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QUANDO CASOS DE VIOLÊNCIA VIRAM CASOS DE FAMÍLIA 1 
A Lei Maria da Penha em um talk show popular 
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Resumo 
O presente artigo visa analisar os modos pelos quais o talk show Casos de Família (SBT) 
constrói enquadramentos sobre a violência doméstica contra a mulher. O estudo tenta 
responder a questões como: em que momentos do programa a referida lei é citada?; como a 
lei é discutida pela apresentadora, pela psicóloga, pela plateia e pelos convidados do 
programa?; quais espaços são dados para visibilidade de medidas de prevenção e denúncia 
de violência doméstica?, entre outras. Como resultado, percebe-se a grande importância dos 
testemunhos para a construção do tema no programa, que pode ser pensado como um 
espaço privilegiado para visibilidade e combate ao referido problema. 
 
 

WHEN CASES OF VIOLENCE CAME CASES OF FAMILY 
Maria da Penha Law on a popular talk show 

 
Abstract 
This article aims to analyze the strategies which the TV talk show “Family Cases” (Casos 
de Família, SBT) uses to build frameworks about domestic violence against women. The 
study tries to answer questions such as: when the program cites the law?; how is the law 
discussed by the host, the psychologist, the audience, and the program guests?; what spaces 
are given for the visibility of measures of prevention and denunciation of domestic 
violence?, among others. As a result, we can see the great importance of the testimonies for 
the construction of the theme in the program, which can be thought of as a privileged space 
for visibility and combat the problem. 
 
Introdução 
 

O trabalho busca empreender uma análise sobre Casos de Família, um dos 

programas filiados à matriz popular da televisão exibido de segunda a sexta às 15h45 pelo 

SBT. Grosso modo, a atração pode ser caracterizada como um talk show baseado nas 

narrativas do cotidiano de pessoas comuns, permeadas por problemas cujas 

soluções/encaminhamentos seriam apontados com a ajuda de um perito da psicologia, as 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 1 – Linguagens e Narrativas. 
2 Doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação Social da UFMG. E-mail: 
rafaelbfialho@gmail.com. 
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opiniões da plateia e os conselhos da apresentadora Christina Rocha. Sob a premissa de 

estar cumprindo uma “missão social”, Casos, eventualmente, investe mais fortemente em 

edições voltadas para a discussão de temas problemáticos e controversos da sociedade 

brasileira, como: diversidade de gêneros, adoção, AIDS, reintegração de ex-detentos, 

dependência química e violência contra a mulher.  

Partindo dessa perspectiva, o artigo apresenta como proposta de estudo a abordagem 

televisiva da violência doméstica contra as mulheres no referido programa. Em um recorte 

da pesquisa de doutorado3 do presente autor, o objetivo do estudo proposto é compreender 

como Casos de Família constrói enquadramentos sobre a Lei Maria da Penha, importante 

meio de combate à violência doméstica.  

Nosso estudo parte da constatação de que a TV é uma instância crucial de produção 

de sentido em mútua afetação com a sociedade, captando e emitindo suas tendências, 

movimentos e rumores (FRANÇA, 2009), tais como os enquadramentos a respeito da 

violência que ela dá a ver. Ocupando um espaço privilegiado na arena dos mais variados 

debates e questões da sociedade, a televisão não deve ser desconsiderada na reflexão sobre 

problemas centrais da realidade, como a violência de gênero, já que cotidianamente veicula 

temas a serem discutidos na esfera pública e estimula a participação da sociedade civil, 

dando lugar a múltiplas vozes.  

 

Mídia e violência doméstica 

No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos; o 

parceiro (marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. 

Ressaltamos a forte relação entre a violência doméstica e familiar e as altas taxas de mortes 

violentas de mulheres: dos 4.762 feminicídios registrados em 2013, 50,3% foram 

cometidos por familiares (33,2% de crimes praticados pelo parceiro ou ex) (DOSSIÊ, 

2015).  

                                                           
3 A pesquisa “Casos de Família e o enquadramento da violência doméstica contra a mulher”, que visa 
compreender a abordagem do programa sobre a violência doméstica, encontra-se no segundo ano de execução 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais 
(PPGCOM/UFMG). 
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Em consonância com o artigo 5º da lei 11.340, popularizada como “lei Maria da 

Penha”, consideramos a violência doméstica e familiar contra a mulher como  

 

[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, 
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação (BRASIL, 2006, s/p).  

 
A violência contra a mulher pode ser propriamente física, psicológica, sexual, moral 

ou patrimonial (muitas vezes sendo caracterizada a partir da combinação desses tipos de 

agressão), e enquadra-se como um tipo de violência de gênero, aquela que viola direitos 

humanos, em decorrência de uma relação assimétrica entre os gêneros – marcadas por 

noções problemáticas de modelos masculinos e femininos ancorados em hierarquias e 

desigualdades que estabelecem relações de poder entre os sexos (ZUMA et al, 2009). 

No enfrentamento deste tipo de violência, a mídia tem papel importante que pode 

ser desempenhado de diversos modos. O Dossiê Violência contra as mulheres, elaborado 

pelo Instituto Patrícia Galvão, destaca que o principal potencial dos meios de comunicação 

está em i) poder divulgar os direitos e serviços disponíveis às mulheres, que devem ser 

tratadas como cidadãs portadoras de direitos e não como vítimas e ii) cobrar qualidade e 

capilaridade dos serviços de atendimento, atuando com vistas ao impedimento da volta à 

situação de violência (DOSSIÊ, 2015).  

A própria lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, preconiza a importância do “[...] 

respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência 

doméstica e familiar [...]” (BRASIL, 2006, s/p). Nesse sentido, várias iniciativas 

institucionais de monitoramento da abordagem da mídia sobre casos de violência têm sido 

concretizadas (CAMPOS, 2013), como o Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, que 

em seu Relatório Anual 2009-2010, coloca: 
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Entendemos que qualquer processo de reprodução ou de transformação 
social, hoje, deve necessariamente passar pelos meios de comunicação e, 
por isso, consideramos estratégico o monitoramento de como a mídia lida 
com os temas relacionados às mulheres e à igualdade de gênero de uma 
maneira mais abrangente (BRASIL, 2010, p. 44). 

 

A despeito da importância do papel da mídia no enfrentamento da violência de 

gênero e das tantas recomendações dadas pela lei e por instâncias afins, vários estudos 

apontam as lacunas desse tipo de cobertura, nas quais, muitas vezes, são vistas 

representações e abordagens inadequadas da agressão e dos gêneros, o que pode contribuir 

para a permanência dos quadros de violência. Nos termos de Lima (2014), é como se a 

mulher apanhasse duas vezes – uma em casa e outra na mídia.  

No que diz respeito à televisão brasileira, o tema da violência doméstica tem sido 

assunto de diversos programas, cujas abordagens suscitam pesquisas sobre como tais 

gêneros midiáticos se apropriam dessa problemática – desde os telejornais até as 

telenovelas. Contudo, o talk show popular ainda não recebeu os mesmos investimentos de 

pesquisa, embora haja uma recorrente vinculação desse tipo de programa ao gênero 

feminino. 

Programas como Ricki Lake, Oprah e vários outros foram historicamente associados 

às mulheres, já que tais shows concebem o público preferencial como uma mulher que é 

mãe, uma dona de casa afeita a narrativas emocionantes sobre questões domésticas 

socialmente atuais (WETSCHANOW, 1999), perspectiva que motivou diversas análises a 

respeito da relação entre talk shows e o gênero feminino. Tais estudos, que ora se mostram 

entusiastas dos programas ora apresentam fortes ressalvas a eles, concordam sobre a 

contribuição dos talk shows para a discussão de gênero a partir do momento em que tornam 

questões privadas como exemplos de problemas públicos e dão espaço para grupos 

invisíveis ou vítimas de opressões, como as mulheres. Essa mesma percepção foi 

evidenciada por Freire Filho, Castellano e Fraga (2008) ao analisarem o programa de 

Christina Rocha: 
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Casos de Família alça as mulheres ao centro do dispositivo televisivo, 
seja como público, seja como apresentadora, ou, ainda, como convidadas 
(na condição de esposa, mãe, amiga, dona de casa ou chefe de família; a 
situação profissional, quando referida, é renegada a um plano bastante 
secundário) (FREIRE FILHO; CASTELLANO; FRAGA, 2008, p. 9). 

 

Assim, por voltar-se preferencialmente para as mulheres4, acreditamos que o 

programa configura-se como um espaço pertinente para a observação da violência de 

gênero da qual as mulheres brasileiras são vítimas cotidianamente.  

 

Metodologia 

A violência doméstica é recorrente em Casos de Família; uma busca no Youtube 

resulta em mais de vinte edições sobre o tema. Dentro desse conjunto, foram selecionadas 

aquelas edições que fazem qualquer tipo de menção à Lei Maria da Penha, perfazendo um 

total de 8 programas, que foram submetidos a uma análise de enquadramentos. 

Pensando os quadros de sentido como uma “moldura” que baliza as interações dos 

sujeitos e dá a ver tais relações, cada programa oferece uma gama de enquadramentos que 

visamos analisar caso a caso para que sejam os modos pelos quais Casos de Família 

enquadra a violência doméstica. Para isso, elencamos algumas indagações que procuram, 

como um todo, entender como todos os envolvidos na narrativa do programa agenciam e 

constroem enquadramentos e quais são esses quadros convocados para dotar de sentido as 

interações sobre a violência doméstica que eles vivenciam, praticam, observam, opinam 

sobre ou assistem no palco. Assim, os programas foram analisados à luz de algumas 

questões, como: 

i) em que momentos do programa a referida lei é citada?;  

ii)  como a lei é discutida pela apresentadora, pela psicóloga, pela plateia e pelos 

convidados do programa?;  

                                                           
4 O diretor do programa, Rafael Bello, afirmou em entrevista ao jornal Agora São Paulo: “De olho no público 
feminino, pensamos em abordar temas que fazem parte do cotidiano da dona de casa. Situações que possam 
levá-la a refletir, como um caso que gravamos com filhas que guardam mágoa de suas mães e que tentam uma 
reconciliação”. Na mesma reportagem, Christina Rocha complementa sobre a faixa vespertina em que o 
programa é exibido: “Esse é o momento em que a dona de casa já levou o filho para a escola e está sozinha 
em casa” (FRANCISCO, 2014, s/p). 
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iii)  quais espaços são dados para visibilidade de medidas de prevenção e 

denúncia de violência doméstica?, entre outras. 

 

Sobre a noção de enquadramento 

As situações de interação engendram e demandam quadros de sentido que orientam 

as ações dos sujeitos. Assim, interagir pode ser entendido como um trabalho de “leitura” e 

interpretação das significações disponíveis a partir da identificação da situação apresentada 

possibilitada pelos quadros de sentido. Mas o que são esses quadros e como conseguimos 

perceber as melhores maneiras de nos adequarmos conforme as situações das quais 

participamos?  

Para respondermos a essas e outras questões propostas pelo objeto em estudo, um 

dos conceitos centrais é o de enquadramento. Proposto por Bateson na discussão das 

situações comunicativas, o termo serviu de inspiração para Goffman (1986), que na análise 

dos frames, chamou de “quadros da experiência” os elementos que estruturam os 

acontecimentos sociais definindo as situações comunicativas e a inserção dos sujeitos nelas.  

Nessa perspectiva, os enquadramentos são as atividades cotidianas de mobilização 

dos mais variados quadros de sentido conforme a situação, permitindo-nos compreendê-las 

e projetar modos de participação nelas. Construídos socialmente, os quadros dos quais 

lançamos mão para interagirmos uns com os outros são cruciais para organizar nossa 

experiência, pois nos dão condições de orientar nossa ação respondendo a questões como o 

que está acontecendo nas situações, quais são as regras que as regem, o que esperar (ou 

não) delas, e, por fim, quais posicionamentos devemos adotar em cada uma delas.  

 Quando falam em enquadramento, Bateson e Goffman referem-se às interações face 

a face; todavia, isso não impede que tal conceito seja apropriado e operacionalizado 

também em pesquisas acerca das interações mediadas pela mídia, como é nosso caso. 

Mendonça e Simões (2012) fazem um panorama do espraiamento da noção de 

enquadramento nos estudos de Comunicação e, dentre as possibilidades de aplicação do 

conceito, identificam aquela que será tomada em nosso estudo: a análise da situação 

interativa. Essa abordagem caracteriza-se pelo investimento em análises de inserções dos 
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sujeitos em situações comunicativas – quais quadros são trazidos à cena interativa, como se 

dão os deslocamentos por quadros diversos e os papéis e tensões advindos desses 

enquadres. Assim, ao focar nos detalhes das interações a partir de uma visão 

microssociológica, tal abordagem de análise mostra-se pertinente para estudos como o 

nosso, já que  

 
Ao elucidar o modo pelo qual diferentes atores se posicionam em face dos 
outros, tal vertente possibilita investigar o permanente trabalho de 
cristalização, atualização e transformação das regras e convenções que 
balizam as interações, atualizando valores e normas sociais 
(MENDONÇA; SIMÕES, 2012, p. 195). 
 

Ao nos filiarmos a tal perspectiva, acreditamos ser possível visualizar como os 

sujeitos envolvidos em Casos de Família mobilizam os sentidos relativos à violência, nos 

permitindo enxergar nas interações mediadas pelo programa os valores e normas ligados a 

essa temática e os enquadramentos que advém dessas interações. Isso é possível porque 

consideramos os quadros de sentido como histórica e socialmente constituídos, frutos da 

vivência subjetiva em contextos culturais profundamente marcados por desigualdade de 

gêneros sustentados por normas e valores problemáticos.  

Corrobora nesse sentido França (2011), que lembra que a escolha de quadros de 

sentido depende da situação específica com que lidamos e do contexto social mais amplo (o 

conjunto de valores dominantes num momento de uma sociedade)5. Ou seja, mesmo que 

nos detenhamos sob um programa de televisão, não perdemos de vista o constante diálogo 

que ele estabelece com a realidade, também marcada pela violência doméstica.  

 
Análise 
 

Geralmente, as menções à Lei Maria da Penha surgem espontaneamente na fala dos 

convidados e da plateia, além de ela ser pontuada e discutida pela apresentadora, Christina 

Rocha, e pela psicóloga que atua no programa, Anahy D’amico. Outro tipo de aparição, 

talvez a mais recorrente, seja a partir dos GC’s (geradores de caracteres), que exibem o 

                                                           
5 Interessante observar que a autora também mobiliza o conceito de enquadramento para analisar um caso de 
violência de gênero abordado pela mídia, o que reforça nossa escolha teórico-metodológica. 
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número do telefone para que agressões sejam denunciadas. Esse GC quase não apresenta 

variações, trazendo as seguintes informações: “Lei Maria da Penha. Ligue: 180”, e costuma 

ser inserido nos momentos do programa em que a conversa está focada em casos de 

agressão ou na discussão sobre a Lei em si. 

 
Figura 1 – GC indica número de telefone para denúncias 

 
Fonte: reprodução 

 
Vejamos, a partir de agora, como a Lei Maria da Penha é tratada por plateia, 

apresentadora, psicóloga e convidados de Casos de Família. No que diz respeito aos 

convidados, que contam suas histórias de vida, os casos narrados acenam como histórias 

exemplares da violência doméstica, concretizando o ciclo padrão desse problema. Vejamos 

o exemplo de Claudete, que sofreu agressão de Gilmar, seu companheiro, chegou a registrar 

um B. O., mas depois retirou a queixa – como ocorre muitas vezes. Ao ser questionada pela 

apresentadora o porquê da desistência, a convidada externa alguns dos motivos mais 

recorrentes nesse contexto: 

 

Porque ele pediu perdão, desculpa, ‘não vou fazer mais’ […] e ele falou assim 
‘Se você fizer, eu vou te matar’, como ele fala até hoje. Eu falo ‘Não quero, você 
vai embora’. ‘Se eu for você sabe’. Às vezes eu não tenho medo por mim, eu 
tenho medo às vezes pela minha filha e pelo meu filho que moram comigo6. 
 

                                                           
6 Edição: “Já apanhei da vida, não quero apanhar de você!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ovdSwaG-gJ4>. Acesso em: 15 set. 2017. 
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No caso em questão, o referido boletim de ocorrência desempenha um papel 

importante, integrando-se eficientemente ao modelo de narrativa esperado no formato de 

Casos de Família, reconhecido, em alguma medida, pelas revelações, surpresas e 

reviravoltas. Assim, quando Claudete fala da denúncia que fez ao marido, Christina Rocha 

pede à produtora que traga o boletim. Todavia, é mostrado em close up pela câmera o 

atestado do pedido do exame de corpo delito no IML. Claudete revela que Gilmar não sabia 

da existência desse documento, cuja segunda via ficara com uma amiga, já que ele havia 

rasgado o boletim de ocorrência propriamente dito. Reforçando tal revelação, Christina 

pergunta: “Ele não tava sabendo desse papel?”. O comprovante apresentado por Claudete é 

usado, ainda, como prova de verdade, atestando que aquilo que se passa no palco foi 

checado pela produção do programa. Dadas as inúmeras críticas7 que questionam 

justamente a credibilidade de Casos de Família, entende-se a importância da exibição desse 

documento. 

 

Figura 2 – Documento do IML em close 

 
Fonte: reprodução. 

 

A conversa segue no modelo recorrente consagrado pelo programa: o agressor é 

chamado ao palco e tenta se defender. Claudete é enfática ao dizer que expulsará Gilmar de 
                                                           
7 O programa é criticado recorrentemente pela imprensa televisiva, que questiona a veracidade dos fatos 
narrados. Para uma análise histórica do tratamento da crítica de TV ao Casos de Família, desde seu 
surgimento, cf. Martins (2017). 



 

 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

casa naquele dia e que não voltará atrás; ela é questionada por Christina, que duvida da 

efetividade dessa promessa. Eis que numa edição8 posterior sobre o mesmo tema é exibido 

um VT testemunhal de Claudete, prestando contas após sua participação no programa. Ela 

diz:  

Eu coloquei desde aquele dia o meu ex-companheiro Gilmar pra fora de casa. 
Tive a ajuda dos meus filhos, ele me deu trabalho por dois dias, mas mesmo 
assim eu não voltei atrás, chamei a polícia, tive apoio total deles […]. Venho aqui 
alertar as outras mulheres pra que elas não se oprimam diante desses homens e 
que elas tenham a mesma coragem que eu tive […]. Se elas não têm um lugar pra 
ir, que elas peçam ajuda pra um familiar, pra um amigo, mas que não se deixem 
abater por eles. 

 

Assim, as mulheres ocupam o lugar de modelos de conduta: devem evitar homens 

agressivos, mas caso venham a se relacionar com alguém violento, devem sair de tais 

relacionamentos. O lugar das vítimas enquanto exemplos de superação é exaltado por 

Christina em um dos programas9:  

 

Você tá sendo exemplo pra muitas mulheres de como sair de uma furada, então, 
claro que você não devia ter passado por isso, mas graças a Deus você tá saindo 
dessa, eu tô te dando parabéns porque você é uma menina nova, bonita, tem 
condição de arrumar um homem que te valorize [...]. Agora você fala assim: 
‘Atenção mulheres, faça como eu’. 

 

Contudo, nem sempre cabe às mulheres o papel de vítima; elas são exemplos 

também de como não agir, tendo em vista que, em alguns casos, elas não reconhecem os 

danos trazidos pelas agressões que sofrem. Em alguns desses episódios, Christina chega até 

mesmo a expulsar tais mulheres do palco – estratégia adotada também em relação aos 

maridos violentos – para reforçar que tal comportamento passivo diante da violência não 

pode ser aceito:  

 
É válido eles estarem aqui, aí as mulheres veem como não se comportar, como 
não fazer igual. Pelo amor de Deus, vocês que estão aí no Brasil inteiro 
acompanhando a gente, se valorizem antes de tudo. Esses aqui serviram com dois 

                                                           
8 Edição: “Homem que bate em mulher deve ser punido com toda a força da lei!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=u4vw6yhndHs>. Acesso em: 15 set. 2017. 
9 Edição: “Eu bato na sua filha e você não tem nada a ver com isso!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5Q1P10RpyNw>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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exemplos para você não fazer, é pra você fazer exatamente o contrário: encontrar 
um cara digno, um cara bacana com você10. 

 

 

A Lei Maria da Penha é utilizada, em alguns casos, como um alerta/advertência aos 

agressores que, devido ao tom inflamado de Christina Rocha, assume tons de ameaça (“O 

Brasil é um país que tem lei. E ainda existe xadrez pra homem covarde”). A apresentadora 

os adverte, lembrando-os de consequências judiciais que as agressões podem gerar, como 

quando adverte um agressor de que a lei Maria da Penha prevê prisão de 1 a 3 anos. 

Quando ela fala, o GC mostra o Disque 180. 

Nesse episódio11, a apresentadora ainda demonstra um despreparo para tratar a 

questão por vias legais (“Queria chamar, sei lá, delegacia de polícia, sei lá, alguma coisa”), 

faz uma mea culpa por não poder ajudar Rose, a vítima, e não oferece nenhum tipo de 

orientação consistente para a convidada se defender de futuras agressões. Sugere, apenas, 

que seja feita uma reunião com algum delegado e o agressor para que ele seja esclarecido a 

respeito da Lei (“Pelo menos uma reunião com um delegado, com alguém da delegacia pra 

conversar com ele e mostrar o que é a Lei Maria da Penha e o que acontece se fizer o que 

ele tá fazendo”). Ao fim do programa, ela faz um alerta às mulheres:  

 
Aqui fica o alerta pra todas as mulheres que tão passando por isso, gente. Se a 
gente não mover a primeira pedra, as outras não vão se mover […]. Então vocês 
podem saber que tem a Lei Maria da Penha, aí na sua tela a gente tá colocando o 
telefone [aparece o GC “Atendimento à mulher: ligue 180”]. Denuncie.  
 

Christina pergunta a Rose, a vítima, se ela fez o boletim de ocorrência (ela responde 

que sim) e se quer dar prosseguimento à denúncia. Entretanto, Rose argumenta que não 

pode prosseguir pois não tem nenhum lugar para morar e levar os filhos caso eles se 

separem. Depois, a apresentadora fala brevemente sobre a criação da lei: “Por isso que essa 

Lei Maria da Penha foi feita em 2006, todo mundo sabe, por uma mulher chamada Maria da 

                                                           
10 Edição: “Mulher que não gosta de apanhar, tem que se comportar!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=IPG37ksliCU>. Acesso em: 12 set. 2017. 
11 Edição: “Se não obedeço, apanho do meu marido!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6woBt2TGXi8>. Acesso em: 8 set. 2017. 
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Penha, que apanhava do marido, inclusive ela é paraplégica, e já tá começando a vigorar 

mas ainda falta muita coisa”. 

Apesar de o programa se eximir da responsabilidade pelos convidados após a 

participação no palco, em uma edição12, a vítima, Priscila, é estimulada pela apresentadora 

a tomar as providências da denúncia. A ela é oferecido um carro do SBT, que a levaria em 

casa para buscar as crianças, e a produção a encaminharia para uma ONG, mas não fica 

claro que tipo de apoio ela receberia. Priscila aceita a oferta, sai do palco, mas, ao fim do 

episódio, ela aparece numa externa, saindo do carro com a logomarca do SBT dizendo que 

decidiu não mais ir à delegacia denunciar seu marido por não ter como arcar com as 

despesas das suas filhas, caso se separe. 

A postura dos homens que vão ao palco assumir que batem nas mulheres é, 

sobremaneira, de descrédito à Lei Maria da Penha, ao mesmo tempo em que reafirmam sua 

masculinidade e seu poder sob a mulher. Em nenhuma edição analisada eles demonstram 

qualquer tipo de arrependimento ou consciência real das consequências legais de seus atos, 

mesmo sendo alertados pela apresentadora ou pela plateia. Um exemplo disso é a fala do 

convidado Gilmar, que agride sua esposa: “Se for preso na agressão de mulher, com dois 

dias eu tô na rua, filha. Pra que que tem advogado?”. 

A Lei Maria da Penha é colocada em segundo plano não apenas pelos convidados, 

como também pela plateia. Segundo o comentário de um espectador, vale mais a “lei da 

cadeia”: “O Brasil, a parte da Maria da Penha não vai pra frente, quero ver pegar um 

palhaço que nem você, filho, na cadeia os cara te quebra todinho, dá uma de mulherzinha, 

você dá uma de machão, mas você é uma mulherzinha, você é uma franguinha”13. 

Conquanto a maioria dos agressores entrevistados demonstrem indiferença em 

relação à aplicação da Lei, há um caso exemplar, que mostra sua efetividade. É o que conta 

David, que chegou a ser preso por agredir a mulher (embora, ainda assim, pareça 

reconhecer o motivo):  

                                                           
12 Edição: “Pra mim mulher tem que ser bela, recatada e do lar!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MhCr3iZFgEk>. Acesso em: 9 set. 2017. 
13 Edição: “Se seu marido amasse você, ele nunca teria te agredido!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=RU7gyvyVIUs>. Acesso em: 9 set. 2017. 
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Christina: - Por que você foi preso? 
David: - Porque bati nela! 
Christina: - Ah, você foi preso por causa disso. Lei Maria da Penha. 
David: - Que Maria da Penha! Existe Maria da Penha onde, rapaz? 
Christina: - Não existe? Uai, então por que você foi preso se não existe 
lei Maria da Penha? 
D: - Fui preso só porque o delegado forjou. Porque eu quebrei a 
delegacia todinha lá.  
[…] 
Christina: - Você ficou preso quanto tempo? 
David: - Sete meses. Eu quebrei o recorde. 
Christina: - Recorde de que que você quebrou? 
David: - Recorde do homem que ficou mais preso por Maria da Penha. 
O cara disse ‘Quem aqui já ficou mais de sete meses preso aqui?’ ‘Três’, 
‘Três’. Não existe, né? Chegou na cadeia falou que de três nunca passou. 
A verdade é essa. 
Christina: - Então a Maria da Penha funciona… 
David: - Funciona. 
Christina: - Ué, você falou que não funciona… 
David: - Porque inteirou a delegacia, inteirou não sei o quê, um bocado 
de coisas, mas por Maria da Penha não”. 

 

Acionando o componente psicológico do ciclo da violência, Dra. Anahy afirma, em 

tom de obviedade, que a vítima não denuncia o agressor porque o defende. A plateia, por 

sua vez, ora duvida da Lei Maria da Penha, ora cita-a como um instrumento de defesa das 

mulheres, estimulando as convidadas agredidas a denunciarem os agressores, o que 

demonstra que a lei está, em grande medida, difundida. Cabe, agora, reverter a imagem de 

ineficácia que muitas vezes é associada a esse aparato legal. O programa atua, ao mesmo 

tempo, confirmando os problemas que envolvem a Lei e mostrando que ela é aplicada de 

modo concreto.  

 As estatísticas sobre violência de gênero são uma estratégia recorrente para ancorar 

os casos encenados no palco na realidade social do Brasil, mostrando que o programa seria 

uma “amostra” da violência existente em nosso cotidiano – como Christina Rocha ressalta, 

após ler estatísticas de feminicídio em 2013: “Isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira.  
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Então quando a gente fala aqui no programa, quando a gente aponta pra você, Nilda, e fala 

‘Atenção, cuidado’, é pro bem de vocês. Olha só as estatísticas, gente, isso é muito sério”14. 

Em suma, elas são utilizadas com vistas a um efeito de verossimilhança e, em 

alguns casos, como provas tanto da necessidade da Lei Maria da Penha quanto da sua 

carência. É o que mostra uma fala de Christina em determinado programa15: 

 
Agora é engraçado, você aí de casa deve falar ‘Ah, isso aqui só dá no Casos de 
Família, isso ali deve ser armado’. É verdade sim, e tem mais: as pessoas têm 
mania de fechar os olhos. ‘Ai não, no meu meio não tem nada disso, no meu 
meio, uh!’. Uh nada, isso tá acontecendo no Brasil inteiro com milhares de 
mulheres. Tem uma porção de mulher apanhando agora. Então não é uma coisa 
tããão... Porque rico também apanha, que eu sei. Então apanhar de marido, muita 
mulher apanha”.  

 

Nesse momento, a imagem de Christina divide a tela com alguns dados 

referenciados como sendo do Ipea, mas sem maiores especificações de quando e onde foi 

feita a pesquisa. Ela continua seu proferimento questionando a Lei, cobrando maior 

efetividade na sua execução. Em um dos programas, ela faz o seguinte discurso em favor da 

prisão dos agressores: 

 
E aí? Aí depois mais uma mulher morta, mais uma morta, cada vez mais, e tá 
aumentando [...]. Lei Maria da Penha a mulher vai fazer o quê? Lei Maria da 
Penha! Aí chama: ‘Oi, Penha, tudo bem? Tchau’. E aí? Eles não fizeram agora 
pra não dar palmadinha em criança? A lei menino Bernardo. Eles não fizeram 
uma lei bacana? Por que que eles não fazem uma lei mais austera, mais forte. Ou 
oito ou oitenta, não adianta ficar ali mais ou menos, porque as pessoas só 
aprendem quando levam na carne, cê entendeu? É o castigo, é na prisão, aí o cara 
vai... Por isso que eles batem ou vai na delegacia e solta [...]. Porque aqui não é 
igual nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, nossa, se acontece 
um negócio desse, meu pai do céu. Ai do homem que bate em mulher. Ali é outra 
conversa. Agora o Brasil, no lugar de imitar as coisas boas, não. Eu não entendo 
essa lei do Brasil. 
 

Uma de suas principais reivindicações é para que os agressores sejam presos: 
 
Homem covarde que bate em mulher só para de bater se for preso. Infelizmente, 
tem homem que para na marra. […] Todo mundo usa o cinto de segurança porque 
sabe que vai ser multado, entendeu? A partir do momento em que o primeiro 

                                                           
14 Edição: “Mulher boa é mulher quieta!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8YbtClxTJBg>. Acesso em: 20 ago. 2017.  
15 Edição: “Mulher que não gosta de apanhar tem que se comportar!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=IPG37ksliCU>. Acesso em: 2 set. 2017. 
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homem que bater numa mulher for preso, literalmente preso, o próximo vai 
pensar duas vezes antes de bater. Então eu queria saber, deputados aí, pelo amor 
de Deus, não sei. É tão difícil você melhorar uma lei? […] Porque a Lei Maria da 
Penha chegou, bonito nome, Maria da Penha, melhor do que nada, tal, mas… E? 
E temos aqui um cara falando pro Brasil inteiro que bate na mulher, pô. Se lei 
fosse lei mesmo, ele saía daqui preso. 

 
Nas últimas palavras deste trecho, a apresentadora ainda sugere uma ineficiência da 

lei que é comprovada empiricamente em vários casos de descumprimento por parte do 

agressor, falhas no atendimento à mulher etc. Se tal afirmativa expõe as lacunas da lei, 

também pode contribuir para desestabilizar a credibilidade que tal medida judicial constrói 

ao longo dos anos. Pode se supor que várias telespectadoras deixarão de acionar a lei por 

causa da dúvida se ela realmente será cumprida. Assim, neste ponto, o discurso da 

apresentadora – e do programa em si – soa complexo, já que, na mesma edição em que 

questiona a principal via de defesa da mulher, diz a ela para acioná-la.  

 Por outro lado, pode-se dizer que o programa é uma das principais “vitrines” para a 

lei ao divulgá-la e difundi-la para seu público preferencial: as mulheres, que também são 

público-alvo do programa. De modo recorrente, a violência doméstica é abordada no 

programa, que, alcançando uma média de cinco a sete pontos de audiência, chega ao Brasil 

inteiro. 

Em outra edição, Christina dirige-se até mesmo à presidente da época, cobrando 

maior efetividade da lei nº 11.340: “Atenção, presidente Dilma Roussef, a senhora que é 

presidenta do Brasil, não é possível que isso continue acontecendo no Brasil. São muitos 

caras assim, gente”16.  

Embora a reflexão e a crítica contumaz a respeito da lei sejam pertinentes para seu 

aprimoramento, percebe-se que o programa trata a questão de maneira superficial, baseada 

em observações cotidianas e informações frágeis (como a comparação com os EUA, por 

exemplo, já que não são oferecidos dados que sustentem a afirmativa de Christina). Tal 

lacuna poderia ser resolvida em alguma medida se houvesse participação de advogados, 

ONG’s e demais órgãos de defesa da mulher, vozes oficiais que indicassem saídas para o 

                                                           
16 Edição: “Se não obedeço, apanho do meu marido!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6woBt2TGXi8>. Acesso em: 8 set. 2017. 
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problema da violência. A argumentação do programa é que essas pessoas até são 

convidadas, mas se recusam a participar da atração devido ao seu tom popular. É disso que 

reclama Christina, mostrando-se indignada, quando diz:  

 

A gente sempre convida as pessoas envolvidas nas leis, enfim, autoridades. Sabia 
que ninguém quer vir aqui? Ninguém. Por quê? Discriminar porque a gente é 
popular, não, acho que vocês têm medo de vir explicar. Porque a gente tenta 
trazer eles, ou eles não respondem, ou eles deixam os produtores ali horas ‘Ah, 
peraí um minutinho’.  

 

Não é possível dizer se a recusa da participação de instâncias oficiais é verdadeira, 

mas, de fato, há uma ausência desse tipo de convidados na atração. Num universo de mais 

de 20 edições coletadas sobre o tema, abarcando os anos de 2013 a 2017, apenas uma conta 

com a presença de três representantes de ONG’s em defesa de mulheres em situação de 

violência. Sendo assim, na maioria dos outros programas, a voz de cientificidade e 

autoridade cabe à Dra. Anahy, que dá um breve parecer psicológico tanto das vítimas 

quanto dos agressores e lê estatísticas de violência.  

Foge ao usual o programa exibido em 29 de agosto de 2016, em ocasião dos dez 

anos de promulgação da lei nº 11.340, com o tema “Homem que bate em mulher deve ser 

punido com toda a força da lei!”17, que contou com a participação de três representantes de 

duas ONG’s de defesa da mulher. A data foi lembrada por Christina de modo breve, sem 

maiores aprofundamentos. Interessante observar que, apesar da presença dessas três 

convidadas especiais, elas só foram ouvidas no último bloco, de maneira rápida (uma delas 

só disse uma frase). O GC diz: “Representantes de ONG’s de defesa das mulheres tiram 

dúvidas sobre a lei Maria da Penha”, indicando que o papel das mulheres ali é esclarecer 

detalhes sobre a aplicação da lei. Quem ganha mais tempo de fala é Danizi Moraes, da 

ONG AMZOL, de SP. Ela agradece pelo espaço concedido pelo programa, visto por ela 

como uma oportunidade de visibilidade para o tema. Em tom didático, ela explica que 

ameaças, e não apenas agressões físicas, já são suficientes para que as mulheres acionem a 

Lei. Depois, ela discorre sobre todo o processo que começa a partir do momento em que a 

                                                           
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u4vw6yhndHs>. Acesso em: 15 set. 2017. 
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mulher registra um boletim de ocorrência, até que o agressor venha a ser preso. Christina 

faz uma espécie de consulta para aprimorar sua conduta no programa quando pergunta: 

 

Então eu posso falar aqui, não vou estar falando besteira quando eu disser aqui no 
ar ‘Atenção homens que batem em mulher: caso você seja denunciado, você vai 
ser preso porque bate em mulher’ ou eles vão continuar rindo da minha cara? 
Não, porque muitos riem [...]. Já teve vários aqui no programa que falaram ‘Eu 
falo mesmo, essa Lei Maria da Penha não funciona’, a gente fica meio...  

 

Danizi responde que essa prisão dependerá da vontade da vítima de continuar com a 

denúncia ou, caso desista e haja lesão corporal, o Ministério Público dará prosseguimento 

ao trâmite judicial. Enquanto elas conversam, o número do Disque 180 aparece no GC. 

Outra tentativa de ancoragem na realidade é a exibição, em uma edição18, de uma 

matéria cedida pelo departamento de jornalismo do SBT ao Casos de Família. A 

reportagem é exibida no início do programa, evidenciando uma tentativa de conferir maior 

credibilidade ao tema proposto, agregando um valor advindo do jornalismo. Casos diz, com 

isso, que aquilo que se passa no palco também está nas ruas e, por isso, deve ser discutido. 

A matéria destaca dois casos de violência contra a mulher (uma morta e outra mantida em 

cativeiro), cita estatísticas de denúncias de violência doméstica e ouve uma promotora de 

justiça, que fala da importância do registro do boletim de ocorrência e a necessidade da 

solicitação de medida protetiva. Quando o VT termina e Christina aparece no palco, ela 

repete as estatísticas apresentadas na matéria. 

 

Conclusão 

 Em determinada edição, Christina Rocha afirmou: “Aqui o programa não é de 

polícia, não é nada. Aqui o programa se trata de pessoas, de seres humanos”. Tal colocação, 

associada a achados da análise – como a reduzida participação de especialistas, a 

valorização dos testemunhos e o uso de estatísticas puras – indicam que, para Casos de 

Família, importam mais as experiências pessoais vividas pelos convidados e plateia. As 

histórias seriam, então, “provas de verdade” que, por sua vez, valeriam mais do que dados, 

                                                           
18 Edição: “Já apanhei da vida, não quero apanhar de você!”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ovdSwaG-gJ4>. Acesso em: 15 set. 2017. 



 

 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

números e teorias. No palco, a realidade lida nos jornais e constatada pelas estatísticas 

ganham corpo, cara, luzes e aplausos. 

A análise evidencia que a Lei Maria da Penha está difundida a ponto de ser 

reconhecida pelos participantes de um programa popular que, por sua vez, desnuda algumas 

complexidades e deficiências da Lei. Ou seja, Casos de Família acena como um importante 

lugar de observação e análise a respeito do imbricamento entre mídia e violência de gênero. 

Em síntese, a presença da Lei Maria da Penha em Casos de Família é pertinente e 

pode ser benéfica se pensarmos que o programa exibe os mais variados tipos de violência 

contra a mulher – seja nos casos narrados no palco ou nas falas de Dra Anahy –, mostra a 

efetividade da lei e pode estimular as denúncias.  

 Se por um lado o programa pode ser criticado por uma falta de aprofundamento e/ou 

espetacularização da violência, deve ser destacado o potencial que ele tem de conferir 

visibilidade às medidas de combate à violência, como a Lei Maria da Penha, questão que 

merece ser discutida em futuros estudos. 
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