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NARRATIVAS DE VIOLÊNCIA, NARRATIVAS VIOLENTAS:1 

reflexões sobre o jornalismo e o assassinato de mulheres em relações de proximidade 
 

Bárbara Caldeira2 
 
RESUMO 
Este artigo busca refletir sobre em que medida a narrativa jornalística acerca do assassinato 
de mulheres no contexto de proximidade e confiança pode constituir-se, ela mesma, uma 
forma de agressão, configurando o jornalismo como mais um dos agentes do ciclo e da rede 
de violência sistemática contra a mulher. Entendendo as narrativas jornalísticas como forma 
de agir no mundo a partir dos estudos de Paul Ricoeur (1913-2005), como necessariamente 
construídas, lacunares e interessadas, buscamos entender como o ato de narrar, inscrito no 
Círculo Hermenêutico proposto pelo autor, pode ser violento na situação mencionada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: narrativa jornalística; círculo hermenêutico; violência contra a 
mulher; feminicídio; assassinato de mulheres. 
 
ABSTRACT 
This essay intends to reflect on to what measure journalistic narrative about the murdering 
of women in the context of proximity and trust can be, in itself, a form of aggression, in 
which journalism becomes one more actor of the cycle and the network of systemic 
violence against women. Based on an understanding of journalistic narrative as a form of 
action in the terms of Paul Ricœur (1913-2005), as necessarily constructed, gapped and 
interested, we attempt to understand how the act of narrating, inside the Hermeneutic Circle 
proposed by the author, may be violent in the aforementioned situation. 
 
KEY-WORDS: journalistic narrative; Hermeneutic Circle; violence against women; 
feminicide; murder of women. 
 
Notas preliminares 

 O Brasil registrou, no ano de 2013, uma média de 7 assassinatos de mulheres ao dia 

por figuras com quem mantinham relações de proximidade e confiança prévia. Dessa 

parcela, 4 mortes diárias foram perpetradas por parceiros ou ex-parceiros afetivos e sexuais 

das vítimas, homens com quem essas mulheres estabeleciam relacionamentos que 

envolvem afetos e sentimentos. Os dados, apresentados no Mapa da Violência 2015: 

Homicídios de mulheres no Brasil (WAISELFISZ, 2015), apontam para um quadro 
                                                             

1Trabalho apresentado no GT 1 – Linguagens e narrativas. 
2Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 
barbaralopocaldeira@gmail.com. 
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alarmante de ocorrência de feminicídios no país, crime legalmente reconhecido em 

território nacional desde 2015, quando a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei Nº 

13.104, conhecida como Lei do Feminicídio, que inclui esse tipo de assassinato no rol dos 

crimes hediondos. 

Nosso país, de acordo com o mesmo estudo, ocupa o 5º lugar do ranking mundial 

de assassinatos de mulheres, considerando 84 países e já equalizadas suas diferenças 

populacionais. Além disso, pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo e pelo 

Serviço Social do Comércio (VENTURI & GODINHO, 2013), referente a 2010, constata 

que cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos no Brasil, majoritariamente em seu 

círculo íntimo. É como se, ao final de todo o dia, o país computasse o saldo de 3.600 

mulheres feridas por figuras masculinas com quem convivem. Apesar desses dados não 

dizerem especificamente de assassinatos, ocorrência para a qual voltamos nossa atenção, 

aponta para a dimensão sistemática da violência contra a mulher que abarca agressões 

letais, mas não apenas. Trata-se de um ciclo e de uma rede processuais da violência, e não 

apenas formados por episódios isolados ou individualizados. Aqui, consideramos esses dois 

arranjos como distintos, mas complementares: a ideia de rede é interessante para pensarmos 

que mulheres são violentadas por uma espécie de rede de agentes violentos, o que inclui 

lugares institucionalizados como o Estado, a família; enquanto a noção de ciclo descortina 

um processo contínuo de violência sistêmica ao qual as mulheres estão submetidas e que 

pode implicar em uma crescente de violência, bem como combinação de tipos de agressão. 

Já sabemos, então, que mulheres se encontram em condições de vulnerabilização e 

em posição assimetricamente desfavorável quando dizemos das relações de poder 

atravessadas por gênero; ou suas mortes, espancamentos e outras ordens de agressão não 

seriam tão constantes. Sabemos, também, que o assassinato de mulheres por razão de 

gênero é reconhecido em um âmbito institucionalizado como um tipo de violência 

específica e que, portanto, demanda políticas públicas específicas. Mas através de quais 

lentes o jornalismo vem observando os assassinatos cotidianos de mulheres? Quais são os 

modos de inteligibilidade acionados para que o jornalismo, como agente, construa seus 

relatos e ratifique ou retifique esquemas de compreensão para essas mortes? Pode o 

jornalismo, em suas narratividades, constituir-se não apenas como agente do tecer 
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narrativas de violência mas tornar-se, ele mesmo, um agente violento no ciclo e na rede de 

agressões sistemáticas contra a mulher? 

Neste artigo, buscamos mobilizar alguns apontamentos teóricos acerca das 

narrativas jornalísticas, valendo-nos das reflexões de Paul Ricoeur (1913-2005) e autores e 

autoras que delas bebem para fazerem suas ponderações, tentando observar especialmente o 

jornalismo com capacidade de agência e, nesse caso, de uma agência potencialmente 

violenta. Aqui, dialogamos com nossa pesquisa de mestrado (CALDEIRA, 2017) e alguns 

de seus apontamentos, que resultaram de um trabalho de mais fôlego, para estimular a 

discussão. A dissertação em questão faz parte de uma iniciativa mais abrangente, o projeto 

de pesquisa Narrativas de um problema cotidiano: a violência de gênero e o testemunho 

jornalístico3. Os exemplos aqui trazidos se referem a matérias jornalísticas do jornal 

impresso mineiro Super Notícia analisadas no mestrado, que fazem parte do banco de dados 

do projeto e foram recortadas por tipo de ocorrência (assassinatos, uma vez que o corpus 

disponível comporta narrativas de outras agressões). Esperamos, com isso, desenvolver 

algumas ideias experimentadas ainda com alguma timidez no mestrado para que tomem 

corpo para a tese que será elaborada no doutorado em curso. 

 

Narrativas: tessituras interessadas 

As perguntas lançadas são ambiciosas em alguma medida mas, ao nosso ver, 

necessárias. Afinal, não é possível falar da atividade jornalística de forma apartada da vida 

social e das conversações cotidianas, mas, sim, tomar as narrativas jornalísticas como 

intrínsecas a essas conversações, seja fornecendo subsídios, sendo tomando por empréstimo 

esses falares do mundo da vida. Como pondera Bruno Leal (2006), as narrativas são 

“materializações das falas sociais” (LEAL, 2006), e também alimentam essas mesmas falas, 

fazendo retornar o vivido ao narrado, se tomarmos emprestados os termos de Ricoeur. Para 

Leal, “as narrativas emergem como resultado da interrelação das forças sociais, as mais 

diversas; caracterizam equacionamentos possíveis dessas forças, em pontos peculiares do 

fluxo histórico e social” (2006, p. 22). Dessa maneira, estão sempre em tensão, são porosas, 
                                                             

3Projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais e formado pelos professores 
doutores Carlos Alberto de Carvalho, Bruno Leal, Elton Antunes e Paulo Bernardo Vaz. 
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fragmentadas e irrepetíveis, tanto em seu processo de construção, que se vale de uma 

composição singular a cada novo ato de narrar, quanto pelo gesto fruidor de apropriação da 

narrativa que a ressignifica, desestabiliza, desloca, especialmente quando consideramos 

“texto” como uma emergência, não apriorístico, um conjunto de relações superpostas que 

não é anterior à significação (GRACIA, 1996; RYAN, 2001). 

Apesar de Ricoeur ter dedicado seus estudos principalmente às narrativas 

historiográficas e literárias, defendemos ser possível observar o jornalismo recorrendo às 

reflexões sobre narrativas e a um “olhar narrativizante” (LEAL, 2006, p. 21). Se as 

narrativas são formas de experienciar o mundo que atuam no próprio mundo de referência e 

oferecem recursos para que lidemos com ele e com problemas empíricos que nele latejam, 

elaborando-o a partir do narrar e do fruir, não é proveitoso pensar que o jornalismo 

engendra o mesmo processo, funcionando como uma das possibilidades de elaboração e 

relação com o cotidiano? Não queremos, aqui, cair na armadilha do midiacentrismo; 

reconhecemos que há narrativas de outras ordens que circulam no dia a dia com grande 

potência e nos recusamos a acreditar em um imediatismo simplificador de um esquema 

entre “mensagem” e “acolhimento” apaziguado. Ao contrário, entendemos que as narrativas 

comportam e se formam a partir de disputas, negociações, em processos nunca estanques de 

atualização.  

As narrativas jornalísticas, tomadas em sua emergência e circularidade, fazem parte 

do processo de elaboração quanto ao assassinato de mulheres por figuras de proximidade, 

constituem e são constituídas por marcas dos modos de saber a violência contra a mulher 

que circulam socialmente. Nesse sentido, nos interessa entender como são construídas, na 

narrativa jornalística, a situação de violência e as figuras de vítimas e agressores, a partir do 

entendimento de qual “gesto de querer saber” o jornalismo opera diante do assassinato de 

mulheres, que “perguntas” aciona diante da ocorrência dos crimes de feminicídio 

cotidianamente e que podemos “desentranhar” em um gesto analítico imbuído de um olhar 

narrativizante. O jornalismo, então, mais ratifica ou mais retifica noções problemáticas e 

danosas em relação à violência de gênero contra a mulher e em relação ao “ser mulher”? 

Nessa operação, pode o jornalismo, por meio das construções narrativas, violentar as 

mulheres já agredidas? 
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Não pretendemos tropeçar em uma visada normativa do fazer jornalístico, tentando 

estabelecer parâmetros de como o jornalismo deveria agir em comparação com os modos 

como ele efetivamente age diante do assassinato de mulheres ocorridos no mundo de 

referência, mas sim observar a narrativa jornalística em operação, implicada na vida social, 

parte de um imaginário compartilhado. Acreditamos que as narrativas jornalísticas 

perseguem uma certa reconstituição do real, operam no encadeamento de elementos de 

forma verossímil, mas se destacam por seu aspecto lacunar, não dando conta da completude 

do vivido; e interessado, sendo fortemente ancoradas em um jogo de hieraquizações 

compulsórias. Seja no ato de destacar determinado acontecimento como digno de ser 

noticiado, no direcionamento das perguntas nas entrevistas, nas dinâmicas de apuração, na 

composição narrativa — processos que não devem desconsiderar inclusive a configuração 

do dispositivo no qual as narrativas jornalísticas se inscrevem — o jornalismo opera em um 

“agenciamento de vários elementos para uma construção do real” (ANTUNES & VAZ, 

2006, p. 46), não conformado, mas atravessado, por aspectos múltiplos, inclusive por suas 

materialidades. 

Uma reflexão ricoeuriana é essencial para possibilitar certas aproximações entre 

jornalismo e narrativas e fazer com que percebamos a narratividade da morte de mulheres 

no jornalismo em sua complexidade: o Círculo Hermenêutico e sua dinâmica da Tríplice 

Mimese. A tessitura da intriga, noção articulada a partir da contraposição dos estudos de 

Santo Agostinho e Aristóteles no esforço de uma possível resolução da aporia do tempo, é o 

ponto de partida para compreender a circularidade hermenêutica e evidencia que a narrativa 

se dá no entrelugar das falas sociais de um mundo prefigurado (mas em constante 

construção e reconstrução) e o retorno da narrativa às falas sociais. Nas palavras de 

Ricoeur, “por maior que seja a força de inovação da composição poética no campo de nossa 

experiência temporal, a composição da intriga está enraizada em uma pré-compreensão do 

mundo da ação” (RICOEUR, 2010, p. 96).  

Nesse sentido, tecer a intriga é a ação de organizar a partir de fragmentos que não se 

dá de maneira isolada de outras etapas nos processos de criação e recriação narrativas. 

Antes, o Círculo Hemenêutico é uma espécie de “emaranhado móvel” que deve ser 

compreendido sempre em relação. Nosso olhar narrativizante, neste exercício, nos leva a 
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olhar menos para os acontecimentos ocorridos no mundo de referência que são noticiados e 

mais para a processualidade da narrativa em relação a esse mundo de referência. Para 

Carvalho (2014), os acontecimentos noticiados estão envoltos em jogos de interesse e 

disputas de sentidos e “se apresentam como desafio permanente para os jornalistas, à 

medida que, a despeito de técnicas de redação mais ou menos estáveis, cada narrativa 

requer uma cuidadosa escolha de palavras” (CARVALHO, 2014, p.126). São essas 

escolhas que nos fornecem pistas para nosso gesto de desvelar essas narrativas e entender 

de que maneiras elas agem no mundo e como essa ação pode se constituir como violência 

no ciclo e rede já mencionados.  

No Círculo Hermenêutico, estão abarcadas Mimese 1, Mimese 2 e Mimese 3, tríade 

que deve ser entendida como uma rede de processos interligados que se entrecruzam, 

tensionam, desafiam. Esse desenho espiralado, por mais que já estabeleça de antemão que 

trata-se de um processo contínuo, ininterrupto e retroalimentado, pede cautela para que suas 

três fases não sejam vistas como etapas dissociadas. A Mimese 1, que Ricoeur nomeia 

como prefiguração do campo prático, abarca uma rede de referências presentes no mundo 

social, inclusive já mediadas em outros processos, e que se apresenta como um conjunto 

simbólico do “real empírico” acordado em certas condições. Marcela Farré (2004) defende 

que Mimese 1 comporta uma espécie de “modelo do mundo ético ou representação do real, 

como pressuposições de verdade, que o leitor tem como certas” (FARRÉ, 2004, p. 143) e é 

articulada a partir de três dimensões: estruturais, simbólicas e temporais, como aponta 

Carvalho (2012). No intuito de explicá-las, o autor afirma que: 

 
A primeira diz respeito, imediatamente, às próprias formas narrativas mais caras a 
uma determinada sociedade, compreendendo um conjunto de regras consideradas 
pertinentes a um bom modo de narrar, ou a uma tradição narrativa. A segunda dá 
conta de um conjunto de mitos, crenças, valores, questões éticas e morais, enfim, 
a uma ampla gama de manifestações típicas da cultura, enquanto a última é 
articuladora de sentidos ao remeter às diversas possibilidades de que a 
temporalidade, cronológica ou de outra natureza, é portadora. (CARVALHO, 
2012, p. 175) 

 

Todas as três são importantes para compreender o potencial de violentar que o 

jornalismo carrega, e tentaremos fazer essa ponderação de forma breve, aproximando-as do 

assassinato de mulheres em relações de proximidade. Na dimensão estrutural, está em jogo 
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um conjunto de narrativas pregressas produzidas que oferecem subsídios para as novas, não 

apenas jornalísticas, mas também aquelas de outra ordem, como as literárias, 

cinematográficas, televisivas, musicais. Essa teia fortemente interligada faz parte do 

imaginário social compartilhado e baliza certas tendências estilísticas que dizem de uma 

dimensão de tradição, especialmente quando consideramos que “todo ‘texto’ é um evento 

único, constituído no cruzamento das relações anteriores, mais gerais, que o tornam 

possível, e no diálogo peculiar que estabelece com outros fenômenos” (LEAL, 2006, p. 21), 

ou seja, um texto também se dá apenas em relação a outros textos. A noção de “crime 

passional”, por exemplo, já foi fortemente explorada pelo jornalismo sob essa assinatura, 

mas também por uma infinidade de narrativas ficcionais4 que engendraram certa 

fetichização do desenrolar da cena de assassinato supostamente motivado por paixão. 

Isabelle Delpla (2015) acredita que o “crime passional” é antes uma construção social e 

jurídica em que a “paixão” serve à defesa do acusado para atenuar sua responsabilidade, 

invisibilizando a violência de gênero contra a mulher. Para a autora, “insistir na paixão é 

descartar as dimensões sociais, institucionais e econômicas da violência” (2015, p.303), 

sendo essa operação ainda muito comum no jornalismo que, apesar de não nomear as 

ocorrências dessa maneira, recorre a todo esse conjunto estilístico romantizador do 

assassinato de uma mulher por um homem. 

O aspecto simbólico é especialmente interessante quando dizemos de assassinatos 

de mulheres em relações de proximidade, interligando os aspectos estruturais e temporais. 

A segunda dimensão de Mimese 1 congrega mitos, crenças, valores, questões éticas e 

morais que circulam no mundo prefigurado. Se no Círculo Hermenêutico as três mimeses 

estão interconectadas, é possível dizer que, na narrativa jornalística, há uma série de saberes 

encarnados articulados, evidenciados em maior ou menor grau, que dizem de certas regras 

sociais compartilhadas no mundo da ação. Os modos de inteligibilidade do jornalismo em 

relação às mortes de mulheres, dessa forma, não são descolados dos que circulam 

socialmente. Na narrativa jornalística construída, é possível perceber escolhas que 

                                                             

4O célebre poeta americano Edgar Allan Poe (1809 – 1849), considerado o grande precursor do Romance 
Policial, afirma em A Filosofia da Composição (2015) que “a morte de uma mulher bonita é, 
inquestionavelmente, o tema mais poético do mundo” (POE, 2012, p. 25). 
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deflagram esses valores morais para notar um certo modo de olhar para os crimes contra 

mulheres e para as dinâmicas das relações sociais imbricadas naquele acontecimento que 

não é exclusivo do jornalismo, mas que, em certa medida, é trazido à tona — e, pensando 

ciclicamente, alimentado — por ele. 

A dimensão temporal, o terceiro elemento de destaque da Mimese 1, pode dizer 

respeito aos movimentos de contextualização — ou de ausência dela — que o relato 

jornalístico faz. É a partir dessa perspectiva que podemos considerar a narrativa jornalística 

uma proposição, uma abertura de possíveis, um resgate do tempo passado, uma convocação 

de projetos de futuro. De acordo com Ricoeur, o trajeto que a Mimese 1 opera, no sentido 

da “representação da ação” é, antes de mais nada, compreender o que é o agir humano em 

sua semântica, em sua dimensão simbólica e em sua temporalidade. “É nessa pré-

compreensão, comum ao poeta e ao seu leitor, que se delineia a construção da intriga” 

(RICOEUR, 2010, p. 112) e, ainda, “o tempo se torna tempo humano na medida em que 

está articulado de maneira narrativa” (p. 9). É importante frisar, também, que a dimensão 

temporal expõe a fragilidade da própria narrativa, uma vez que a experiência narrada tenta 

se organizar narrativamente a partir de estilhaços, persegue um evento, mas nunca dá conta 

de sua completude. 

A Mimese 2, a configuração, de acordo com Farré, corresponde ao “domínio da 

poiesis, dos mecanismos de criação que realizam diferentes instâncias narradoras” (2004, 

p.143). É essa ação, a composição da intriga intrínseca ao ato de narrar, que permite que os 

elementos estilhaçados sejam rearranjados no esforço de uma narrativa verossímil — o que 

nos possibilita, em uma operação analítica pautada pelo olhar narrativizante, desvelar 

estratégias narrativas que o jornalismo aciona na construção de personagens na busca por 

essa verossimilhança, propondo um real possível. A Mimese 2 “compõe juntos fatores tão 

heterogêneos como agentes, objetivos, meios, interações, circunstâncias, resultados 

inesperados, etc.” (RICOEUR, 2010, p. 114, destaque do autor), sendo que “o sentido da 

operação de configuração constitutiva da composição da intriga resulta da sua posição 

intermediária entre as duas operações” (2010, p. 94). Como nos lembra Carvalho (2012), se 

em Mimese 1 há um mundo prefigurado, em Mimese 2 há o ato de tecer a intriga, 

“mediadora por excelência entre o mundo que precede a narrativa e o que vem após a 
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colocação em circulação da narrativa” (CARVALHO, 2012, p. 176). Dessa maneira, é 

Mimese 2 que dá sentido ao mundo da ação (Mimese 1) e permite a emergência de novos 

sentidos que, em um gesto de ressignificação, se dá principalmente em Mimese 3. 

A narrativa jornalística, a partir de sua elaboração, se localiza fortemente nessa 

operação de configuração, pautada por um gesto organizador próprio do jornalismo e 

oferecendo um jogo em que novos sentidos podem emergir.  Jornalistas, no seu jogo de 

tecer narrativas, ao receber a pauta, se dirigem às “fontes”, nesse momento agentes 

humanos, que tentam dar acesso a uma experiência temporal circunscrita e recortada por 

meio de estilhaços já por elas organizados. Ao narrarem o que lhes cabe, essas fontes 

buscam um ordenamento mnemônico, marcam suas construções por posicionamentos 

ideológicos, fazem recortes subjetivos. A própria narratividade advinda dos relatos das 

fontes já expõe seu aspecto fragmentado e incompleto a partir do momento em que 

reconhecemos que se a narrativa não é a ação narrada, mas sim um gesto de reconstruí-la, 

ela está fadada a ser não cronológica, não ser estável. Fazem parte desse fornecimento de 

subsídios para as narrativas jornalísticas as consideradas fontes não humanas, como 

boletins de ocorrência, observação de casos pregressos noticiados ou mesmo de outras 

mídias noticiosas. 

Ali estão jornalistas, produtores e produtoras de narrativas, coletando e 

selecionando o que destacar desses relatos, colocando-os em relação com outros dados — 

estatísticas de órgãos oficiais, crimes semelhantes já cometidos —, tentando conferir uma 

certa verossimilhança a partir do encadeamento de elementos heterogêneos, tensionados, 

instáveis. Buscando deixar aquele conjunto marcado pelo caos e pela dissonância algo 

palatável para a compreensão, algo compatível com uma tendência estilística e estrutural. O 

que jornalistas estão fazendo, compulsoriamente, é um jogo de recortes e costuras 

resignado às lacunas. O jornalismo, assim, não é mero observador ou instância que registra 

o desenrolar da violência, mas funciona como sua testemunha e pode inclusive tornar-se 

agente da violência a partir de conexões que estabelece.  
Midiatizado e em outras ordens do simbólico, o jornalismo não apenas observa e 
registra o acontecer da violência, o testemunha, na perspectiva ampla e complexa, 
o que implica romper com a condição básica de observação e observador não 
implicados nos acontecimentos violentos. (ANTUNES, 2012, p. 286-287) 
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Mimese 3, a reconfiguração, é “a esfera que faz intervir a atividade receptora com 

atualização persuasiva e emotiva” (FARRÉ, 2004, p. 143). Essa instância, como aponta 

Carvalho, convoca o leitor da narrativa a integrar-se à trama “não de forma passiva, e sim 

como quem exerce o papel de refiguração, tornando completo o círculo hermenêutico” 

(2012, p. 177). Em Mimese 3, leitoras e leitores se conectam à narrativa uma maneira ímpar 

e irrepetível, usando de suas vivências — experiências empíricas e narrativas, crenças, 

valores, repertório, um certo horizonte de leitura — para preencher, à sua maneira, a malha 

lacunar da narrativa jornalística e acolhê-la dentro de condições particulares. Cada fruição 

faz com que um texto diferente emerja a partir da articulação dos elementos dispostos 

narrativamente em certo arranjo. A figura do leitor ou da leitora, em Ricoeur, é quem 

permite que o narrado retorne ao vivido, possibilitando que as narrativas sejam, de alguma 

forma, devolvidas para o mundo prefigurado de Mimese 1, impulsionando o compulsório 

movimento circular da Tríplice Mimese. Leitores e leitoras, assim, agem como coautores e 

coautoras ao se apropriarem da intriga, acrescentando a ela, inevitavelmente, algo de si, 

afetando e sendo afetados e afetadas pela narrativa.  

É importante frisar que mesmo que se ancore em determinados regimes de verdade 

e falares sociais compartilhados em Mimese 1 para sua organização em busca da 

verossimilhança, a narrativa jornalística é complexa e heterogênea, composta de narrativas 

superpostas, exposições e apagamentos. Da mesma maneira, mesmo que leitores ofertem às 

lacunas narrativas seu repertório em uma tentativa de preenchê-la e seu movimento seja 

uma tentativa de estabilização, a narrativa não pode ser estabilizada porque o Círculo 

Hermenêutico não é passível de estancamento. Assim, nos questionamos: se essa 

verossimilhança construída narrativamente se ancora em (e serve a) certos regimes de 

verdade e se o jornalismo não é um elemento externo às suas narratividades, mas antes 

agente implicado na tessitura da intriga, como esse ato de tecer pode violentar? 

 

Violências narrativas 

A partir do breve desenvolvimento teórico acerca das narrativas jornalísticas que 

fizemos até aqui, e nos valendo de nossa pesquisa de mestrado, que observou as 

construções narrativas de vítimas e agressores em casos de uma série de assassinatos 
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(crimes de proximidade cometidos contra mulheres) e de assassinatos em série, passamos a 

sistematizar alguns “achados” de nossa pesquisa. Não pretendemos esgotar a discussão, 

uma vez que esse trabalho está sendo retomado no doutorado, mas expor o que 

encontramos a partir de recorrências, por meio da análise de um conjunto específico de 

narrativas, acerca do potencial que o jornalismo tem de violentar mulheres por meio de suas 

narratividades.  

A partir do esforço de pesquisa mencionado, chegamos ao que podemos considerar 

três eixos principais de violência, por parte do jornalismo, para com as mulheres já 

violentadas: 1) a qualificação das vítimas, que as divide em categorias de “boa vítima” e 

“má vítima”, e dos agressores tomados como “assassino previsto” ou “assassino não 

previsto” sempre de maneira conectada a possíveis ações da vítima; 2) as relações de 

causalidade que o relato jornalístico estabelece para tentar das dar conta do assassinato e 

mulheres e 3) um interesse pela cena da notícia que mais parece preocupado em reconstruir 

o sofrimento daquela mulher, escrutinando seu cadáver, e que se nega a encaixar o episódio 

em um quadro mais amplo de uma violência específica. Passaremos, adiante, a explicar 

cada um desses modos de violentar mulheres que o jornalismo opera, trazendo alguns 

breves exemplos para dizer de nossos apontamentos. 

A primeira maneira de que a narrativa jornalística dispõe para violentar a mulher é 

quando a caracteriza, em encaixe com a caracterização de seu agressor. A “boa vítima” é 

aquela construída pelo relato jornalístico como merecedora da vida, uma morte pela qual se 

deve lamentar. Para validar esse “merecimento”, são elencadas virtudes que fariam de 

alguém uma “boa mulher”: recato, discrição, dedicação ao casamento, maternidade. Em 

uma das matérias analisadas para a nossa dissertação, “Surta e mata a mãe a pisadas”, do 

Super Notícia de 31 de agosto de 2013, que narra o assassinato de uma senhora cometido 

pelo seu filho, que supostamente teve um surto psíquico em razão de problemas 

psiquiátricos já conhecidos, esse tipo de vítima se delineia. A mulher, Gislaine Aparecida 

Souza, foi morta com pisadas na cabeça e 25 facadas, o que é evidenciado pela narrativa. 

Há na matéria um relato de uma amiga da vítima, que diz sobre a mulher assassinada: “Ela 

trabalhava muito e era séria, mal cumprimentava as pessoas na rua. A Gislaine se separou 

do marido e criava o filho muito bem”. Quando incorpora em sua tessitura esses elementos 
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e pergunta pelo “valor da mulher” a partir dele, a narrativa constrói um perfil de vítima que 

não merecia morrer para contrastar com aquela que merece. O que o jornalismo diz, em 

suas nuances, nesse caso, é que se vítima não fosse uma mulher trabalhadora, séria (e sim 

extrovertida), não fosse uma mulher que não interage com os vizinhos, o choque em relação 

à sua morte seria relativizado. 

Na outra ponta, é possível distinguir a “má vítima”, aquela construída 

narrativamente a partir de lacunas morais que a desqualificariam. Na matéria “Morta 

porque não quis transar”, do Super Notícia do dia 26 de janeiro de 2014, a mulher 

assassinada, Rozinete Aparecida do Carmo Pedro, é apresentada como má vítima. O relato 

jornalístico sugere que ela estaria se relacionando sexualmente com outros homens mesmo 

com o processo de divórcio não concluído e não cumpriu a medida protetiva estabelecida 

pela Lei Maria da Penha, deixando que o ex fosse até sua casa para ver os filhos. Além 

disso, ela é apontada como consciente do quadro violento do ex-companheiro, que já havia 

agredido também a filha do casal. Com esses três elementos acionados, a vítima acaba 

sendo implicada em sua própria morte. 

O que podemos observar é que, embora operem em polos dicotômicos, essas 

categorias podem ser consideradas maneiras de violentar as mulheres mortas por 

estabelecer padrões normativos de como uma mulher deve ou não agir para ser digna de 

respeito ou do direito à vida. Essas mulheres são violentadas narrativamente a partir do 

momento em que o jornalismo acredita que pode haver algo no comportamento delas que 

justifique minimamente suas mortes, seja “confirmando seu julgamento”, no caso da “má 

vítima”, ou que dando um voto de confiança a alto preço, no caso da “boa vítima”.  

Em relação à tipologia observada quanto à caracterização dos agressores, as 

categorias também se constituem como maneiras de violentar a mulher, relacionando vítima 

e agressor em um esquema simplificador e cruel de “causa e efeito”. O “assassino previsto” 

é o homem com histórico de violência ressaltado, a todo momento, pela narrativa. É o outro 

lado da “má vítima” vista em “Morta porque não quis transar”: há o reforço da 

previsibilidade do assassinato por meio de elementos como a fala do soldado responsável 

pela prisão do homem, que marca que o assassino já havia sido preso por agressão pela Lei 

Maria da Penha, já havia agredido a filha e era conhecido como alguém violento. O que o 
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jornalismo está questionando, com essa dinâmica, é mais o comportamento da mulher do 

que do próprio homem: se a mulher sabia do histórico de violência do companheiro, por 

que insistiu na relação?  

Já a caracterização do “assassino não previsto” instaura um grau de 

excepcionalidade naquele assassinato. O homem construído narrativamente sob esse véu 

aparece como aquele que não tinha histórico de violência, de quem não se poderia esperar 

um ato de brutalidade. É o caso do agressor da matéria do Super Notícia “Mata mulher e 

diz que foi o diabo”, de 27 de agosto de 2013, que matou sua mulher com golpes de enxada 

na frente da filha e de sobrinhos da vítima. A Polícia Militar, por meio da fala de um 

soldado, afirma que não havia nenhum histórico de briga entre os dois e “isso surpreendeu 

mais ainda a todos”. Em suas nuances, o jornalismo lança a dúvida: se um homem com 

tanto autocontrole e conhecido pelo bom comportamento cometeu um “ato de loucura”, é 

porque “alguma coisa aconteceu”. Supondo, então, que o homem foi provocado de alguma 

maneira pela mulher a ponto de “perder a cabeça”, o jornalismo novamente violenta a 

mulher que ele narra. Se ela permanecia em um relacionamento violento, nesse modo de 

inteligibilidade, é porque era “mulher de malandro”; mas se foi morta por um homem “de 

bem”, é porque deu algum motivo plausível. De uma maneira ou de outra, a vítima é 

implicada na responsabilidade de sua própria morte.  

A segunda dinâmica de violência narrativa contra a mulher se refere às relações de 

causalidade que o relato jornalístico estabelece em sua tessitura e se liga fortemente à 

caracterização da vítima e do agressor. O jornalismo não apenas pergunta, em seu gesto de 

querer saber, por que aquela mulher foi morta, mas também questiona se ela deu motivos 

para que o crime acontecesse. As relações de causalidade estabelecidas pelo jornalismo, 

muitas vezes expressas já nas manchetes, violentam a mulher assassinada pela tentativa de 

explicação simplista de um crime que não tem justificativa e que é sistêmico e pela 

sublimação de dados importantes quanto ao que aconteceu no desenrolar da cena do crime. 

No caso da já mencionada matéria “Morta porque não quis transar”, o título traz para o 

casual, marcado pelo termo “transar”, uma tentativa de estupro à qual a vítima reagiu. Há 

um abismo entre explicar que uma mulher foi morta porque não queria “transar” e entre 

noticiar que uma mulher foi morta por facadas, golpes de marreta e de máquina de costura 
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após resistir a uma tentativa de estupro por parte de seu ex-marido. Reforçando uma noção 

de que o estupro só é praticado por elementos estranhos à mulher, e não por figuras 

próximas, o jornalismo mais uma vez violenta a mulher ali morta, negando inclusive o 

reconhecimento de mais uma camada de violência em sua morte: a sexual. 

O interesse do jornalismo em reconstruir a cena do crime, escrutinando o corpo sem 

vida da mulher, é mais uma forma de violência narrativa e nosso terceiro eixo. Não trata-se 

apenas de um esforço de presentificação de um evento, do vivido por meio do narrado, mas 

implica desrespeito com a vida que ali se perde. Aproximando a construção do relato a uma 

tradição estilística (e, podemos dizer aqui, estrutural de Mimese 1, mas não apenas) do 

romance policial, do assassinato motivado por paixão e dos “amantes desafortunados”, o 

jornalismo se nega a reconhecer a violência de gênero contra a mulher, pois toma aquela 

agressão como episódica. Apesar de usar a suposta paixão da relação para construir sua 

narrativa, o jornalismo deixa de fora o mais importante para uma compreensão mais 

complexa acerca da violência de gênero contra a mulher: a própria relação. Se vítimas e 

agressores são construídos de maneira cristalizada e planificada, se as relações de 

causalidade estabelecidas sempre conseguem encontrar uma relação de “causa e efeito” que 

implique a mulher, a violência é construída como externa à relação, e não como uma das 

suas nuances constituintes. Se o jornalismo busca um histórico de abusos, é para julgar a 

mulher, e não para inserir o assassinato em um ciclo e uma rede de violência específica. 

Mais uma vez, a mulher é violentada, e o jornalismo não mais pode escapar da sua agência 

de algoz. 

 

Uma breve consideração (ou provocação) 

Apesar do entendimento do jornalismo como agente de violência contra a mulher 

poder gerar certos incômodos, acreditamos, cada vez mais, que ele se mostra contundente. 

A partir do momento em que compreendemos as narrativas jornalísticas como formas de 

experienciar o mundo e de agir no mundo, não podemos deixar escapar às análises os jogos 

de poder implicados no ato de tecer a intriga e a capacidade de agência da própria narrativa 

jornalística.  
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Acreditamos que o jornalismo, ao deixar de reconhecer o aspecto de gênero nessas 

agressões, como faz recorrentemente; continuar julgando mulheres e acobertando 

agressores, é agente letal da rede que violenta mulheres, já que sua agressão é até mesmo 

institucionalizada pela sua legitimação como instância capaz de mediar experiências, e 

também do ciclo de violência contra a mulher, por violentar narrativamente essas vítimas 

mesmo depois de suas mortes. 
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