou a separação”, 

“m – ciúmes ou traição”, “m – entorpecentes ou doenças” e “m – durante briga ou 

agressividade”, pois foi observado que esses eram as motivações que o filtro do programa 

relacionava aos crimes cometidos, sempre em um movimento de afastar a responsabilidade 

do “homem de bem”, havendo, portanto, uma justificativa que explicasse – mesmo que 

aparentemente o caso provocasse indignação – o crime cometido.  

Vale ressaltar o tópico acima também trouxe incertezas durante a análise, pois, parte de uma 

interpretação e, como toda interpretação é permeada por subjetividade, por vezes ao assistir 

um caso ele era interpretado de uma forma e, quando revisto, era interpretado de outra, 

podendo ainda produzir invisibilidades, pois, como o intuito era verificar em que medida a 

narrativa corrobora para uma culpabilização da vítima e uma atenuação da responsabilidade 

do agressor, seja ela mais “sutil” ou explícita, a dúvida era recorrente. Isso acendeu um 

alerta: se, para quem está concentrando esforços em discussões teóricas e observação 

constante desse corpus, existe a dúvida, é preocupante pensar sobre como o telespectador 

internaliza essas narrativas que apresentam, por vezes, um duplo sentido.  

A quinta coluna também aponta tópicos sobre se as aparências da vítima e do agressor 

entraram em pauta. Aqui analisamos desde aspectos estéticos como “beleza” mencionada, 

assim como outros aspectos físicos ou a associação perante termos como a idade, associando 

o seu emprego a alguma possível característica como “jovem”, “idosa”, “senhora”, 

conferindo algum tipo de sentido dentro dessa narrativa. Avaliamos também se a matéria 

mencionou a profissão desses personagens principais – vítimas e agressores – conferindo 

humanidade e história a eles, não os reduzindo ao crime cometido. Outro tópico que se fez 

presente para a análise foi se a vítima tinha ou não medida protetiva contra o agressor, pois é 

tida como uma medida de segurança ineficaz pelo programa sempre que mencionada. 

Também nos atentamos a como aquele caso foi mencionado ou tipificado pelo programa e 

tentamos entender o motivo dessa seleção, na Tabela 5, especificamente, verificamos se a 

denominação trazida pelo programa era “compatível com a nomenclatura” que entendemos 

neste trabalho a partir das problematizações. 
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Logo abaixo temos, respectivamente, as seguintes tabelas: Tabela 2– Casos de feminicídios; 

Tabela 3 – Casos de agressão contra mulheres (vítimas vivas); Tabela 4 – Casos de agressão 

sexual contra mulheres (vítimas vivas) e, por último, mas não menos importante, temos a 

Tabela 5 – Casos de violência contra mulheres (vítimas vivas e mortas). Cada uma dessas 

tabelas atende a um tipo distinto de manifestação de violência contra mulheres e a Tabela 5 

soma os resultados coletados dentro de cada um dos grupos, proporcionado uma espécie de 

“resultado final”, que, como veremos, se torna parcial por não abranger as especificidades 

que cada grupo apresenta, entretanto é importante como uma forma de catalogar esses 

resultados. O “resultado final” traz informações que precisam e serão contextualizadas logo 

após a apresentação da Tabela 5. 

 

TABELA 2  

Casos de feminicídios 

 

Tabela geral dos casos de feminicídios (10 casos) 

Matéria + comentários 07 Traz imagens da vítima  10 Mulher como autoridade 04 

Apenas matéria 03 Traz imagens do agressor 08 Traz justificativa/Motivo 10 

Início do programa 07 Entrevistou vítima  00 Comentou aparência da vítima 07 

Meio do programa 01 Entrevistou agressor 00 Comentou aparência do agressor 03 

Fim do programa 02 Agressor ex 08 Identifica profissão vítima 04 

Na capital 02 Agressor atual 00 Identifica profissão do agressor 03 

No interior 08 Agressor outro 02 Vítima com medida protetiva 01 

Traz jargão policial 10 Arma branca 06 M – não aceitou a separação  06 

Teve fonte policial  10 Arma de fogo 01 M – ciúmes ou traição 03 

Apenas Fonte policial 03 Outros meios p/ violência 03 M – entorpecentes ou doenças 03 

Fonte Feminina 07 Repórter homem 07 M – briga ou agressividade 02 

Outras fontes 06 Repórter mulher 02 Tipificado como feminicídio 06 

 

FONTE – Elaboração própria. 

 

TABELA 3  

Casos de agressão contra mulheres (vítimas vivas) 

 

Tabela geral dos casos de agressão contra a mulher (vítima viva – 14 casos) 

Matéria + comentários 13 Revela imagens da vítima  11 Mulher como autoridade 00 

Apenas matéria 01 Revela imagens do agressor 08 Traz justificativa/Motivo 14 

Início do programa 06 Entrevistou vítima  08 Comentou aparência da vítima 10 

Meio do programa 04 Entrevistou agressor 05 Comentou aparência do agressor 06 

Fim do programa 04 Agressor ex 02 Identifica profissão vítima 01 

Na capital 13 Agressor atual 06 Identifica profissão do agressor 01 

No interior 01 Agressor outro 06 Vítima com medida protetiva 00 

Traz jargão policial 09 Arma branca 04 M – não aceitou a separação  01 
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Teve fonte policial  04 Arma de fogo 00 M – ciúmes ou traição 02 

Apenas Fonte policial 02 Outros meios p/ violência 10 M – entorpecentes ou doenças 07 

Fonte Feminina 08 Repórter homem 14 M – briga ou agressividade 09 

Outras fontes 09 Repórter mulher 00 Chamado de violência doméstica  07 

 

FONTE – Elaboração própria. 

 
TABELA 4  

Casos de agressão sexual contra mulheres (vítimas vivas) 

 

Tabela geral dos casos de agressão sexual contra a mulher (vítima viva – 02 casos) 

Matéria + comentários 02 Revela imagens da vítima  01 Mulher como autoridade 00 

Apenas matéria 00 Revela imagens do agressor 02 Traz justificativa/Motivo 01 

Início do programa 01 Entrevistou vítima  01 Comentou aparência da vítima 01 

Meio do programa 00 Entrevistou agressor 00 Comentou aparência do agressor 01 

Fim do programa 01 Agressor ex 00 Identifica profissão vítima 01 

Na capital 01 Agressor atual 00 Identifica profissão do agressor 01 

No interior 02 Agressor outro 02 Vítima com medida protetiva 00 

Traz jargão policial 02 Arma branca 00 M – não aceitou a separação  00 

Teve fonte policial  02 Arma de fogo 00 M – ciúmes ou traição 00 

Apenas Fonte policial 01 Outros meios p/ violência 02 M – entorpecentes ou doenças 01 

Fonte Feminina 02 Repórter homem 02 M – briga ou agressividade 01 

Outras fontes 01 Repórter mulher 00 Chamado de violência sexual  02 

 

FONTE – Elaboração própria. 

 

TABELA 5 

Casos de violência contra mulheres (vítimas vivas e mortas) 

 

Tabela geral de todos os casos analisados de violência contra a mulher (26 casos) 

Matéria + comentários 22 Revela imagem da vítima  22 Mulher como autoridade 04 

Apenas matéria 04 Revela imagem do agressor 18 Traz justificativa/Motivo 25 

Início do programa 14 Entrevistou vítima  09 Comentou aparência da vítima 18 

Meio do programa 05 Entrevistou agressor 05 Comentou aparência do agressor 10 

Fim do programa 07 Agressor ex 10 Identifica profissão vítima 06 

Crime na capital 16 Agressor atual 06 Identifica profissão do agressor 05 

Crime no interior 11 Agressor outro 10 Vítima com medida protetiva 01 

Traz jargão policial 21 Arma branca 10 M – não aceitou a separação  07 

Teve fonte policial  16 Arma de fogo 01 M – ciúmes ou traição 05 

Apenas Fonte policial 06 Outros meios p/ violência 15 M – entorpecentes ou doenças 11 

Fonte Feminina 17 Repórter homem 23 M – briga ou agressividade 12 

Outras fontes 16 Repórter mulher 02 Compatível com a nomenclatura 15 

 

FONTE – Elaboração própria. 

 

Na Tabela 2, que contempla os casos de feminicídio em que a vítima mulher foi morta, dos 

10 casos coletados apenas 06 foram classificados como tal. Isso revela a falta de abrangência 
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e a “margem de erro”, aquilo que pode ser, mas não é considerado como feminicídio, porque 

talvez a própria legislação – a Lei do Feminicídio – promova uma exclusão daquilo que é 

compreendido como feminino, e que não necessariamente engloba tudo que a Mulher 

representa em sua categoria, como um sujeito social, a exemplo do caso da travesti em que as 

circunstâncias do seu desaparecimento (Caso 08) não foram esclarecidas. Tanto repórter 

quanto apresentador criam possíveis hipóteses que, em momento algum chegaram a 

mencionar o quesito gênero como motivação. 

Dentre os 10 casos noticiados no período selecionado, apenas 03 não estiveram disponíveis 

na íntegra, o que poderia, se estivessem na íntegra, contribuir para enriquecer as discussões 

propostas; 03 delas apresentaram apenas fontes policiais – tratamos aqui de fontes as 

entrevistas realizadas que aparecem na matéria, isso porque compreendemos que para uma 

pessoas ser configurada como fonte, não necessariamente ela necessita aparecer na entrevista 

– em sete dessas matérias foram entrevistadas mulheres e em seis outras pessoas com alguma 

proximidade com as vítimas. Vale ressaltar que dentro desse montante de fontes 

entrevistadas, as figuras policiais são as predominantes, marcaram presença em 16 dos 26 

casos noticiados (Tabela 5). A entidade policial se faz presente nos casos em que houve 

agressão, como mostra a Tabela 3, mas de uma forma diferente, pois a maioria das entrevistas 

foram coletadas nas delegacias, portanto dos 14 casos coletados, 02 deles foram apenas com 

entrevistas policiais, 08 com mulheres entrevistadas e 09 com outras fontes que tinham 

proximidade com os envolvidos no caso noticiado; vale ainda ressaltar que 08 das vítimas 

agredidas foram entrevistadas e 05 dos agressores, e todas essas entrevistas foram realizadas 

no “momento do crime”, ou seja logo após as agressões serem sofridas, provocando ainda 

uma representação que produz estigmas e reduz a vítima às agressões sofridas.  

Com relação aos locais em que esses crimes foram cometidos, outro dado interessante é que 

dos 26 casos coletados (Tabela 5) 16 aconteceram na capital (região metropolitana – Cuiabá e 

Várzea Grande) e 11 no interior (aqui contabilizamos 11 porque em um dos casos de 

violência sexual – Caso 201 – os crimes aconteceram tanto na capital quando no interior por 

isso houve a divergência entre o número total dos casos coletados e a localidade deles). 

Entretanto, é importante contextualizar esse resultado, no qual predominantemente os casos 

de feminicídios – 08 dos 10 casos – aconteceram no interior, enquanto 13 dos 14 dos casos de 
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agressão foram noticiados na capital, e dos dois casos em que houve abuso sexual, um deles 

aconteceu em várias partes do estado, incluindo a capital e o outro no interior.  

Esse resultado despertou duas teorizações possíveis, a primeira delas é sobre a interiorização 

da violência contra a mulher, que condiz com os dados trazidos pela investigação da 

violência contra a mulher em tempos de pandemia, produção já mencionada anteriormente 

“Um vírus e duas guerras”, da Ponte Jornalismo. Jorzileth Magalhães, a titular da Delegacia 

da Mulher de Cuiabá aponta para a problemática: “O que chama atenção é a interiorização da 

violência. Em muitos desses locais não há delegacia especializada e as vítimas não têm 

acesso a qualquer política pública de atendimento. Há poucos meios de pedir ajuda” (ARINI, 

2020). Dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, até início de 2020, apenas sete 

contavam com Delegacias especializadas para o atendimento de mulheres
54

 vítimas de 

violência, essas unidades estão instaladas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, 

Rondonópolis, Barra do Garças, Tangará da Serra e Sinop. No final de 2020 entrou em 

funcionamento a oitava Delegacia de defesa da mulher do estado, em Primavera do Leste
55

. 

Nem de longe a quantidade de delegacias e meios disponíveis para as denúncias dessa 

modalidade de violência supre as necessidades dessas mulheres e é possível imaginar a 

defasagem dos dados coletados devido a mais esse dentre tantos outros obstáculos. Portanto, 

se a denúncia não chega até as delegacias, visto que essa é uma das principais fontes do 

Cadeia Neles, se não a principal – a polícia –, o programa e a mídia de uma maneira geral, 

que também se beneficiam das fontes policiais não chegam até essas mulheres e mais uma 

vez há uma invisibilização da profundidade real do problema.  

A outra possibilidade é pensar que um caso de agressão só é “noticiável” se houver um 

“furo” ou “flagrante”, ou seja, ele só seria “interessante” e transmitido pelo programa se o 

repórter entrevistar os envolvidos na delegacia, ou em qualquer outro lugar em que a ação 

estivesse acontecendo ou acabado de acontecer. Esse pensamento surgiu a partir dos dados 

coletados aliados à observação individual de cada um dos grupos estabelecidos, dentre os 14 

casos de agressão contidos no corpo de pesquisa, majoritariamente, em 09 dos casos, as 

                                                 
54

 Sobre os dados referentes à quantidades de delegacias especializadas para o atendimento de mulheres vítimas 

de violência: disponível em <http://www.mt.gov.br/-/12510411-mato-grosso-tem-seis-municipios-entre-os-50-

maiores-do-pais>. Acesso em 05 de abr. de 2021. 
55

 Sobre a instalação da oitava delegacia especializada par ao atendimento de mulheres vítima de violência: 

disponível em <http://www.mt.gov.br/web/sesp/-/16093632-policia-civil-instala-oitava-delegacia-de-defesa-da-

mulher-no-estado>. Acesso em 28 de abr. de 2021. 
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matérias foram realizadas logo após a agressão ter acontecido, nas delegacias ou locais dos 

crimes; em outros 02 casos foram divulgadas filmagens que serviram para trazer essa 

sensação de “furo” ou “flagrante”, como o Caso 102, em que havia a filmagem da agressão - 

o “Salve”, e no Caso 104, em que havia um vídeo registrado por alguém da vizinhança e que 

mostra parte da agressão cometida contra as equipes policiais e de atendimento médico, 

nessas duas situações as agressões, ou parte delas foram transmitidas. Houve ainda outra 

matéria (Caso 106) em que apesar da entrevista com a vítima não ter sido feita logo após a 

agressão, as filmagens aconteceram na cena do crime (a casa da vítima), enfatizando detalhes 

do acontecido, a arma do crime e fotos de como a vítima ficou depois de ter sido agredida. 

Todos esses elementos conferiram à história detalhes suficientes para serem noticiados no 

programa “mesmo” sendo uma agressão. Isso porque, como dissemos a impressão que os 

dados aliados à observação de cada um deles deixou é a de que só “vale” como matéria do 

Cadeia Neles um acontecimento com vítima mulher se os repórteres puderem mostrar 

detalhes da agressão (como nas filmagens), entrevistar os envolvidos logo após a agressão 

(na delegacia ou cenas do crime), ou quando o caso for “chocante” o bastante, a exemplo da 

morte de mulheres – casos de feminicídio – e ainda, de “preferência”, quanto mais violenta a 

morte, “melhor”. 

É possível relacionar essa percepção com outro dado coletado, do total de casos, em 10 deles 

foi empregado o uso de arma branca, ou seja, de facas; desse montante, 06 foram vítimas de 

feminicídio. A arma de fogo esteve presente em um caso de agressão. O terceiro tópico 

estabelecido para a coleta foi “outros meios p/ violência”, esse, por sua vez, esteve presente 

em 15 dos 26 casos e englobaram espancamento, pedaços de madeira, fios de luz e até fogo, 

como meio de agredir e matar essas mulheres. É possível dizer que o modus operandi 

violento é uma recorrente na construção dos casos em que há violência contra a mulher. É 

possível dizer que a arma do crime (seja ela objeto ou não – em caso de espancamento é 

usado o próprio corpo) se torna o mote da matéria promovendo a banalização dessa violência. 

Vale ressaltar ainda que, quanto “pior” o desfecho (em caso de morte da vítima), mais ênfase 

ganha essa arma do crime, sendo colocada em destaque e repetida várias vezes durante a 

narrativa. 

Outra descoberta que o cruzamento de dados entre os diferentes grupos nos proporcionou foi 

que, dos 26 casos levantados, 16 deles foram cometidos por um homem que possuía um 
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envolvimento afetivo/sexual com a vítima e, ainda, desse montante dos 10 agressores 

classificados como “ex” das vítimas, 08 assassinaram essas mulheres, ou seja, o término de 

um relacionamento violento não necessariamente representa a segurança dessas mulheres, 

decisão “fácil” que o programa apresenta como solução dessa problemática. 

Podemos ainda destacar as críticas feitas pelo programa com relação às medidas protetivas
56

, 

dentre o total de casos coletados, apenas uma das vítimas diretas da matéria tinha medida 

protetiva (Caso 01), em outro caso (Caso 113) a ordem judicial é mencionada devido a outras 

mulheres vitimadas pelo agressor (esposa e irmã do homem), que não foram catalogadas nas 

tabelas por não serem as vítimas principais da matéria. A construção dessa aversão detectada 

no programa referente à medida protetiva é preocupante, ao passo que pode ser uma forma de 

desestimular as vítimas a solicitarem essa medida na justiça por crerem que não são eficazes; 

no programa do dia 22 de abril de 2020 (após o Caso 113), por exemplo, uma telespectadora, 

no momento de interação entre o apresentador e o público, envia a seguinte mensagem: “por 

isso não denunciam, porque a medida protetiva não funciona”, o apresentador então rebate, 

“tem que denunciar sim, não é porque nós estamos dizendo aqui que a medida protetiva não 

funciona, que a mulher vai apanhar e ficar quieta”, o apresentador parece não se dar conta ou 

pior, não querer se responsabilizar pela produção de sentidos criados pelo programa, não 

levando em conta a caráter pedagógico (COSTA, 2007) do qual o programa Cadeia Neles 

desfruta. Ele ainda orienta que a mulher deve fazer a denúncia e representar – abertura de 

processo criminal – isso porque somente a realização do registro da ocorrência não seria o 

bastante: “se for um mal sujeito, que tem uma má índole, com um instinto de bandido, pode 

matar a mulher como nós vimos casos recentes aqui”, finaliza. O programa encara a agressão 

cometida como sendo em decorrência de uma índole “ruim” do agressor, e não propõem a 

problematização do caso de agressão em si, deslegitimando a conquista de uma determinação 

judicial como é o da medida protetiva. Mas fica um questionamento, será mesmo que a 

medida protetiva é uma falácia ineficaz? Caso de fato o seja, não sereia mais recorrente a sua 

menção entre as vítimas agredidas e assassinadas? Talvez ela não seja tão ineficaz assim 

como o Cadeia Neles leva a crer.  

                                                 
56

 Medida protetiva é uma ordem judicial que prevê a proteção da mulher agredida por meio de redes de apoio e 

assistência ou determinação que obriga o distanciamento do agressor visando a segurança da vítima – a mulher 

agredida. 
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Constatamos também que essas histórias são predominantemente contadas por homens, desde 

os apresentadores aos repórteres, em apenas dois casos (02 e 07) as mulheres desempenharam 

papel de repórter e em nenhum deles o programa foi conduzido por uma mulher. As fontes 

oficiais – a polícia – também não apresentam presença feminina, visto que das 17 mulheres 

entrevistadas a maioria eram vítimas ou familiares de vítimas em notável estado emocional 

abalado, apenas em dois outros casos (10 e 201) a fonte policial era mulher. Isso reforça o 

estereótipo da mulher emocionada e do homem racional ocupando espaços de autoridade e 

Poder (BIROLI, 2010). Esse resultado atesta aos apontamentos discutidos anteriormente 

acerca do jornalismo como produto e produtor de representações desiguais e de 

desigualdades na produção dos saberes (MORAES; SILVA, 2019). “O jornalismo não vem 

sendo capaz de complexificar fenômenos sociais inspirados pelo machismo e pelo racismo, 

bem como pelo heterossexismo e o classismo” (MORAES; SILVA, 2019, p. 12). De maneira 

geral, a história contada pelo Cadeia Neles é narrada por Homens de modo a garantir a 

manutenção de suas posições em lugar de Poder e a Mulher em uma posição subjugada a Eles 

(SAFFIOTI, 2011). Uma solução para essa racionalidade excludente (termo mencionado 

anteriormente) que opera transformando e mantendo a compreensão de diferenças como 

desigualdades seria o emprego da subjetividade com peso equiparável à objetividade na 

produção jornalística (MORAES; SILVA, 2019, p. 13).  

Entendemos, no entanto, que essa subjetividade proposta trata principalmente dos elementos 

que dialogam com as diferentes visões de mundo possíveis e que “se situa em questões 

extremamente pertinentes e presentes no mundo sensível: na necessidade de observarmos 

posições de classe, gênero, geográficas, raciais e grupais dos jornalistas e daqueles que por 

estes são enquadrados” (MORAES; SILVA, 2019, p. 14). Esses elementos, no entanto, são 

suprimidos na linguagem e “nas reflexões críticas sobre as práticas, tanto pelos profissionais 

que as desempenham quanto por boa parte dos estudos que predominaram historicamente no 

campo” (MORAES; SILVA, 2019, p. 13), na tentativa frustrada de transmitir a objetividade e 

a neutralidade como inerentes ao jornalismo. Usamos o termo “frustrado” porque é possível 

observar o emprego de alguns elementos nas produções do Cadeia Neles que transmitem uma 

subjetividade, mas não de modo a instigar a problematização e discussão dos temas 

abordados, e sim, para impactar os telespectadores e passar as “visões de mundo” que, como 

vimos a partir das discussões e comprovamos a partir da observação e posterior definição de 
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categorias de análise do programa, são interpelados pelo gênero, raça e classe, entre tantas 

outras interseccionalidades. Notamos que é uma espécie de uso “conveniente” de certos 

artifícios que estão longe da proposta de neutralidade e que terminam por perpetuar a 

representação do Homem em posição de poder em detrimento à representação da Mulher. 

Um forte exemplo disso são os casos de agressão coletados em que as vítimas entrevistadas 

são mostradas de forma fragmentada, por um lado, é notório que isso (não revelar suas 

identidades) se faça para não expor as identidades das vítimas (talvez a pedidos delas, talvez 

não, nem sempre essa escolha fica clara para o espectador), por outro, a maneira que isso é 

feito provocou certo incômodo. As mulheres que não tiveram suas identidades reveladas, mas 

foram entrevistadas, tiveram seus corpos mostrados parcialmente nos enquadramentos. Isso 

foi feito de forma sexualizada, expondo o colo (no Caso 107), as pernas (nos Casos 101 e 

114), ou partes do corpo mostradas de forma tão próxima à câmera, como em casos de 

hematomas, que não foi possível identificar que partes eram (Caso 108). Em 22 dos 26 casos 

coletados foram mostradas imagens das vítimas, sendo que, dos 10 casos de feminicídio, a 

totalidade das vítimas teve seus rostos revelados.  

Já entre os 14 casos de agressão 11 vítimas tiveram suas imagens veiculadas pelo programa, 

6 de forma parcial (com partes do corpo a mostra ou com efeito que borrasse a nitidez da 

imagem). Os homens que tiveram as imagens veiculadas de forma parcial, no entanto, não foi 

noticiada de forma sexualizada ou fragmentada, o tratamento foi diferente. Destacamos ainda 

que, não houve uma distorção de voz ou uso de sobras, elementos utilizados em reportagens 

que visam esconder a identidade dos entrevistados, exceto por uma matéria (Caso 07), na 

qual a repórter era uma mulher, a vítima, entretanto, não foi presencialmente entrevistada, 

mesmo assim, o seu áudio teve a voz distorcida evitando a sua identificação. “O corpo, os 

sentidos e as emoções são instrumentos partícipes das práticas, e, quando percebidos em suas 

dimensões culturais e cognitivas, podem tornar-se potentes para melhores ações” (MORAES; 

SILVA, 2019, p. 19). Essa sensibilidade mencionada pelas autoras se fez ausente, as 

mulheres vítimas de agressões domésticas e familiares se tornaram não sujeitos e sim partes 

de um corpo sem identidade, sem história e sem subjetividades. O fato de o programa não 

usar mecanismos que efetivamente evitem a identificação da vítima denota uma falta de 

preocupação com essa fonte. A impressão é de que essa fragmentação é parte de uma espécie 

de protocolo descuidado que encena a preocupação com a integridade da vítima, mas que 
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continua expondo-a de forma desnecessária promovendo uma nova forma de violência contra 

ela.  

Isso levantou o seguinte questionamento: então, de fato, quem são essas mulheres 

representadas? E a resposta não poderia ser mais vaga e conclusiva ao mesmo tempo; não 

sabemos. Isso porque o programa não nos apresenta elementos suficientes para que um perfil 

de identidade seja traçado, o Cadeia Neles não nos diz (em boa parte dos casos) quem é ou 

foi essa mulher, qual é ou era sua ocupação profissional, de que coisas ela gosta ou gostava e 

ainda como ela se identifica. A partir das articulações propostas por Ana Nery Correia Lima 

(2013) observamos a complexidade dessa tentativa, a de traçar um perfil das vítimas 

retratadas; a autora citando Stuart Hall (2009) aponta para a compreensão da “identidade 

como um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência ou 

substância a ser examinada” (LIMA, 2013, p. 07). Portanto, se esse é um lugar assumido, 

propor definições não seriam uma nova ferramenta para violentar e silenciar essas mulheres? 

Isso, claro, levando em consideração o fato de que o programa não ouve essas mulheres e 

quando ouve não problematiza questões de gênero, raça e classe, intersecções que perpassam 

a problemática da violência.  

Houve, portanto, uma dificuldade de estabelecer determinadas autoidentificações como, por 

exemplo, questões raciais que podem interferir e diferir as narrativas produzidas pelo 

programa nos casos de mulheres brancas e negras. Em um momento bastante preliminar das 

discussões, além das informações contidas em cada uma das fichas, havia também a imagem 

das pessoas representadas (vítimas e agressores), imagens essas veiculadas ao longo das 

matérias; optamos, no entanto, suprimir essa informação, assim como os nomes completos 

das vítimas, não de modo a evitar a problematização e sim para que isso não se torna-se uma 

nova forma de violência contra essas mulheres, perpetuada pelo aspecto documental e 

histórico de trabalhos acadêmicos.  

O programa nos dá pistas a partir da observação e catalogação dos dados de quem poderiam 

ser essas mulheres violentadas, trazemos aqui algumas percepções a respeito dessa 

informação, como o fato da esmagadora maioria dessas mulheres mencionadas acima, que 

tiveram seus corpos vinculados de forma fragmentada serem racializadas. Para a autora Lima 

(2013) a sociedade racializada é aquela que define a trajetória de seus membros sociais 

norteados pela aparência e aponta, a partir da articulação com o pensamento de Munanga 
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(2006), o caráter ideológico do termo raça associando-o, ainda, a uma relação já mencionada 

e discutida anteriormente de Poder e dominação (LIMA, 2013, p. 06). Isso nos revela a falta 

de cuidado do programa também em relação as questões raciais em retratar mulheres negras 

ou racializadas (pois não queremos aqui definir ou designar racialmente as vítimas). Apesar 

de não trazer quantitativamente o número de mulheres negras, pardas e brancas retratadas nos 

casos selecionados entendemos “que as questões sociais que as mulheres negras são 

submetidas é diferente das mulheres não negras, o que cria muitas vezes um fosso na 

concepção e prática de políticas públicas voltadas para mulheres” (LIMA, 2013, p. 11). Essa 

construção revela a subjetividade do programa que interpela a produção jornalística, mas não 

problematiza as questões sociais necessárias envolvidas no cerne das questões. 

Podemos dizer então que o emprego da subjetividade proposta por Moraes e Silva (2019) não 

se contrapõem à importância da objetividade, a intenção é justamente que elas andem juntas e 

sejam utilizadas de modo consciente nas produções jornalísticas. “O subjetivo é tão 

necessário quanto o objetivo para a existência do propagado „bom jornalismo‟, e a recusa do 

primeiro trouxe não só prejuízos para a prática (e teoria), mas principalmente para aqueles e 

aquelas que eram por este jornalismo traduzidos” (MORAES;SILVA, 2019, p. 15). A 

problemática, portanto, reside na maneira em que determinados elementos recheados de 

subjetividade constituem as narrativas sem o cuidado necessário. 

Os próximos passos dão conta das análises propostas a partir do corpus da pesquisa, que é 

dividida em três categorias “Inversão de papéis e a culpabilização da vítima”, “„Matou, 

mas...‟: mecanismos que atenuam a responsabilidade ou culpa do agressor” e “A falta de ética 

jornalística: a violência condenada e a proposta como meio de castigo ao agressor”. Os casos 

selecionados para desenvolver as problematizações desejadas se deram por meio de 

repetições percebidas ao longo da observação das matérias aliadas aos discursos; elas 

sugiram, de forma preliminar, ainda na construção das tabelas como pistas de como é 

construída a narrativa do programa Cadeia Neles, com o passar do tempo, conforme a 

construção das discussões, a ideia das categorias foi amadurecendo, posteriormente é que os 

casos para pontuar essas repetições foram selecionados. Vale ainda ressaltar que as três 

categorias desenvolvidas não são excludentes entre si, ou seja, elas estão relacionadas; em 

diversos casos foi possível detectar mais de um aspecto presentes em cada uma das matérias; 

o caso “W” poderia, portanto, se enquadrar na categoria “X”, “Y” ou “Z”, ao passo em que 
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havia uma culpabilização da vítima, poderia também apresentar traços de atenuação da culpa 

do agressor e ainda manifestar quebras dos protocolos jornalísticos. A seleção se deu sobre o 

que mais saltou aos olhos e ouvidos durante a observação do montante de matérias, tentando 

concentrar o máximo de detalhes em cada escolha feita para explorar as discussões no espaço 

em que o trabalho dispõe. 

 

4.1 Inversão de papéis e a culpabilização da vítima 

“Hoje me peguei fugindo e era breu, o sol tinindo. Lá vai a marionete, nada que 

hoje dê manchete (e ainda se escuta). A roupa era curta. Ela merecia. O batom 

vermelho. Porte de vadia. Provoca o decote. Fere fundo o corte. Morte lenta ao 

ventre forte” (MULAMBA, 2016).  

(Mulamba) 

 

Partimos de um pressuposto básico – a língua portuguesa – para iniciar este capítulo com a 

problematização proposta e entender em que medidas o programa Cadeia Neles apresenta 

mecanismos de culpabilização da vítima, por mais absurda que essa afirmação possa parecer. 

No dicionário
57

, a palavra vítima apresenta alguns possíveis significados, a exemplo de: 

“animal ou indivíduo morto em sacrifício aos deuses”, “pessoa que foi ferida, torturada e 

morta por outra”, “pessoa que é alvo de uma ação criminosa”, “quem está sujeito a ações 

ruins, maus-tratos, mandos e desmandos, opressão” ou até “quem sofre acidente, desastre, 

desgraça ou calamidade”, esses são alguns dos possíveis significados da palavra originária do 

latim, considerada um substantivo feminino. Se notoriamente a vítima é quem sofre algum 

tipo de perda ou sofrimento como ela própria poderia em algum nível ser responsável pela 

sua desgraça?  

 Gostaríamos de apresentar mais um dos possíveis significados da palavra vítima: “quem 

sofre por culpa sua ou de outrem: vítima da fome, da tristeza”; talvez esse seja o princípio da 

distorção no sentido dado e apresentado ao termo em alguns dos casos com vítimas mulheres, 

uma distorção que quiçá, mesmo que de forma inconsciente, ou melhor, sistêmica e estrutural 

– como é a manutenção do papel subjugado das mulheres na sociedade usado nas próprias 

origens –, se faça presente no programa. Você mulher foi vítima de uma agressão ou até 

mesmo perdeu a vida, “mas foi por motivo X ou Y”, “se você tivesse agido de maneira W 

                                                 
57

 Dicionário online: disponível em <https://www.dicio.com.br/vitima/>. Acesso em: 14 de mar de 2021. 
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isso não teria acontecido”, “isso poderia ter sido evitado”, novamente parece uma associação 

de palavras e sentidos exagerados, mas não são; a narrativa é desenvolvida e em comentários 

ou questionamentos esse é o sentido produzido pelo programa.  

O primeiro caso trazido como exemplo que demonstra esse mecanismo de culpabilização da 

vítima é o “Caso 04”, veiculado no programa no dia 02 de abril de 2020 (na íntegra) com a 

sua resolução no programa do dia 19 de maio de 2020 (apenas a matéria – apesar de 

ultrapassar a data selecionada para o corpus de pesquisa como se tratar da resolução que 

apresenta características que identificam o caso como feminicídio foi incluído na análise). O 

“Caso 04” não foi identificado como feminicídio pelo programa, a princípio por ser um 

“mistério” e trazer o caso sem a identificação de um possível suspeito, e é importante 

ressaltar que a possibilidade de ser um feminicídio sequer havia sido cogitada, mesmo com o 

delegado entrevistado pelo programa dizendo: “Parecia que tinha ido encontrar alguém”, ao 

analisar as imagens de segurança que mostrava os últimos momentos de vida da vítima, 

registradas durante a madrugada.  

A vítima, uma criança de 13 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio, em Sorriso (a 

420 quilômetros de Cuiabá). O lugar em que a vítima foi encontrada, segundo a reportagem, 

seria conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, o que apontava para uma das 

linhas de investigação, um desses frequentadores como sendo o autor do assassinato. Quando 

a palavra volta para o apresentador, ainda nessa primeira matéria, ele comenta sobre a 

criminalidade na região e reforça o fato de o corpo ter sido encontrado por um usuário de 

drogas e da própria região ser frequentada por eles. Já nas palavras do apresentador Edivaldo 

Ribeiro, que estava afastado e participava de forma remota da programação: “Essa 

adolescência hoje, essa pré-adolescência, querendo se libertar antes do tempo”, com essa 

frase o jornalista inicia a sequência de comentários preocupantes que transferem para a 

vítima, mesmo sem um assassino identificado, a responsabilidade da sua própria morte. Ele 

prossegue com: “Querem se emancipar antes do tempo (as crianças/adolescentes), 13 anos 

não é motivo de ir pra rua”. Fica claro o posicionamento adotado pelo apresentador de que 

“se ela não estivesse na rua, nada disso teria acontecido”, o foco se torna a ação da vítima, o 

que ela fez para “merecer” ou “motivar” a agressão e sua posterior morte. Voltamos a um dos 

significados da palavra vítima “quem sofre por culpa sua ou de outrem”, sim a jovem sofreu 

uma agressão, mas, através da fala do apresentador é dado a entender que sua morte foi por 
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sua inteira responsabilidade, “sua culpa”, mesmo que não tenha sido dito diretamente. Essa é 

a produção de sentido que o programa cria.  

O apresentador continua com o que seria o “pano de fundo” (razão) dessa violência – as 

drogas – e, como ele diz: “Acabam ocasionando essas mortes prematuras”. Até aquele 

momento, não se sabia a real motivação do crime, não se apontavam outras possibilidades 

como um possível feminicídio. Ele conclui com: “É o que aconteceu aí, o pai e a mãe educa 

(sic) o filho e a rua deseduca”, emitindo juízo de valor, mesmo sem ter qualquer informação 

dessa relação familiar. O apresentador, que iria dizer mais coisas a respeito do caso, foi 

interrompido com a interferência de problemas técnicos em sua transmissão, entretanto a sua 

fala, mesmo que breve, responsabilizou a vítima sobre o crime que foi contra ela cometido, 

novamente propondo suposições e emitindo sentenças diante de casos ainda não resolvidos 

pela polícia.  

Na segunda matéria sobre o caso, foi apresentada uma resolução para o crime e, apesar de 

não ter sido possível coletar o depoimento do apresentador – pois apenas a matéria estava 

disponível – para compararmos o tratamento dado ao caso, ele inicia a matéria recordando 

que foi um crime já noticiado: “Foi em março, lá em Sorriso, essa menina saiu de casa à 

noite, não foi?”, questiona para a produção do programa, para lembrar a audiência; 

novamente, em sua fala, é possível notar o tom de julgamento com o fato de a vítima andar 

na rua durante a madrugada. A segunda reportagem trouxe a elucidação e alguns detalhes 

sobre a forma com que o crime foi cometido, assim como o suposto autor da ação; o ex-

namorado da vítima, um adolescente de 15 anos, confessou que a matou devido à gravidez da 

vítima, que ele temia atrapalhar o relacionamento atual. Apesar de, de acordo com a 

legislação, o crime se enquadrar como feminicídio pela proximidade da relação entre vítima e 

agressor, e também com as leituras aqui propostas, o caso não foi citado como feminicídio 

pelo programa, e judicialmente o adolescente não responderá como tal, pois, devido à idade 

cumprirá medida socioeducativa de no máximo três anos de internação.  

Embora o crime não tenha sido denominado como um feminicídio, além da pouca idade dos 

personagens dessa história, percebemos padrões que se repetem nas relações de gênero que se 

baseiam em violência e posse, temáticas já discutidas anteriormente. O valor da vítima para o 

agressor é pouco ou nenhum, similar ao de um objeto que pode ser descartado quando já não 

convém. Neste caso em específico, o objeto – a mulher – foi “descartado” porque 
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representava, no imaginário do adolescente, um “perigo” para a atual relação do agressor, que 

se viu na “necessidade” de se “livrar do incômodo” que a antiga parceira passou a 

representar. 

Outro caso que podemos aproximar a esse mecanismo produzido de culpabilização da vítima, 

a partir da conclusão presumida pelo programa de que o crime não teria sido cometido se a 

mulher não estivesse na rua de madrugada é o caso “Caso 03” veiculado no dia 26 março de 

2020; que também não foi classificado como feminicídio pelo programa, mas que se 

enquadraria como tal a partir das leituras e problematizações propostas em capítulos 

anteriores.  

Desta vez, a vítima é uma idosa de 74 anos que foi morta “com requintes de crueldade”, 

segundo o programa. A mulher foi encontrada morta também em um terreno baldio de Lucas 

do Rio Verde (a 360 quilômetros de Cuiabá) – assim como a vítima do caso anterior, após ter 

saído, por volta das 5h da manhã, para caminhar como de costume fazia, ela estava 

machucada e despida, possivelmente teria sido violentada sexualmente. Até aquele momento 

o suspeito estava foragido e a sua identidade não havia sido revelada pela polícia, mas a 

família a revelou ao programa e fez um apelo para a população – que auxiliassem a encontrar 

o paradeiro do suposto autor (tema que será problematizado mais a diante). 

Neste caso, um dos trechos que chamou a atenção e que se assemelha em partes com o 

anterior é o momento em que o repórter questionou se o crime poderia ter sido evitado se a 

mulher estivesse na companhia do marido: “Naquele dia, se seu pai como de costume saísse 

com ela, naquele dia excepcionalmente ele não foi, a história poderia ser narrada diferente?”. 

O questionamento do jornalista parte do pressuposto de que a vítima não deveria estar 

sozinha na rua, que se estivesse acompanhada do marido ela receberia o “aval”, o direito de ir 

e vir, e de maneira mais sutil que no caso citado anteriormente, a vítima continua sendo 

responsabilizada pela agressão sofrida. A filha mais velha do casal – que foi entrevistada pelo 

programa – confirma, mas se esquiva de responsabilizar o pai pelo terrível desfecho: “Com 

certeza, mas eu não coloco isso nas costas dele, porque eles são de idade. Se o meu pai 

estivesse junto isso não teria acontecido”, responde a entrevistada. Entretanto, vale ressaltar 

que ambos são idosos, além do fato de estar na companhia ou tutela de um homem não 

representar, necessariamente, uma segurança real, os dois poderiam ter sido motos ou feridos. 
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Isso me lembrou os contos de fadas e a representação do homem como um herói e salvador, a 

mulher por sua vez é representada como uma moça indefesa aguardando para ser salva. 

Outro ponto deste caso que chamou a atenção é que a filha da vítima estava bastante abalada 

e afirmou em meio a lagrimas que a mãe não merecia ter morrido da maneira que morreu: 

“Minha mãe, pela vida que ela teve, ela merecia dormir e morrer como um passarinho”, diz 

em um trecho a entrevistada, que complementa, “esse monstro tirou muitos anos da vida da 

minha mãe”, reafirmando a indignação da família com o crime. Devido ao estado de afetação 

em que a familiar se encontrava, é compreensível o discurso emocionado e recheado de 

rancor e sofrimento; entretanto, a fala dela que foi selecionada pelo programa pressupõem 

que, a vítima não deveria ter morrido da maneira que morreu, única e exclusivamente pela 

sua trajetória de vida que teria sido “honrada”, o que leva a subentender que para o programa 

– que selecionou esse trecho – talvez outra vítima que não tivesse levado a vida de tal forma 

“merecesse” uma morte violenta, associando isso ao discurso de cidadão de “bem” que o 

programa propaga. A filha da vítima também chama o suspeito de “monstro”, o que o 

desumaniza, no sentido de tirar da categoria Homem a responsabilidade da autoria da ação, 

colocando o crime como um feito isolado de um não humano, de um não homem; esse é um 

movimento que o programa em si adota e é reforçado em diversas falas do apresentador, 

questão que será aprofundada mais à frente. 

Trazemos outros dois casos em que é possível perceber mecanismos de culpabilização da 

vítima, desta vez retratando agressões nas quais as vítimas saíram vivas dos episódios em 

questão. O “Caso 102” noticiado no dia 18 de março de 2020, em que a vítima sofreu um 

“Salve
58

”; a agressão teria sido uma resposta por uma suposta traição, e o “traído” aparentava 

estar presente no momento da agressão, isso foi constatado a partir de alguns diálogos 

ouvidos nas imagens que foram veiculadas pelo programa. Já o outro é o “Caso 114” que foi 

ao ar no dia 23 de abril de 2020, a vítima foi agredida pelo namorado após uma discussão e o 

destaque do caso foi o fato da agressão ter ocorrido no dia em que a vítima conseguiu 

dinheiro para fazer uma festa de aniversário para o seu companheiro.  

                                                 
58

 Agressão cometida por facções criminosas, principalmente contra mulheres jovens, como uma forma de 

“castigo” por alguma ação dessa mulher que possa ter prejudicado a facção ou mesmo alguma ação que fira os 

preceitos morais e éticos preestabelecidos por aquele grupo criminoso.  
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No “Caso 102” o apresentador inicia falando que o “Tribunal do crime” de uma facção 

criminosa aplicou um “Salve” em uma mulher e um homem, depois de uma suposta traição: 

“É um tal de ai, ai, ai”, diz o apresentador em tom irônico, diminuindo a violência da 

agressão cometida contra as duas vítimas e ainda não mencionou o caso como sendo uma 

violência doméstica ou violência contra a mulher, apesar de nitidamente se encaixar em tal 

classificação, levando em consideração o envolvimento das partes envolvidas – vítima e 

agressor. 

O repórter foi até o local onde o crime aconteceu, em Várzea Grande, e mostrou o vídeo que 

segundo ele “viralizou” nas redes sociais. Em suas palavras a motivação foi: “Por ter ficado 

com a mulher de um amigo”. A sequência é bastante forte, e apesar das imagens estarem 

embaçadas, impossibilitando a identificação das vítimas, a visão das agressões é clara e 

choca; os gritos de dor e sofrimento especialmente, aquele “ai, ai, ai” mencionado pelo 

apresentador.  

Durante o vídeo é possível ouvir a mulher pedindo desculpas, um dos agressores – pois as 

imagem indicam mais de um – desconsidera o pedido e solicita que ela conte a história; a 

vítima chorando diz que fez aquilo após a traição do marido, que aparentemente é quem está 

falando com ela durante o vídeo, a justificativa não foi aceita e ele retruca perguntando o 

porque ela não foi falar com ele; em complemento: “Você sendo casada, porque você deu 

ideia?” questiona o agressor.Durante a sessão de espancamento, enquanto a vítima é agredida 

por outra mulher com um pedaço de madeira e um fio – o repórter diz que as costas ficaram 

em carne viva – é possível ouvir “homem você tem que respeitar” (como havia muitos gritos 

durante a filmagem as frases ditas foram difíceis de entender). Essa frase, no entanto, 

levantou outro questionamento, e mulher não? Mulher não precisa ser respeitada? 

Segundo o programa não, quando a vítima é “marmita
59

” de outro homem, não. Em apenas 

15 segundos de comentários finais o apresentador foi capaz de culpabilizar a vítima e retirar a 

culpa do agressor, a vítima foi agredida porque supostamente “traiu” e o agressor “só” bateu 

porque foi traído. A frase proferida foi: “Comer marmita dos outros pode acontecer isso aí, 

vai comer marmitex dos outros, vai pegar um salve desses aí”. Primeiro ponto a ser 

                                                 
59

O termo “marmita” de homem é usado em sentido pejorativo à imagem de uma mulher, por vezes, pode ser 

relacionado a uma relação extraconjugal – uma traição; ou a envolvimentos sexuais passageiros, sem 

compromisso. O significado é atribuído devido à relação feita com o significado literal da palavra, a marmita é 

uma refeição fora de casa ou pedida excepcionalmente quando não se teve tempo para cozinhar. 
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problematizado é que em nenhum momento ele associou a agressão a uma violência 

doméstica, no fim sequer se atentou em comentar sobre a mulher que também foi agredida, se 

referiu a ela como sendo uma “marmita”, um bem perecível que satisfaz a fome, neste caso 

um bem perecível que satisfaz os desejos sexuais, se referindo à traição, pois um sentido 

popular dado à palavra “comer” é relacionado ao sexo, assim como menciona Saffioti: 

 

A gíria, permeada desta ideologia sexista, revela bem isto. A genitália feminina 

apresenta muito mais semelhança com uma boca que a masculina. Como na 

ideologia está presente, necessariamente, a inversão dos fenômenos, é muito 

frequente homens se vangloriarem de haver “comido” fulana, beltrana, cicrana. Ora, 

a conformação da vulva e da vagina permite-lhes “comer” (2011, p. 33). 
 

A partir desse pensamento, a segunda problematização proposta é a de que implicitamente, 

mesmo sem dizer isso com todas as letras, o programa legitima em seu discurso o crime 

cometido contra as mulheres em defesa da “honra” – de um homem, é claro – usando o 

comportamento da vítima como justificativa para agredir ou matar mulheres, argumento esse 

que atualmente não pode mais ser usado judicialmente. Entretanto, mesmo que legalmente o 

termo não possa ser empregado – o que representa um avanço – essa narrativa permanece na 

mídia, às vezes de maneira velada, outras, nem tanto como no caso do programa na qual essa 

narrativa se torna clara. Vale ressaltar ainda, que se levarmos em consideração o contexto da 

agressão contra a mulher cometida por meio de um “Salve”, isso fala muito do tratamento 

dado para a traição quando ela é cometida por um homem e quando é cometida por uma 

mulher. Há nesse tipo de agressão uma questão ética e moral associada aos preceitos do 

grupo, nas filmagens é possível ver a mulher denunciando que a ação que ela cometeu – a 

traição – seria na verdade uma espécie de “vingança” pela traição cometida pelo cônjuge. Por 

que então a mulher está sendo torturada enquanto o homem, que teria tido a mesma atitude 

que ela, orquestra a tortura? Isso demonstra que há dois pesos e duas medidas para o mesmo 

“crime” na qual a sexualidade da mulher está ligada e é capaz de ferir a honra de um homem, 

portanto a traição sexual entre um casal é vista de uma forma quando o “traidor” é um 

homem e de outra se a “traidora” for a mulher. 

Já no “Caso 114”, desta vez mencionado como violência contra a mulher, o apresentador 

contou que a vítima organizou uma festa para o aniversário do namorado e ele a agrediu, 

familiares teriam intervindo e também foram agredidos. Quando a ela conta o que aconteceu 
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o repórter dispara: “Mas se não dá mais certo porque que não separa, moça? Pode acontecer 

algo pior”, no caso, como discutimos neste trabalho trazendo o ciclo da violência e o 

associando à metáfora da rã fervida, seria a morte da vítima, pois uma relação violenta evolui 

a cada ciclo que se não for interrompido pode culminar em um feminicídio, que aqui foi 

mencionado como “algo pior”. O repórter ainda continua: “Você avançou nele, ou não?”, 

seria essa mais uma tentativa de “justificar” a agressão cometida? 

A vítima que é adolescente, idade essa que não foi informada pelo programa, teria visto uma 

mensagem de uma ex-namorada no celular do agressor e ao questioná-lo ela foi agredida. Ela 

contou que organizou uma festa surpresa para comemorar o aniversário do namorado naquele 

dia, relatou também que no dia anterior já havia sido agredida. Já enquanto o agressor era 

encaminhado até a viatura o repórter o acompanhou e indagou: “No dia do seu aniversário, 

sua namorada gasta dinheiro para fazer o seu aniversário e você ainda bate nela?”. 

O que mais chamou a atenção nessa matéria foi a ênfase dada para o fato de a vítima ter 

organizado a festa após ter sido agredida no dia anterior e, mesmo tendo organizado a festa, 

foi novamente agredida. Aqui sinto dois movimentos sendo realizados “como assim você 

bateu na sua namorada? Ela organizou uma festa, ela é uma boa namorada” e o de “você foi 

agredida ontem, por que organizou a festa hoje mesmo assim?”. Essa conclusão pode ser 

reforçada pela fala do apresentador que inicia o comentário com: “Nada justifica uma 

agressão contra a mulher, eu só não entendi uma coisa, ela no dia anterior disse que levou um 

soco no rosto desse vagabundo e aí no dia seguinte faz uma festinha pra ele? Porque que não 

foi na polícia no dia anterior, denunciar?”. Mesmo sendo uma “boa” namorada, ela ainda é 

responsabilizada por sua agressão e por não ter denunciado o agressor; o apresentador 

complementa com “sinceramente eu não entendi”, e ainda aconselha a jovem: “Oh minha 

filha você tinha que ter denunciado o agressor, o seu namorado, que agora depois disso 

espero que não seja mais”. Ele finaliza a sequência com: “Que Deus ilumine a cabeça dessa 

menina, coloque a cabeça no lugar, vai caçar um homem descente porque esse aí não presta”.  

É possível ver como em cada um dos casos a responsabilidade da agressão sofrida é sempre 

atribuída, de alguma forma e em alguma medida, às mulheres. Não é, na maioria das vezes, 

algo explicito, mas quando problematizado se mostra tão problemático e violento quando as 

agressões já sofridas por elas, causando ainda uma naturalização da mulher como responsável 

das agressões por elas sofridas. É preocupante pensar de que maneira essa mensagem é 
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recebida por vítimas que se encontram na mesma situação de violência retratada pelo 

programa.  

Não por acaso problematizamos a configuração do jornalismo, e da mídia de uma maneira 

geral, como sendo uma instância pedagógica (COSTA, 2007), que a partir da sua “visão de 

mundo” transmite aos telespectadores – no caso do Cadeia Neles – valores éticos e morais, 

naturalizando a partir desses ensinamentos predeterminados, implícitos e explícitos o “lugar” de 

cada um dos sujeitos na sociedade. Esse lugar que o programa de uma forma ou de outra 

estabelece para os sujeitos trata também dos sujeitos Homem e Mulher, perpetuando as relações 

de poder desiguais (SAFFIOTI, 2011) que promovem violência nas suas mais diferentes 

manifestações: objetiva, subjetiva ou simbólica (ŽIŽEK, 2014). O próprio programa, constituído 

como uma instância pedagógica passa a “educar” e a “disciplinar” os sujeitos de modo a que eles 

permaneçam em suas relações de poder desiguais e se mantenham nelas desempenhando seus 

papéis determinados por padrões de gênero, raça e classe, o que impede a problematização da 

violência produzida tornando o Cadeia Neles, por si só, uma produção, produto e produtora de 

violência simbólica para as Mulheres vitimadas e pelo veículo representadas. 

 

4.2 “Matou, mas...”:mecanismos que atenuam a responsabilidade ou culpa do 

agressor 

“Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me 

recorria mientras cruzaba los deditos tras la puerta [...] Y tu inseguridad machista, 

se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor. Que estoy 

cansada y no puedo con el corazón [...] No grites que los niños duermen [...] Voy a 

volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morao de mis 

mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres
60

” 

(Bebe) 

 

Como começamos a discussão anterior analisando os possíveis significados da palavra 

vítima, no começo desta problematização seguiremos este mesmo passo. Trazemos aqui mais 

dois significados atribuídos ao termo: “Quem se entrega aos vícios ou por eles é sucumbido: 

vítima do álcool” e “Aquilo que sofre dano ou prejuízo: vítimas do fanatismo”. Esses dois 

termos trazem um sentido que podemos associar ao dado pelo programa Cadeia Neles em 
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 Música “Malo” produzida e interpretada por Bebe: disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s>. Acesso em 28 de abr. de 2021. 
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casos de violência contra a mulher que, por vezes faz uso de mecanismos que transferem a 

culpa do agressor – o Homem – para a vítima – a Mulher, como discutido acima. É dizer, em 

outras palavras, que o homem se torna uma “vítima” da agressão que ele próprio cometeu, 

não em um sentido literal, mas sim no imaginário do espectador (SAFFIOTI, 2011) a partir 

da narrativa produzida pelo programa. 

Rememoramos aqui o resultado das tabelas gerais que antecederam estas discussões na qual 

dos 26 casos coletados, 10 são de feminicídios, 14 de agressões físicas e 02 sendo 

especificamente de abusos sexuais. Na tabela apontamos em cada um deles a motivação para 

o crime apontado pelo programa, uma “desculpa” ou “justificativa” para a ação dos 

agressores. Dentre as 04 “motivações” que se tornaram itens nas tabelas, duas delas saltam 

aos olhos por mais se repetirem dentre os casos: o “uso de entorpecentes”, englobando aqui 

bebidas alcoólicas e outros entorpecentes em geral ou “problemas psicológicos”, esse item 

apareceu 11 vezes. Aqui podemos observar a ação da patologização do agressor agindo sobre 

a responsabilidade do agressor – a categoria Homem – que recai sobre uma doença mental ou 

vício, como já discutimos (SAFFIOTI, 2011, p. 82/83). Apesar de após o “Caso 105”, 

veiculado no programa do dia 27 de março de 2020, o apresentador ter dito: “É preciso que o 

Governo Federal tome uma iniciativa para tratar esses dependentes que são vítimas”, na 

sequência apresenta um questionamento: “Quando é que ele deixa de ser vítima e se 

transforma em marginal?”, em seguida ele mesmo responde a pergunta: “Quando ele comete 

um delito, porque enquanto ele está usando a droga ele é vítima, quando ele comete um 

crime, um furto, um roubo, uma agressão, ele se torna bandido, e aí aja cadeia, meu amigo, 

lamentável”, finaliza. Mesmo com esse discurso que diz que o agressor deixa de ser uma 

vítima, neste caso citado do entorpecente, e passa a ser um “bandido”, em tese responsável 

por uma ação, é possível perceber a atribuição da agressão ao elemento vício. A categoria 

Homem não é vista necessariamente como autora da agressão, o crime foi sim cometido por 

um homem, mas por um homem sob efeito de entorpecente ou sem o pleno “juízo” de suas 

ações. 

Alguns dos exemplos desse mecanismo de transferência de culpa por meio da patologização 

são os casos 104 e 112 em que houve agressão ou tentativa de agressão contra mulheres em 

Cuiabá, capital do estado. O “Caso 104” fazendo menção a possíveis problemas mentais da 

vítima e o 112 ao abuso de bebida alcoólica.  
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O “Caso 104” veiculado no dia 27 de março de 2020 fala sobre um filho, de 68 anos, que foi 

acusado de tentar matar a mãe de 90, e que teria ainda atentado contra a vida de policiais e 

agentes de saúde, tudo isso comprovado com imagens feitas por testemunhas, pelo menos a 

parte da agressão contra as entidades do governo. O repórter inicia a matéria afirmando que 

essa ocorrência é uma SEA ou CA (sigla mencionada pelo repórter, mas que não foi possível 

confirmar o seu significado exato), que segundo ele – o repórter: “São ocorrências pequenas, 

que parecem bobas ou corriqueiras, e que pode terminar com o óbito de alguém”, esse início 

da fala do repórter desperta a atenção para o fato de como uma agressão contra a mulher pode 

ser vista em algum nível como “ocorrência boba ou corriqueira”. O número de casos de 

violência contra a mulher de fato aumentou, conforme mostramos no início deste trabalho e 

junto com ela, a preocupação, não apenas da violência em si, mas também de um tratamento 

de naturalidade e normalização tanto para a mídia quando para as entidades policiais, 

revitimizando as mulheres que sofrem com esse tipo de agressão.  

Parece-me que o que tornou esse caso noticiável foi o fato de o agressor ter atentado contra a 

vida dos policiais, e não somente contra a sua mãe. As imagens do ocorrido foram mostradas 

e repetidas a pedido do apresentador, ele narra o que está acontecendo nas filmagens: “Olha 

acorreria”, ele diz enquanto comenta os itens usados para a agressão. No estúdio ele 

prossegue com: “O cara deve ter problema mental, não é possível, pra tentar matar a própria 

mãe de 90 anos de idade”, supõem o jornalista e complementa a teoria com: “Deve ser 

dependente químico, queria pegar a aposentadoria dela para comprar drogas, a mesma 

história de sempre”, reforça ele colocando no mesmo patamar pessoas com doenças 

psicológicas e mentais e pessoas que fazem uso de algum tipo de entorpecente. No trecho “o 

cara deve ter problema mental, não é possível”, percebemos a tese articulada implicitamente 

de que um homem “normal” não praticaria uma ação como essa, jogamos luz aqui a outro 

mecanismo que pode atenuar a responsabilidade do agressor como responsável pela ação 

cometida, a estereotipagem dele como sendo um “anormal”, uma “exceção”, que funciona 

como uma “manutenção da ordem social e simbólica” (HALL, 2016, p. 192), como já 

mencionamos anteriormente, ele – o agressor – está aquém da sociedade, uma cisão entre a 

categoria social Homem e esses “anormais”.  

O “Caso 112” noticiado no dia 22 de abril de 2020, em que a entrevista foi feita na delegacia, 

e usa como justificativa o álcool, para assim distanciar a responsabilidade da agressão do 
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Homem “normal”. A matéria é iniciada com: “Durante bebedeira homem quebrou o nariz da 

esposa”, o repórter conta que o caso teria acontecido em um bar e ele mostra sem revelar o 

rosto por completo da mulher, o nariz ensanguentado. Ele prossegue com: “O crime contra a 

mulher não para na delegacia da Polícia Civil, tem pandemia, coronavírus, quarentena, e 

quando se fala de isolamento social a família tenta se reunir. Só que o consumo de bebida 

alcoólica também aumenta, e é isso que aconteceu no Flor da Mata”. Esse trecho demonstra 

bem como o álcool, o entorpecente é usado como atenuante. Seria, portanto, uma família 

“unida” que foi atravessada pelo “maléfico” consumo de álcool. Após toda a entrevista e a 

aparição de outros trechos bastante problemáticos, a palavra retorna para o apresentador que 

abre os comentários com a frase: “Uma coisa ficou clara, todo mundo realmente na cachaça”, 

aqui a bebida foi detentora de toda a culpa e a mulher não é “inocente”, afinal ela está na 

“cachaça” também.  

Prosseguimos com o seguinte item da tabela e esse, ainda mais mencionado que o anterior, 

agressão durante uma “briga ou agressividade”, que apareceu 12 vezes entre as justificativas 

ou motivações para os crimes, podemos ainda associá-los aos outros dois itens da tabela 

usados para identificar a motivação e a justificativa: “não aceitou a separação”, mencionado 

07 vezes, majoritariamente em casos de feminicídios e, “ciúmes ou traição”, citado 05 vezes; 

entendemos que em alguma medida esses outros dois itens são empregados para trazer o 

sentido que remeta ao estado de forte emoção, “emoção” essa usada como justificativa para o 

crime. A partir daí percebemos que esse elemento é também usado para patologizar a 

violência contra a mulher, e fazemos ainda uma relação com um termo aqui já mencionado e 

muito utilizado no passado, mas que até hoje é usado, o “crime passional”. 

No “Caso 05”, veiculado no do dia 03 de abril de 2020, em que um feminicídio foi cometido 

em Cuiabá é possível ouvir esse termo – passional – sendo colocado em prática e com os 

relatos das testemunhas é selado o “atestado de patologia” do comportamento violento do 

agressor, como sendo o motivo do crime. O repórter inicia a matéria com: “Um homicídio foi 

registrado, que pode ser considerado como crime passional”, em outro trecho da sua fala, 

enquanto passam as imagens de segurança que filmaram os últimos momentos da vítima com 

vida ele diz: “Momentos de aflição dessa jovem com sonhos, com filho, uma criança e o pai 

cego que queria esfaquear não só a mãe, mas também o próprio filho”, o termo “cego” foi 

utilizado como uma figura de linguagem e a partir do que se segue é possível afirmar que foi 
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usado no sentido de “cego de ciúmes”, apelando portanto para a justificativa do estado de 

forte emoção. Ele – o repórter – usa especificamente o termo ciúme em sua fala que antecede 

a entrevista com a mãe da vítima: “Era muito ciumento, falava em matar, falava em bater, em 

espancar e agredia a própria criança que era utilizada como escudo ou como meio de atacar a 

própria mãe”, em outra passagem o repórter diz: “O principal argumento e fator que deu 

como justificativa o jovem ter esfaqueado por 20 vezes, entre peito, cabeça e costas, desta 

jovem de 20 anos de idade, seria o ciúmes ou a suposta descoberta de uma traição”, ao 

mencionar as “razões” levantadas pela investigação policial.  

Com as falas que se seguem a responsabilidade do agressor é atenuada como sendo o autor 

do crime e depositada tanto em sua afetação emocional quanto gradativamente na mulher – 

verdadeira vítima do crime. A mãe da vítima afirmou que: “Ele não surta, ele muda de 

personalidade, quando ele é bom, ele é bom”, seguiu a entrevistada dando um exemplo de 

agressão cometido contra um homem de 60 anos, certa vez. A próxima pessoa entrevistada 

foi o pai da mulher morta pelo ex-marido, o repórter o anuncia com: “Ele, por mais que 

avisou a filha por diversas vezes que separasse desse homem, ela não queria”, fala essa 

complementada com uma nova insistência de tentar demonstrar que a vítima estava nessa 

situação por livre escolha e consciência de que corria perigo: “Ela ia e voltava?”, questiona o 

repórter se referindo ao relacionamento do ex-casal. Isso revela como o estado de consciência 

é representado de maneiras distintas, dependendo de qual gênero – homem ou mulher – está 

ali sendo retratado, “transferindo” ou “recebendo” a responsabilidade da agressão. Um 

exemplo disso é quando o repórter questiona o pai da vítima se ela terminava o 

relacionamento e logo em seguida voltava com o agressor, ao destacar que mesmo sendo 

avisada do risco ela retomava o relacionamento, denota a tentativa de demonstrar que ela 

estava consciente do risco que corria, transferindo para ela a responsabilidade pelo crime 

contra ela cometido. Já quando há a utilização de mecanismos que atenuem a 

responsabilidade do agressor, há uma tentativa de demonstrar que aquele Homem não poderia 

estar em seu “juízo normal”, como meio de tentar justificar essa agressão. 

Outro caso que chamou bastante a atenção foi o “Caso 06”, transmitido no dia 17 de abril de 

2020. Um feminicídio de uma mulher de 22 anos no município de Tangará da Serra. Logo na 

primeira fala do apresentador é citada a condição física do ex-marido de vítima, de 39 anos, 

que segundo o programa tem: “Dificuldades de locomoção”, esse episódio teve bastante 
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tempo de comentários, que inclusive antecederam a matéria e contou com a participação 

remota do apresentador titular do programa. A história vem sendo contada enquanto a 

imagem do corpo da vítima estendido no chão em cima de uma poça de sangue é veiculada, 

em primeiro momento foi mostrada em preto e branco sem embaçar a filmagem só depois foi 

mostrada em cores e embaçada. A mulher teria ido até a residência do ex-marido para levar o 

filho do casal e lá ela foi degolada. Algo que desta vez ganhou destaque foi o fato de o 

agressor já ter cumprido pena por um homicídio cometido contra um suposto amante de uma 

ex-mulher, relacionamento anterior ao do feminicídio relatado.  

O principal motivo que despertou o interesse em selecionar esta matéria para as 

problematizações propostas, foi um termo utilizado pelo apresentador para se referir ao 

agressor. A frase por ele proferida mostra, mais uma vez, a tentativa de distanciar esse 

agressor da categoria social Homem, fazendo alusão a uma anomalia em sua molécula de 

DNA
61

 – que está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do 

nosso corpo e de outros seres vivos. “Quem tem esse DNA perigoso, quem tem esse DNA de 

assassino, não pode estar solto aguardando em liberdade”, diz o jornalista – apresentador - 

após iniciar com a frase: “Esse animal que tá ai, com esse par de muletas na mão, esse 

animal, tem na sua ficha cadastral, no seu portfólio de bandido, um homicídio”, mais de uma 

vez o termo “animal” e a deficiência do agressor são mencionados pelo apresentador: “Esse 

animal tem que ficar longe; na jaula”, “Eu não sei se esse defeito físico é permanente, se está 

incrustado, ou se teve algum acidente e pelo acidente está usando a muleta”, comenta.  

Toda essa sequência citada no caso acima e nos anteriores gera implícita e explicitamente o 

imaginário de que aquele agressor não é Humano e, principalmente, não é um Homem. Essa 

estereotipagem do feminicida construída nessas falas veiculadas pelo programa pode 

dificultar a associação dos casos mostrados, daquilo que a audiência vive em casa, daquilo 

que as mulheres vêm sofrendo. Visto que é possível o surgimento do seguinte pensamento: 

“Meu marido não é um animal, ele me bateu ou foi violento em determinada situação, mas 

ele não é como esse agressor que o programa mostra”. A vítima de violência não se vê 

representada no “teatro” dessas representações estereotipadas (HALL, 2016) – fazemos aqui 

menção à teatralidade ou performance do apresentador – construída pelo programa. Não 
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 Sobre o DNA: disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-dna.htm>. Acesso em 

16 de março de 2021.  
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estamos com isso querendo dizer que essa transferência de culpa é explícita o tempo todo, o 

agressor é responsabilizado até certa medida, mas a categoria social Homem não, o que torna 

difícil a compreensão do fator sistêmico e estrutural que envolve a violência contra a mulher. 

 

4.3 A falta de ética jornalística: a violência condenada e a proposta como meio de 

castigo ao agressor 

Nas discussões e exemplos já trazidos até o momento é possível constatar que o programa 

Cadeia Neles por vezes ultrapassa a linha da ética no fazer jornalístico. Para compreender 

melhor em que nível esses limites são ultrapassados, traremos alguns trechos do Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros
62

 que vigora atualmente e foram coletados no site da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). A partir desses trechos demonstraremos, com 

exemplos, revisitando os casos selecionados conferindo em que momento os limites éticos da 

profissão jornalística foram ignorados.  

Logo no começo no capítulo I, o Código de Ética trata do direito à informação e no Art. 2º 

parágrafo II fica especificado que “a produção e a divulgação da informação devem se pautar 

pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público” (CÓDIGO, 2007). Pouco 

mais à frente no Capítulo II que dispõem sobre a conduta profissional do jornalista, mais 

especificamente no Art. 4º, encontramos que, “o compromisso fundamental do jornalista é 

com a verdade no relato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos 

acontecimentos e na sua correta divulgação” (CÓDIGO, 2007). Cruzando esses dois 

compromissos, trazemos de volta à discussão o “Caso 03”, na qual a imagem do acusado, 

mesmo sem a confirmação oficial da polícia, foi veiculada. Homem esse que seria suspeito de 

ter cometido um assassinato após presumidamente ter estuprado a vítima. O repórter solicita 

a ajuda do público para localizar o suspeito: “Você, telespectador, pode colaborar através de 

uma denúncia anônima pelo 190 para a Polícia Militar, ou 197 para a Polícia Civil”. De fato, 

a informação não estava incorreta, o homem que teve a imagem e o nome noticiados pelo 

programa foi preso suspeito de ter cometido o crime, mas vale ressaltar que a informação, 

antes da veiculação no programa, não foi confirmada pela polícia, que é quem investiga o 
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caso, havia ali a possibilidade de o homem não ser o culpado e, ainda, de sofrer linchamento 

ou até mesmo morrer por uma intervenção popular. O programa estava ciente desse risco, o 

que é confirmado com a fala do repórter, que entrevistou o delegado responsável pela 

investigação. “Todo o processo corre em segredo, ele não pode afirmar quem é o acusado”, 

diz o jornalista, que a partir desse momento o profissional, bem como a empresa de 

comunicação devem assumir a responsabilidade de um eventual equívoco nas informações.  

Essa divulgação também infringiu o Art. 7º, no parágrafo IV que diz que o jornalista não 

deve “expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou 

residência, ou quaisquer outros sinais” (CÓDIGO, 2007). Partindo do pressuposto que o 

processo corria em sigilo e a partir do momento que a sua identidade não foi confirmada, 

poderia sim se tratar de uma pessoa em eminente ameaça tendo a sua imagem e seus dados 

pessoais divulgados e associados a um crime considerado pelo programa como cruel. 

Outro aspecto que se repete constantemente no programa é o Cadeia Neles agindo como uma 

espécie de “júri”, no qual ele mesmo apresenta os casos, as prova, julga, condena e determina 

a sentença que deveria ser aplicada. A presunção de inocência como sendo um dos 

fundamentos da atividade jornalística, contida no Art. 9º do Capítulo III, passa a ser 

desrespeitada. Boa parte dos casos vinculados no programa são noticiados assim que os 

crimes são cometidos ou poucos dias depois, ou seja, ainda não foram julgados, são casos que 

estão em andamento, entretanto, o apresentador e consequentemente o veículo, não se 

intimidam em propor possíveis teorias, e promover um linchamento simbólico e encenado 

para fomentar a violência como sentença merecida e adequada, em casos que sequer foram 

encerrados. 

Relembramos aqui os dois casos em que houve agressões sexuais contra mulheres, neles não 

só foi proposta explicitamente a violência, mas também encenada. No “Caso 202” veiculado 

no dia 29 de abril de 2020, brevemente mencionado, o homem que teria cometido o crime 

seria um reincidente, que já havia sido preso por se masturbar em frente a uma vitrine de um 

estabelecimento comercial em Rondonópolis. As imagens mostram o agressor sendo 

algemado; a vítima o reconheceu apesar de ele ter negado a autoria do crime. O caso foi 

classificado como estupro, pois a vítima informou que ele tocou suas partes íntimas, a 
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reportagem também mostrou as câmeras de segurança que revelaram a vítima sendo seguida 

pelo agressor. 

O apresentador, por sua vez, parabenizou a atitude da vítima: “Que isso sirva de exemplo 

para as outras mulheres que são agredidas dessa forma que ela foi”, ressalta; essa atitude por 

si é interessante de ser analisada, pois coloca a mulher que denuncia em uma posição de 

“heroína”, não levando em consideração possíveis dificuldades que estejam envolvidas no ato 

de denunciar um agressor. Já com o agressor, como é de se esperar – quando passa a se 

acompanhar o programa esse é um comportamento esperado –, o tratamento é violento. Ele já 

com o “pau” do Cadeia Neles nas mãos – instrumento também já mencionado – pergunta: “O 

que é que merece esse vagabundo?”, ele pede para que foquem no instrumento, que é o 

protagonista do momento. O apresentador sugere que o agressor seja violentado sexualmente 

na cadeia: “Bota ele com o Ditão, o Dito tripé, bota ele lá, ele gosta de pegar nas partes 

íntimas, dá pra ele as partes íntimas desse pessoal, tá lá a quatro ou cinco meses numa seca 

medonha”. Esse posicionamento nos faz pensar que, nessa ideologia perpassada pelo 

programa, existem pessoas que “mereçam” determinados tipos de agressão; dito isso, com 

esse pensamento sendo manifestado no telespectador, o que o impede de também justificar 

uma violência sofrida por uma mulher como “mereceu” ou “o que ela fez para merecer isso? 

Algo ela deve ter feito”. Ainda nesse caso o apresentador encena como seria bater com o pau 

do Cadeia Neles nos testículos do agressor: “Pega no ovinho dele”, e aí bateu em cima da 

bancada como se estivesse com o agressor em sua frente, o apresentador ainda “brinca” de 

“mamãe mandou
63

” – para escolher qual “ovinho” seria atingido primeiro.Com essas fortes 

declarações em pleno horário de almoço, o programa propõe “combater” a violência 

promovendo ainda mais violência.  

O caso citado acima é um exemplo claro de quebra do Código de Ética dos jornalistas, a 

exemplo do Art. 7º no capítulo II, em que consta no parágrafo V, que o jornalista e 

consequentemente o programa que se autodenomina jornalístico não deve “usar o jornalismo 

para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime” (CÓDIGO, 2007). E vale ressaltar 

que para justificar esse mecanismo de demonstração dos casos não poderia ser empregado o 
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direito de liberdade de expressão, pois como o próprio código prevê isso dever ser feito com 

responsabilidade.  

O segundo caso que traremos para seguir com a exemplificação da problemática proposta é o 

“Caso 201” transmitido no dia 02 de abril, a história da vez mostra um homem que seria 

conhecido como maníaco do celular. Segundo a reportagem ele já teria feito mais de 300 

vítimas em todo o estado e para cometer os crimes faria uso de aparelho celular para ameaçar 

os alvos. O repórter traz a informação de que o agressor se intitularia como “macumbeiro”, e 

que ele entrava em contato, predominantemente com jovens e adolescentes menores de idade, 

ameaçando-os de que teria sido contratado para fazer um “trabalho espiritual” contra essas 

vítimas. As ameaças giravam em torno de “perder o cabelo” e se “tornar cadeirante”. 

O agressor teria afirmado para a equipe de investigação que precisaria de ajuda devido à 

problemas psicológicos. O apresentador concorda em tom de desdém: “Não tenho dúvidas 

que esse cidadão aqui não bate bem da cabeça”, e complementa com um questionamento que 

para o telespectador: “Você acha que um homem, com a consciência sã ia fazer o que ele 

estava fazendo?”, interroga. Aqui é possível ver a transferência da responsabilidade e da 

culpa da categoria Homem mais uma vez sendo depositada em uma suposta doença.  

Mais uma vez a violência é proposta como um meio de sentença: “Agora cabe ao Estado dar 

o tratamento psicológico que ele merece também”, depois disso o apresentador se dirige para 

onde está o “pau” do Cadeia Neles e dispara: “Têm esse tratamento aqui também pra ele”, 

mostrando o instrumento enquanto menciona a fragilidade das leis. Edivaldo, que contribui 

de forma remota com a programação, fala: “Você acha que um indivíduo desses, ele poderia 

estar transitando entre nós?”. Entre muitas frases polêmicas o apresentador afirma que o 

agressor se escora no discurso da patologia e da dependência e complementa: “Dependente 

desse „pau do Cadeia‟, „pau do Cadeia‟, dar no saco dele, na cabeça dele, para tirar de 

circulação”, afirma. Mais uma vez vemos a violência que é aceita entrando em atrito com a 

violência que não é, o apresentador propõe tirar de circulação o agressor, ou seja, matá-lo ou 

deixá-lo ferido para que não “represente” mais riscos para a sociedade de “bem”. Essa 

manifestação vai de encontro e contra o que propõem o Código de Ética. O capítulo III, Art. 

12° e parágrafo III, explícita que o jornalista deve: “tratar com respeito todas as pessoas 

mencionadas nas informações que divulgar” (CÓDIGO, 2007). Pudemos a partir dos 

exemplos constatar que, por vezes, o caminho contrário ao Código de Ética é trilhado e o 
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Cadeia Neles se configuram como um meio de produção de novas formas de violência contra 

quem é retratado no programa. 

Algo que chamou bastante atenção e que nos dois casos em que houve abuso sexual se fez 

presente, foi o emprego teatralizado do tal “pau do Cadeia”. Mencionamos no início deste 

trabalho, enquanto abordamos os papéis de gênero, a Mulher tendo o seu papel de sujeito 

social invisibilizado e subjugado pela categoria social Homem (SAFFIOTI, 2011). Portanto, a 

partir do momento em que lhe é retirado esse papel ela passa a ser associada a um bem, um 

objeto. De quem? Do Homem. Não vemos a mesma agressividade para com os agressores nos 

casos em que há agressão ou morte de mulheres, assim como o demonstrado em casos de 

abuso sexual. Seria talvez, porque essa Mulher que está sendo violada é a propriedade de 

outro Homem e não a dele próprio, gerando assim danos na propriedade de outro Homem? 

Vale ressaltar que esse é apenas um questionamento levantado a partir da repetição da 

performance empregada, um indício de que essa problemática possa existir. A intenção aqui 

não é responder de maneira aprofundada esse questionamento, e nem poderíamos, pois o 

corpus de pesquisa específico é limitado e seria interessante em nível de comparação coletar 

casos em que o abuso sexual é cometido contra a própria cônjuge do agressor, para assim 

avaliar se a performance do apresentador se repete ou destoa do que foi visto. Caberia todo 

um trabalho de discussão sobre essa problemática específica.  

 

5. As contradições como estratégias narrativas da violência contra a mulher  

“Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la 

llama y se acaba la vida. Y así murió. Como se mueren miles cada dia. Entre este 

silencio la culpa es del hombre. Pero tambiénmia
64

” 

(Kany García) 

 

Confesso que por vezes fico na dúvida sobre se quem imita a arte é a vida ou a vida é que é 

imitada pela arte. Elementos de ficcionalização em um, embasamentos da vida real no outro. 

Dito isso, é possível observar no meio jornalístico, repórteres e apresentadores quase que 

como narradores de uma “ficção” na qual direcionam os telespectadores aonde quiserem. 

Esse elemento narrativo em ficções é fascinante, no entanto, quando partimos para 
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 Música “Se portaba mal” interpretada por Mon Laferte e Kany García: disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=VVLJH04B9Yo>. Acesso em 29 de abr. de 2021. 
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representações noticiosas é preocupante. Nas narrativas ficcionais, por exemplo, encontramos 

monólogos que dependendo da sua construção “carregam a obra nas costas” de tão marcantes 

que são. Há, no entanto, um sedutor perigo nessas propostas, principalmente, se partirmos 

para produções jornalísticas na qual os personagens têm existência no real (MESQUITA, 

2002); se quem me conta a história é o “vilão”, eu não corro o risco de “comprar” a sua 

versão como uma verdade absoluta?  

Para exemplificar essa proposição trago uma narrativa que romantiza uma relação de abuso, 

uma história contada sob a perspectiva do agressor e que devido à sua construção ofusca as 

reais problemáticas do enredo. Se não totalmente, ao menos de maneira parcial provoca 

empatia em favor desse agressor atenuando a gravidade das suas ações. A obra que trago é a 

série You, de 2018, que conta a história de um stalker – perseguidor/ obcecado. O agressor é 

quem narra a história com sua ótica completamente distorcida da realidade. Ele se “apaixona” 

por uma jovem assim que ela entra na livraria em que trabalha, desde que a vê ele passa a 

interpretar cada mínimo gesto, a escolha dos livros, a sequência de ações, como se ela 

quisesse ser percebida de determinada maneira, enfim ele “traduz” a personagem para o 

telespectador. Logo começa um comportamento obsessivo seguido da perseguição. Ele vigia 

a rotina e as mensagens da vítima, interfere em seu cotidiano e chega a matar amigos 

próximos à mulher com a justificativa de que a ama, de que as suas atitudes são em benefício 

dela. O telespectador acompanha a versão e a narração eloquente do agressor, que é 

extremamente envolvente e permeada de artifícios que o humanizam, o que propicia a 

empatia do público, fazendo com que o espectador torça para que os crimes do agressor não 

sejam descobertos, ou ainda, para que ele perceba que errou e mude de comportamento.  

Em uma entrevista
65

, o ator que interpreta o personagem demonstrou preocupação com a 

recepção do público para com o stalker representado na ficção. Nas redes sociais as fãs 

defendiam o agressor atenuando os crimes por ele cometidos, o artista chegou a responder 

várias dessas postagens pedindo para as fãs não adotarem esse comportamento. O artista 

revelou preocupação com o tom da série e a mensagem que ela poderia passar principalmente 
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 Reprodução da entrevista concedida pelo ator Penn Badgley: disponível em 

<https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/01/11/voce-penn-badgley-se-preocupa-com-fas-

apaixonadas-pelo-stalker-joe.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 29 de abr. de 2021.  
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ao público jovem. Seu intuito era abrir espaço para as discussões sobre a temática dos papéis 

de gênero e o comportamento humano em sociedade.  

A partir das articulações propostas é possível constatar que a narrativa construída pelo 

programa Cadeia Neles detém um peso ou valor simbólico e cultural na sociedade em que 

está inserida – que abrange todo o estado de Mato Grosso, lugar em que é veiculado. Para 

desempenhar esse papel o programa faz uso de dois artifícios – a instância pedagógica que 

assume (COSTA, 2007) e as representações, principalmente, a estereotipagem das categorias 

Homem e Mulher, isso levando em conta o corpus de pesquisa selecionado. Essa associação 

converge, então, para um potente “guia” que orienta as condutas dessas categorias e a forma 

com que elas enxergam o outro e a si mesmas, vale trazer a atenção para o fato de que essas 

representações são permeadas por interseccionalidades de gênero, raça e classe e que a 

diferença que essas interseccionalidades apresentam acabam por culminar, mesmo que não 

devessem, em desigualdades sociais que sustentam formas de violências diversas no convívio 

entre os sujeitos (SAFFIOTI, 2011).  

Vale lembrar que esse “guia” não é tido como uma “verdade absoluta”, pois, como 

discutimos, há uma permanente negociação entre mídia e sociedade, entretanto, ela pode ser 

vista como uma das possibilidades aceitas e praticadas pelo senso comum. Partimos do 

pressuposto de que essas representações de Homens e Mulheres – assim como qualquer outro 

tipo de representação aceita pelo senso comum – fazem parte de uma construção social do 

conhecimento e são elas próprias um processo aprendido (CRUSOÉ, 2004). Em suma, o 

programa que já assume um viés pedagógico encontra na (re)produção das representações 

estereotipadas uma forma de manutenção da posição de Poder dos Homens. 

Quando digo que repórteres e apresentadores terminam por desempenhar função similar ao 

de um narrador de ficções, é nesse sentido: ele detém o Poder de conduzir o espectador – 

assim como no exemplo trazido acima –, ensiná-lo ou “discipliná-lo”, por assim dizer, para o 

caminho desejado mesmo essa recepção não sendo passiva e o telespectador podendo 

questionar o caminho adotado por essa instituição que se configura como pedagógica.  

O que vemos sendo (re)produzido pelo programa Cadeia Neles é uma construção que usa a 

contradição como ferramenta narrativa e propõem de forma velada em alguns casos e mais 

explícita em outros, mecanismos de transferência da responsabilidade e culpa do agressor. 

Essa responsabilidade e culpa do agressor, como abordamos nas duas primeiras categorias de 
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análise, passa tanto para a vítima – que sofre a agressão –, quanto para elementos internos 

(em caso de doenças psicológicas) e externos (em caso de uso de bebidas alcoólicas e demais 

entorpecentes) individualizando um problema social, sistêmico e estrutural, tratando como 

exceções os casos em que Homens vitimam/matam Mulheres. As atitudes desses agressores 

são justificadas, a culpa não recai na categoria social Homem e, quando é atribuída a um 

sujeito isso é feito de maneira a representá-lo como uma exceção, um estereótipo de exemplar 

“ruim” ou “danificado” do todo. Essa patologização do agressor é empregada como uma 

estratégia discursiva que mascara a tentativa de manter os privilégios da categoria Homem 

que está em posição de Poder. Em contrapartida as Mulheres sim são vistas como 

responsáveis pelos crimes contra elas cometidos; porque “não deveriam estar na rua em 

determinado horário”, ou porque “traíram”, ou ainda porque “não terminaram a tempo de 

evitar o pior”, apesar de esse não ser um discurso tão explícito à primeira vista (em alguns 

casos é mais do que explicito, é teatralizado), quando nos debruçamos em analisar os casos 

essa construção fica clara. 

É interessante perceber como esses mecanismos para a manutenção do Poder agem de modo 

a usar as representações, principalmente os estereótipos de gênero, para manter seus 

privilégios, mas não menciona o fator gênero como a motivação das agressões cometidas 

contra as Mulheres como categoria social. Para o programa, o crime passa então a ser 

motivado pelo abuso do álcool e drogas no geral, o estresse, o ciúme ou uma doença, mas 

nunca pelo papel marginal que a Mulher ocupa como sujeito. Essa decisão editorial (visto que 

tudo em uma produção jornalística é um recorte da realidade selecionado pela empresa – 

veículo midiático – e pelos funcionários– jornalistas – para ser representado), ao passo em 

que não problematiza as questões de gênero mesmo esse elemento aparecendo costurado na 

trama,aponta para o uso “conveniente” das representações dos personagens retratados. Afinal, 

uma vez que quem domina a produção (que como vimos é majoritariamente um ambiente 

masculino, desde as fontes em posição de autoridade aos envolvidos na produção) já está em 

posição de privilégio e prestígio, por que este cederia espaço ou tentaria promover a ascensão 

de outro sujeito que ele não vê como seu igual? 

Durante a terceira categoria de análise apresentamos as quebras dos protocolos jornalísticos 

praticados pelo programa, que se propõem como sendo jornalístico, segundo o Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros (CÓDIGO, 2007). Nesse trecho do trabalho pudemos ver, 
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trazendo alguns dos casos coletados, demonstrações claras de incitação à violência, emissão 

de opiniões e juízos de valores sobre vítimas e agressores e ter a dimensão do menosprezo da 

categoria Mulher representada na tela do Cadeia Neles. O programa se apresenta como 

detentor do poder de decisão sobre os elementos noticiados, com um viés notadamente 

punitivista são esbravejados os pareceres; “o júri está aberto”, o apresentador e 

consequentemente o programa decidem quem é merecedor de respeito e quem não, quem é 

merecedor de compaixão e quem não, quem pode ser agredido e violentado e ainda assim 

responsabilizado por sua agressão, ou seja, quem é a vítima culpada e quem é a inocente. O 

apresentador pode até dizer: “Nada justifica uma violência contra a mulher” (Caso 114), mas 

em contrapartida ele investiga as ações da vítima na tentativa de justificar a agressão por ela 

sofrida. Associando essas percepções às categorias de análise citadas anteriormente e às 

representações visuais das mulheres vitimadas, veiculadas de forma fragmentada pelo 

programa, notamos a falta de cuidado depositado no trato com essas vítimas e o menosprezo 

direcionado a essas Mulheres como categoria social. Isso é comprovado desde as entrevistas 

com questionamentos duvidosos feitas pelos repórteres, passando pelos corpos fragmentados 

e sexualizados, desprovidos de identidade e especificidades aos comentários violentos do 

apresentador.  

Se trouxermos esse efeito produzido pela narrativa do programa e o associarmos aos dados 

em nível nacional será possível constatar que há um projeto de Estado para invisibilizar as 

causas da violência contra a mulher, assim como a própria violência sofrida. Segundo a 

matéria do site Ponte, intitulada “Um vírus e duas guerras”, desde o ano de 2015 tem 

acontecido um desmonte dos programas que oferecem proteção às mulheres vítimas de 

violência:  

 

O orçamento da Secretaria da Mulher, órgão do Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, foi reduzido de R$ 119 milhões para R$ 5,3 milhões, de 

acordo com levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo. Entre esses anos, 

os pagamentos para atendimento às mulheres em situação de violência diminuíram 

de R$ 34,7 milhões para apenas R$ 194,7 mil (UM, 2020).  

 

Outro dado trazido nessa mesma matéria aponta para o fato de que,em abril de 2020, “o 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos gastou somente 0,13% dos R$ 400 

milhões disponíveis no orçamento inicial” (UM, 2020). O jornalismo, incluindo o programa 
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Cadeia Neles, se une a esse projeto ao passo que noticia a violência contra a mulher de forma 

limitada, não abordando as dimensões e diferentes possibilidades de manifestações dessa 

violência – por vezes a vítima sequer se enxerga como tal –, não abordando as complexidades 

de uma relação violenta – propondo a separação como uma solução fácil –, não abordando as 

especificidades e muito menos a raiz dessa violência que tem um alvo específico – a Mulher. 

A mídia neste caso, não trata a violência contra a mulher como um fator sistêmico, estrutural 

e de responsabilidade do Estado, ela se torna uma espécie de cúmplice na manutenção e 

permanência das estruturas dessa violência. O desmonte de medidas que fornecem auxílio às 

vítimas, é sim, uma cúmplice dessas agressões e mortes; não de maneira direta, obviamente, 

pois aqui a intenção não é a de promover uma nova transferência da responsabilidade 

individual do Homem que cometeu esse crime, e sim, a de apontar a engrenagem que sustenta 

a violência contra a Mulher. A decisão editorial que não denuncia essa engrenagem e 

promove a manutenção do Poder nas mãos de uma categoria social em detrimento a outra 

promovendo diferentes formas de violência também torna o programa em cúmplice dessa 

própria estrutura violenta.  

A partir dos dados apresentados tanto nas tabelas dos casos quanto observando as fichas 

individuais, é possível perceber que em casos de feminicídios há, mesmo que minimamente, 

mais elementos de humanização das vítimas. O programa dá pistas de quem foram essas 

personagens. Os casos de agressão, por sua vez, apresentam mais possibilidades de se reduzir 

as mulheres vitimadas às agressões sofridas. Não há vestígios de quem é essa mulher, 

principalmente como sujeito com especificidades. A história contada pelo programa não é 

sobre ela e sim sobre a agressão por ela sofrida. Vale ressaltar que não há um limite de idade 

para essas mulheres serem vítimas de violência, do nascimento até a morte, ou para além 

dela, as mulheres são cotidianamente vitimadas nas mais diversas formas; dentre as vítimas 

presentes neste corpus, temos desde meninas de 13 anos a senhoras de 90, não há, 

literalmente, um limite. 

O programa se configura, portanto, como mais uma forma de violência contra as mulheres. O 

jornalismo que tem seus valores-notícia ditados por ideologias hegemônicas constroem 

simbolicamente o Outro de forma excludente e gera representações “mais afeitas aos 

estereótipos e preconceitos em relação a parcelas historicamente excluídas” (MORAES; 

SILVA, 2019, p. 17). Portanto, podemos dizer que o jornalismo tem gênero, raça e classe e, 
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diante de tudo que foi até aqui apresentado e discutido podemos afirmar ainda que o Cadeia 

Neles é a representação extrema dessa afirmativa. O lugar de destaque e prestígio fica a cargo 

dos Homens, sejam eles o apresentador, o repórter ou as fontes policiais em posição de 

autoridade. A performance é agressiva, reivindica justiça e, para além disso, a justiça feita 

pelas próprias mãos, características essas atribuídas ao masculino. Para a Mulher, por sua 

vez, resta o lugar da emotividade e vulnerabilidade, características sempre associadas ao 

feminino, um ser menos racional e mais emocional (SAFFIOTI, 2011). 

Vemos então o desperdício das potencialidades de uma narrativa melodramática, discutida no 

início, que aqui em nada contribui para conectar personagens a telespectadores. Pelo 

contrário, quando o veículo se nega a empregar a subjetividade “espaço onde residem as 

visões de mundo, os valores, as ideologias inerentes aos sujeitos e interagentes nos processos 

cognitivos de interpretação do real” (MORAES; SILVA, 2019, p. 17) dos indivíduos 

classificados como o Outro do Sujeito Universal, há a criação de um abismo entre o 

espectador e os personagens representados – a exemplo de vítimas que vendo casos de 

agressão e feminicídios noticiados pelo programa não se percebem como vítimas ao viver 

alguma situação similar.  

É possível dizer que muitos foram os avanços para atenuar a violência contra a mulher, que 

hoje é considerada como um crime, com a mudança do Código Penal, com a elaboração da 

lei Maria da Penha, a tipificação de assassinatos com vítima mulher – em relações de 

proximidade – como feminicídio. Apesar disso, como afirma a promotora Silvia Chakian 

(VIOLÊNCIA, 2016), muito ainda falta para se erradicar ou até mesmo diminuir as agressões 

sofridas por essas mulheres em todas as manifestações que a violência pode assumir, “a 

simples punição não é suficiente para a desconstrução dessa noção tão deturpada de 

masculinidade, que muitas vezes, dizem os estudiosos, vem desde a infância, um 

comportamento aprendido” (VIOLÊNCIA, 2016, 0‟ 08”), não bastam políticas punitivas e 

discursos punitivistas como as propostas pelo programa para “arrancar” o pensamento 

enraizado pela sociedade. Punição essa que o programa Cadeia Neles defende como a 

solução para todas as mazelas. Não estamos dizendo que o agressor não deve ser punido, e 

sim, que é preciso refletirmos de que essa não é a solução para evitar os casos de agressão e 

assassinatos de mulheres, a punição, unicamente, não diminui a frequência desses casos.  



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

111 

www.abraji.org.br 

É possível dizer então que a construção da narrativa da violência contra a mulher no 

programa Cadeia Neles, gestada em um sistema patriarcal, torna-se a representação máxima, 

o ápice do patriarcado. O programa se configura como mais um mecanismo de regulação das 

mulheres e de violência contra as que são ali representadas. As produções permeadas de 

contradições são, na verdade, assim como a patologização do agressor, uma estratégia 

discursiva e consequentemente narrativa que mascara a violência em si. A partir dessa 

construção as vítimas podem se culpabilizar por situação de violência sofrida.  

 

Apêndice A 

 
Tabelas 

 
Tabela de casos de mulheres assassinadas 

 
Caso 01 – do dia 16/03 – Feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 32 anos, não cita a 

profissão  

 

Homem de 19 anos, não cita a 

profissão  

 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Pontes e Lacerda (não disse o 

bairro, mas mostrou a casa 

onde ocorreu o assassinato - 

sem asfalto na rua) 

Ex-companheira, vítima, mulher, 

moça, jovem 

 

Suspeito, homem, foragido, ex-

companheiro, ex-marido, rapaz 

“bem mais novo que ela” 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Sargento Cleyson da PM Homem não aceita a separação 

(reforçam a diferença de idade) 

Com várias facadas (sete a oito 

perfurações) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 3‟ 16” 2‟ 41” 

 

Caso 02 – do dia 16/03 – Feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 33 anos, servidora 

pública  

 

Homem de 27 anos, não cita 

profissão  

 

Mulher 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Alta Floresta (não dá detalhes 

do local da morte) 

 

Ex-companheira, servidora 

pública, mulher 

Homem, principal acusado, 

muito ignorante (dado pela mãe 

da vítima), suspeito, assassinos 

frios (usado para generalizar) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Mãe da vítima 

- Sargento Xavier PM 

Não aceitava perder a 

companheira  

A facadas  

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 
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Matéria + comentários 3‟ 33” 1‟ 10” 

 

Caso 03 – do dia 26/03 – Não tipificado como feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 74 anos, não cita 

profissão (possivelmente 

aposentada) 

Homem, não cita idade, fazia 

“bicos” na cidade, sem 

informação de emprego fixo  

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Lucas do rio Verde, (a vítima 

foi encontrada em terreno 

baldio 

Mulher, senhora, vulnerável (usou 

o termo estupro de vulnerável), 

forte estruturalmente, idosa, mãe 

de sargento 

Acusado, homem, monstro, 

suspeito, pessoa usuária de 

drogas, vagabundo, assassino, 

covarde, criminoso, bandido, 

(crime bárbaro), (crueldade) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Filha da vítima  

- Netada vítima  

- Dr. Daniel Nery (DHPP) 

Diversas especulações: dinheiro, 

por estar sob efeitos de drogas, ou 

ser “sujeito com outras vítimas” 

A vítima foi enforcada. O corpo 

estava machucado, despido e 

possivelmente estuprado 

Tipo de matéria Tempo de matéria  Tempo de comentários 

Matéria + comentários  7’ 44” 4’ 11” 

 

Caso 04 – do dia 02/04 – Não tipificado como feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 13 anos, não cita a 

profissão, (provavelmente 

estudante) 

Homem de 15 anos, não cita a 

profissão, (provavelmente 

estudante) 

 

Duas matérias - a 1° do dia 

02/04 não teve repórter, a 2° do 

dia 19/05 repórter homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Sorriso, em terreno baldio na 

AV. Curitiba, conhecida por 

ser frequentado por usuários 

de drogas, bairro Jardim Itália 

Menina, vítima, jovem, linda, 

adolescente, menor, namorada, 

grávida 

Enquanto não identificaram o 

agressor: bárbaro, bandidos, 

estrupícios, marginais 

Depois de identificado: 

adolescente, menor, acusado, ex-

namorado 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Nelson Farias Delegado Devido ao temor de que o 

nascimento da criança que a 

vítima esperava atrapalhasse o 

atual relacionamento 

Golpes de mata leão, golpes com 

tijolo e pauladas  

Tipo de matéria Tempo de matéria  Tempo de comentários 

Matéria + comentário  

Apenas matérias  

3‟ 38” 

1‟ 58” 

3‟ 41” 

30” 

 

Caso 05 – do dia 03/04 – Feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 20 anos, Caixa de 

supermercado localizado na 

AV. Fernando Correa 

Homem, não cita idade, estudante 

de direito e estagiário em um 

órgão público 

Três matérias: as três com 

repórter homem, veiculadas nos 

dias 03/04, 03/04 e 07/04 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Cuiabá, condomínio fechado 

Chapada dos Bandeirantes no 

bairro Chácara dos Pinheiros, 

Ex-mulher, vítima, mulher, 

convivente, moça, jovem, jovem 

com sonhos, menina, guerreira 

Homem, rapaz, ex-convivente, 

cidadão, morador, acusado, 

suspeito, cego, ciumento, 
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agressivo, monstro, vagabundo, 

sem vergonha, 

animal,(crueldade) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Dois moradores do 

condomínio 

- Delegado Marcel de Oliveira 

DHPP,  

- Pai, mãe e irmã da vítima 

- Três colegas de trabalho da 

vítima  

Crime Passional, discussão 

relacionada a ciúmes, possível 

traição  

Esfaqueada, mais de 20 facadas 

(15 nas costas, 4 na cabeça, 2 no 

peito e 1 na perna) 

Tipo de matéria Tempo de matéria  Tempo de comentários 

Apenas matéria 20‟ 56” 1‟ 28” 

 

Caso 06 – do dia 17/04 – Feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 22 anos, não cita 

profissão 

Homem de 39 anos, não cita 

profissão  

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Tangará da Serra, na casa do 

ex-marido 

Vítima, mulher, convivente, 

moça, ex-mulher, menina, muito 

bonita, jovem 

Homem, ex-companheiro, 

suspeito, assassino, vagabundo, 

covarde, animal, DNA perigoso, 

DNA de assassino, homicida, 

cidadão, criminoso, ciumento, 

(brutal), (cruel) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Ten. Cel. Vanilson PM 

- Avô da Vítima 

Ciúmes, a vítima tinha iniciado 

um novo relacionamento e o 

acusado não aceitou 

Degolada (golpes de faca por 

trás do pescoço da vítima) 

Tipo de matéria Tempo de VT Tempo comentários 

VT completo – matéria + 

comentários  

4‟ 10” 9‟ 41” (mais tempo de 

comentários do que de matéria) 

 

Caso 07 – do dia 22/04 – Feminicídio – Usado para ilustrar perigo dos relacionamentos virtuais 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 38 anos, não cita a 

profissão 

Homem, não cita idade, não cita a 

profissão 

Mulher 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Lucas do Rio Verde Vítima Suspeito 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Delegado Daniel Nery e outra 

vítima de um relacionamento 

iniciado virtualmente 

Não aceitou o fim do 

relacionamento  

Matou a facadas  

Tipo de matéria Tempo de matéria  Tempo de comentários 

Matéria + complemento  4‟ 02” 41” 

 

Caso 08 – do dia 28/04 – Não tipificado como feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Travesti de 37 anos, Pizzaiola, 

diarista 

Não identificado  

 

Homem  

Lugar do crime   Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  
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Santo Antonio do Leverger, 

bairro próximo da região 

central 

Pessoa, querida, desaparecida, 

maranhense, trabalhadora, 

movimento, popular  

Não foi identificado, (brutal) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Irmã da vítima  

Delegado Claudio Victor 

Não identificado Desaparecida 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 6‟ 05” 7‟ 01” (mais tempo de 

comentários do que de matéria) 

 

Caso 09 – do dia 04/05 – Feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 33 anos, não cita 

profissão 

Homem de 37 anos, não cita 

profissão  

 

Não teve repórter  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Sapezal Ex-companheira, menina, mulher, 

vítima, 

Homem, ex-companheiro, 

suspeito, foragido, homicida, 

frio,  

Entrevistados  Motivação  Modo  

Delegado Gustavo Godói  Não aceitou o fim do 

relacionamento  

17 facadas (só parou porque 

quebrou o cabo da faca) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 1‟ 38” 1‟ 41” – mais tempo de 

comentários 

 

Caso 10 – do dia 13/05 – Não tipificado como feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 26 anos, auxiliar de 

serviços gerais  

Homem de 38 anos, agente da 

polícia civil 

 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Capital Jovem, moça, bonita, mulher, 

cheia de sonhos, menina, pessoa, 

vítima, feliz, miss, chamava a 

atenção, especial, (vaidade), 

(amor), (carinho), (educação), 

Ex-namorado, namorado, casal, 

(ciúme), proprietário da casa  

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Delegada do caso – Janira 

Laranjeira (DHPP) 

- Irmão da vítima  

Suposto suicídio Disparo de arma de fogo 

Tipo de matéria Tempo de VT Tempo comentários 

Incompleto apenas VT 11‟ 01” 53” 

 

 

Tabelas de casos de mulheres agredidas 
 

Caso 101 – do dia 17/03 – Cárcere privado 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade e Homem, não identifica idade e Homem 
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nem cita a profissão  nem cita a profissão  

 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Rua B, bairro Novo Terceiro, 

em Cuiabá, residência da 

vítima 

Mulher, pessoa, mãe, vítima, 

senhora, ameaçada 

Marido, homem, agressivo, 

suposto agressor, cidadão, 

imprudente, negligente, pai, ser 

humano, pai de família 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Ten. Herbe - PM Após uma discussão  Cárcere privado, saiu para 

trabalhar e deixou a família 

trancada 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 3‟ 56” 3‟ 16” 

 

Caso 102 – do dia 18/03– Salve 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade e 

nem cita a profissão 

Homem, não identifica idade e 

nem cita a profissão 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Bairro Mapim em Várzea 

Grande, acesso difícil, mata 

fechada  

Mulher, casada, deu ideia (dito 

em trecho do vídeo), moça, 

esposa, mulher dos outros, 

marmita dos outros, marmitex 

Grupo, tribunal do crime, 

rapazes  

Entrevistados  Motivação  Modo  

Apenas repórter e vídeo da 

internet 

Traição  Popular “Salve” - 

torturada,(espancada com 

pedaço de madeira e fios nas 

costas, deixando em carne viva) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentário  3‟ 30” 38” 

 

Caso 103 – do dia 20/03 – Tentativa de homicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, Não identifica idade,  

Garota de programa 

Homem, não identifica idade e 

nem cita a profissão  

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Bairro José Carlos Guimarães, 

várzea Grande  

Garota de programa Homem, invasor 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Apenas repórter  Crise de ciúmes  Invadiu a casa da vítima dizendo 

que iria matá-la  

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 1‟ 31” 35” 

 

Caso 104 – do dia 27/03 – Tenta matar 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 90 anos, não cita a 

profissão (provavelmente 

aposentada) 

Homem de 68 anos, não cita 

profissão  

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  
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Cuiabá, bairro Novo Terceiro, 

região de Cidade verde, Copa 

Mil, as margens da AV. 

Miguel Sutil 

Mãe, acamada  Homem, acusado, senhor, cara 

deve ter problema mental, deve 

ser dependente químico 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Policial Militar Especulações: dependente 

químico que queria pegar a 

aposentadoria da mãe para 

comprar drogas 

Tentar matar a facadas 

(ocorrência boba ou corriqueira) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo comentários 

Matéria + comentário 3‟ 07” 2‟ 05” 

 

Caso 105 – do dia 27/03 – Violência doméstica 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 75 anos, 

aposentada 

Homem, não identifica idade e 

nem cita a profissão  

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Cuiabá, Santa Terezinha Avó, idosa, senhora, arrependida, 

vozinha (ditos pelo apresentador), 

nervosa, vovó, pessoa de idade 

(ditos pelo neto da vítima) 

Neto 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Neto da vítima e agressor  Discussão entre a mulher e a avó  Agressão  

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 2‟ 39” 56” 

 

Caso 106 – do dia 31/03 – Violência doméstica/ tentativa de feminicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade e 

nem cita a profissão  

Homem de 29 anos, pintor 

 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Região Potiguara, Várzea 

Grande, (casa da vítima, onde 

os pais moram no mesmo 

terreno) 

Moradora, irmã mais velha, 

vítima, senhora, não é mulher de 

rua, não é ex-convivente, 

ensanguentada, 

desmaiada,(medo), 

Irmão, acusado, irritado, preso, 

bêbado, passagem por tráfico e 

violência doméstica, bebeu se 

transforma, agressivo, 

(ignorância), 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Vítima  

- Cunhada da vítima 

Por causa de uma geladeira com 

defeito que o irmão queria vender 

e a irmã não concordou 

Espancada com pedaço de pau, 

murros e ponta pés (vítima quase 

morreu) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Apenas matéria 7‟ 05” 43” 

 

Caso 107 – do dia 14/04 – Violência doméstica (Maria da Penha) 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 72 anos, não cita a 

profissão 

Homem de 45 anos, não cita a 

profissão  

 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Parque do lago em Várzea 

Grande 

Mulher, vítima, senhora, 

convivente, ex-convivente 

Homem, acusado, deficiente, 

violento, senhor, nervoso, 
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trabalhador, sou do bem, não sou 

do mal, diabético, cidadão, cara, 

cria (atura essa cria) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Vítima  

- Agressor 

Nervosismo/ alcoolismo  Invadiu a casa, tentou agredir e 

esfaquear (agressão física e 

verbal) 

Tipo de matéria  Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 3‟ 53” 1‟ 22” 

 

Caso 108 – do dia 15/04 – Violência doméstica 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade e 

não cita a profissão  

Homem, não identifica idade e 

não cita a profissão 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Pedra 90 em Cuiabá Mulher, senhora, machucada, 

dona, errada 

Covarde, cachaceiro, assustado, 

preso, agressor, animal 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Vitima e agressor Discussão (a princípio ele nega) Agressão  

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 2‟ 03” 1‟ 34” 

 

Caso 109 – do dia 15/04 – Violência doméstica 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade e 

nem cita a profissão 

Homem, não identifica idade e 

nem cita a profissão 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

BR 070, sentido Cáceres, 

(dentro do carro) 

Vítima, mulher, senhora, olho 

roxo, complacente 

Homem, nervoso, aflito, 

escondido, (alterado), esposo, 

marido, agressor, animal, 

cidadão, vagabundo 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Policial Militar 

- Vítima  

Discussão  Agressão dentro do carro 

(espancou) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 3‟ 5‟ 14” (mais tempo de 

comentário que de matéria) 

 

Caso 110 – do dia 17/04 – Tentativa de homicídio 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher de 38 anos, não cita a 

profissão  

 

Homem de 18 anos, não cita a 

profissão  

 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Bairro Manaira em Várzea 

Grande, rua José Patrocínio, 

(rua de difícil acesso, 

esburacada) 

Mãe, vítima, mulher Filho, preso, inimigo íntimo, 

homem,extensa ficha criminal, 

(uso ilícito de drogas, homicídio 

e roubo e furto) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

Apenas repórter  Desentendimento familiar Golpes de faca  
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Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + Comentário 1‟ 18” 31” 

 

Caso 111 – do dia 20/04 – Incêndio criminoso 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade, 

dona de casa  

Homem, não identifica idade e 

nem cita a profissão  

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

25 de dezembro em Várzea 

Grande 

Mulher, dona de casa, consumida 

com esse incêndio, senhora 

esposa, ex-mulher 

Suspeito, ex-marido, pai dos 

meus filhos, covarde, 

vagabundo, foragido 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Vítima 

- vizinhos 

Arremeçou uma garrafa nas 

costas 

Incêndio de grandes proporções 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 4‟ 45” 1‟ 35” 

 

Caso 112 – do dia 22/04- Violência doméstica 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica a idade 

e nem cita a profissão  

Homem, não identifica a idade e 

nem cita a profissão 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Loteamento/grilo Flor da 

Mata, ponte de Ferro, Capital 

Agredida, esposa, mulher, 

ensanguentada, nariz quebrado, 

frágil, machucada, convivente, 

(cachaça) 

Homem, sem vergonha, brabo, 

vagabundo, covarde, agressor, 

(sinceridade),(não esboçou 

arrependimento), (cachaça) 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Vítima,  

- Agressor,  

- Vizinha 

Briga de bar, agressor afirma que 

ambos estavam bêbados  

Agressão(quebrou o nariz da 

vítima) 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 5‟ 39” 3‟ 41” 

 

Caso 113 – do dia 22/04 – Violência doméstica 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, mãe de 63 anos, não 

cita a profissão  

Homem, não identifica idade nem 

cita a profissão 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Várzea Grande, residencial 

Joaquim Corvo 

Mulher, vítimas, a mãe disse que 

estava surtada,  

Homem, cidadão, alterado, 

acusado, rapaz, problemático, 

usuário de drogas, reincidente, 

(surtou), 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Policial Militar 

- Mãe do agressor que 

também é vítima 

Surtou  Armado com faca ameaçou 

matar a família 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 2‟ 28” 2‟ 14” 

 

Caso 114 – do dia 23/04 – Agressão contra a mulher 
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Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, menor de idade, não 

cita a profissão  

 

Homem, não identifica idade e 

nem cita profissão 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Coabe Cristo Rei em Várzea 

Grande 

Menor de idade, menina, 

namorada 

Namorado, rapaz, vagabundo, 

garotinho, valentão, não presta, 

(ciúme), 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Alguém próximo ao casal 

- Vítima 

- Tentaram falar como 

agressor, mas ele não 

respondeu 

Confusão familiar, iniciada por 

ciúmes, (acabou se exaltando) 

Agressão  

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários  2‟ 25” 2‟ 28” 

 

 

Tabelas com os casos de mulheres vítimas de abuso ou importunação sexual 
 

Caso 201 – do dia 02/04 - Estupro de vulnerável por contemplação 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulheres não identificadas, 

mais de 300 vítimas 

Homem de 38 anos, se passou por 

produtor musical da Assembléia 

de Deus 

 

Homem  

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  

Desde 2013, Região Centro 

Oeste do Brasil 

Mulheres, jovens, vítimas, sexo 

feminino, público alvo, 

vulnerável, menor, adolescente, 

menores de idade, idosas, 

crianças, seduzidas, meninas, 

adulto 

Maníaco do celular, preso, 

senhor, velho conhecido do 

programa, acusado, preso, 

suspeito, macumbeiro, mosquito, 

criminoso, curandeiro, Pai de 

Santo, homem, currículo pesado, 

problemas mentais, audácia, 

cidadão, não bate bem da 

cabeça, vagabundo, indivíduo, 

crápula, marginal, dependente 

Entrevistados  Motivação  Modo  

- Delegacia da mulher – 

Mariel Antonine. 

- Delegado sem nome 

identificado. 

Alega ter problemas mentais Solicitava imagens e filmagens 

de nudez e atos sexuais 

utilizando ameaças contra a vida 

da vítima 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 6‟ 23” 4‟ 54” 

 

Caso 29/04 – Abuso sexual 

Vítima, idade e profissão  Agressor, idade e profissão  Repórter  

Mulher, não identifica idade, 

Miss Mato Grosso 

Homem, não identifica idade, 

ajudante de pedreiro 

Homem 

Lugar do crime  Adjetivos da vítima  Adjetivos do agressor  



 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
 

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
 

120 

www.abraji.org.br 

Rondonópolis, próximo a 

Residencial Granville 

Atual Miss Mato Grosso, ex-Miss 

Rondonópolis, vítima, apreensiva, 

satisfeita, consciência tranquila,  

Acusado, suspeito,reincidente, 

preso, cometedor do crime, 

vagabundo,  

Entrevistados  Motivação  Modo  

Comandante da PM  

Vítima 

Não identificada Perseguiu e abusou 

Tipo de matéria Tempo de matéria Tempo de comentários 

Matéria + comentários 3‟ 45” 1‟ 58” 
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