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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a retroalimentação 

da violência contra a mulher a partir de reportagens, na imprensa escrita e 

falada, da região metropolitana de Campinas/SP, no período entre janeiro e 

junho de 2017. A metodologia compreenderá o método do materialismo 

histórico dialético com abordagem da pesquisa quanti-qualitativa, com 

procedimento de abordagem bibliográfico e levantamento de dados, utilizando 

estratégia de coleta, analise e interpretação dos dados: tratamento dos dados, 

articulação com a teoria, métodos e teorias especificas, comparados com os 

dados oficiais da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher. Os resultados 

encontrados nos proporciona uma visão de precarização na garantia dos 

direitos, uma  vez que a violência contra a mulher verbera a partir de qualquer 

ato que se justifique o seu gênero. As reportagens encontradas trazem uma 

grande repercussão de massa para a mídia, uma vez que as mesmas relatam 

crimes de feminicidio, sendo eles considerados ou não como tal. 

Palavras chaves: violência, não violência, garantia de direitos, mulher, 

feminicidio. 



Abstract:

The present research project has the objective of analyzing the 
feedback of violence against women from reports in the written and 
spoken press in the metropolitan region of Campinas, São Paulo, 
between January and June 2017. The methodology will include the 
method of dialectical historical materialism with quantitative-qualitative 
research approach, with bibliographical approach procedure and data 
collection, using strategy of data collection, analysis and interpretation: 
data treatment, articulation with theory, methods and specific theories, 
compared with data officers of the DDM - Women's Defense 
Department. The results found provide us with a view of 
precariousness in the guarantee of rights, since violence against 
women verbera from any act that justifies its gender. The reports found 
bring a great mass repercussion to the media, since they report crimes 
of feminicide, whether or not they are considered as such.

Keywords: violence, nonviolence, rights guarantee, woman, femicide.
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Introdução 

A violência contra mulher é um grave problema que deve ser 

reconhecido pelos órgãos governamentais e pela sociedade civil na qual 

vivemos. O interesse pelo tema partiu através do alto índice de mulheres que 

sofrem violência ao longo da história. A violência vivida interfere na 

integridade física, causa danos psicológicos e sociais, e isso não se destina a 

algum tipo de fator como cor, etnia ou classe social.
A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos 
direitos humanos. Seu impacto varia entre consequências 
físicas, sexuais e mentais para mulheres e meninas, incluindo a 
morte. Ela afeta negativamente o bem-estar geral das mulheres 
e as impede de participar plenamente na sociedade. A violência 
não tem consequências negativas para as mulheres, mas 
também para suas famílias, para a comunidade e para o país em 
geral. A violência tem ainda enormes custos, desde gastos com 
saúde e despesas legais a perdas de produtividade, impactando 
os orçamentos nacionais e o desenvolvimento global 
(LUCHSINGER, 2015, p. 11) 

Esse tema, violência contra a mulher faz parte da agenda dos países, 

incluindo o Brasil, posto que compõe um problema social, fruto da 

desigualdade de gênero perpetuada tanto pelo consciente como pelo 

inconsciente social machista e excludente.

Décadas de mobilização da sociedade civil e dos movimentos de 
mulheres têm colocado o gênero no topo das agendas nacionais 
e internacionais. Um número sem precedentes de países têm 
leis contra a violência doméstica, agressão sexual e outras 
formas de violência. No entanto, os desafios persistem na 
implementação dessas leis, limitando o acesso de mulheres e 
meninas à segurança e justiça. Em geral, não há iniciativas 
eficazes de prevenção da violência contra a mulher e, quando 
esta ocorre, muitas vezes os culpados permanecem impunes ou 
são condenados a penas brandas (LUCHSINGER, 2015, p. 11) 

Agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência 

contra mulheres, do total de atendimentos realizados pelo Ligue 180 – a 

Central de Atendimento à Mulher no 1º semestre de 2016, 12,23% (67.962) 

corresponderam a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,06% 

corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, 

violência moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, violência sexual; 1,93%, 

violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de pessoas. Uma pesquisa realizada 
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pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular (Nov/2014), revela que de 

3 a cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. 

Segundo a pesquisa apoiada pela Campanha Compromisso e Atitude 

em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, revelou que 98% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria 

da Penha e 70% consideram que a mulher sofre mais violência dentro de casa 

do que em espaços públicos no Brasil, 85% acreditam que as mulheres que 

denunciam seus parceiros correm mais riscos de sofrer assassinato, metade 

da população considera que a forma como a justiça trata a violação de direitos 

não reduz a violência contra a mulher, 56% conhecem um homem que já 

agrediu uma parceira, 17% da população concordam que a ideia que ‘’mulher 

que apanha é porque provoca’’, entre outros dados. Essa reverberação da 

violência e violação de direitos é identificada nas reportagens e matérias da 

imprensa escrita e falada, a partir de diferentes atores sociais sendo esses de 

diversas identidades de gênero.

O site Compromisso e Atitude no dia 14 de Outubro de 2016 

apresentou uma reportagem com a  manchete: Alguns números sobre a 

violência contra a mulher, que diz que:  embora muitos avanços tenham sido 

alcançados com a Lei Maria da Penha ainda assim, hoje, contabilizamos 4,8 

assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar 

no ranking dos países com envolvimento nesse tipo de crime. Segundo o 

Mapa da Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 

2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% 

destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex parceiro. Essas quase 

5 mil mortes representaram 13 homicídios femininos diários em 2013.

O Mapa da Violência 2015  mostra que a taxa de assassinatos de 

mulheres negras aumentou 54% em dez anos, passando de 1.864, em 2003, 

para 2.875, em 2013. Em relação ao homicídio de mulheres negras houve um 

aumento de 54% em 10 anos. O Mapa chama atenção que no mesmo período 

o número de homicídios de mulheres brancas tenha diminuído 9,8%, caindo 

de 1.747, em 2003, para 1.576, em 2013. 

Com base nesses e em outros dados o estudo deste projeto de pesquisa 

pretende desvelar se as reportagens retroalimentam a violação de direitos 
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contra a mulher e como isso incide no avanço de uma postura ética de garantia 

de direitos e pela justiça social entre identidades de gêneros.

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a retroalimentação 

da violência contra a mulher a partir de reportagens, na imprensa escrita e 

falada, da região metropolitana de Campinas/SP, no período entre janeiro e 

junho de 2017, para apontar ao Sistema de Garantia de Direitos da Mulher 

instrumentos para que as ações de violências contra a mulher, não sejam 

apenas “furo” de reportagens, mas que de fato ofereçam suporte para garantir 

direitos pela humanidade, respeito e justiça em favor da mulher.

Cabe ressaltar que esse estudo é de suma importância para o Serviço 

Social que tem como objeto de trabalho as expressões da questão social, 

sendo a violência contra mulher um campo de atuação profissional. Com isso 

este estudo contribuirá para aprimoramento e formação dos conhecimentos, 

tendo uma grande importância para analisar os índices de violência e 

correlacioná-los com o impacto nos valores éticos e políticos de discentes, 

profissionais e população em geral, de diversas identidades de gênero com a 

possibilidade de visar à construção de políticas publicas para a prevenção na 

lógica da justiça social.

 Tendo este estudo à possibilidade e a disseminação do conhecimento 

entre os estudantes e profissional que se atue ou simpatize com o tema, 

gerando mais indagações que possa resultar em produções que complemente 

e reforce o combate e a prevenção da violência contra mulher. 

Os objetivos específicos são:

• Levantar reportagens cujo tema é a violência contra a mulher e 

verificar se as manifestações escritas e faladas, demonstram respeito 

aos direitos humanos.

• Identificar se o fenômeno da violência contar a mulher  está na agenda  

das ações do Sistema de Garantia de Direitos, do Município de 

Campinas e região e suas intervenções nos casos pesquisados.

• Analisar o discurso das reportagens para esclarecer qual o 

posicionamento ético e político considerando a identidade de gênero 

dos que se manifestam.

A revisão teórica está elaborada em quatro itens: Falando em Violência: O 

que é Violência contra a mulher?;  As questões de Gênero na Sociedade; 
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Legislações de garantia de direitos de gênero - Lei Maria da Penha: o que é 

e como se aplica?;  Feminicídio: A realidade além da mídia.

Assim a presente pesquisa está organizada com a apresentação do tema 

pelo olhar do Mapa da Violência contra a Mulher de 2015, a revisão teórica 

sobre a delimitação do tema, a metodologia da pesquisa, apresentação e 

discussão 6 (seis) reportagens.

REVISÃO TEÓRICA

Falando em violência: O que é a violência contra a mulher? 
A palavra violência tem em seu significado a força física, psicológica ou 

intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não esta com vontade;  

constranger, tirar a liberdade, a escolha, impedir que outra pessoa realize a 

própria vontade. Trata-se assim de um meio de coagir, submeter outro 

individuo ao seu domínio, é uma violação dos direitos essenciais de todo ser 

humano”. 

A violência desrespeita toda a questão de respeito ao próximo que 

devemos ter. De acordo com a DHU (Declaração dos Direitos Humanos) em 

seu artigo 1º; ‘’todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 

e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade’’ e essa questão de todos serem iguais 

vem sendo resguardada por demais artigos da mesma. 

Todavia, a Constituição Federal do Brasil de 1988 também trás em seu 

artigo 5º: ‘’todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a 

propriedade (...)’’

Consdierando estes dois artigos de leis que regem as relações sociais, 

é perceptível que a violência antes de se impor sobre qualquer gênero, ela 

vai contra ao ser humano, ou seja,  contra a vida do individuo. 

As questões de sexualidade humana são de grande importância neste 

assunto, pois quando se trata do gênero feminino, não estou falando apenas 

de quem nasceu com o órgão genital feminino, mas também de todos os 

indivíduos que se entendem e se sentem como mulher. 



9

‘’O conceito de violência de gênero deve ser entendido como 
uma relação de poder de dominação do homem e de 
submissão da mulher. Ele demonstra que os papeis impostos 
as mulheres e aos homens, consolidados ao longo da historia 
e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem 
relações violentas entre os sexos e indica que a pratica desse 
tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo 
de socialização das pessoas. (...) (TELES e MELO, 2012, p. 
16).

A expressão ‘’violência contra a mulher’’ se refere à prática da violência 

contra indivíduos do gênero feminino apenas e simplesmente pela condição 

de ser/estar mulher. Essa expressão significa a intimidação da mulher pelo 

gênero masculino, que desempenha um papel agressor, dominador e 

disciplinador sob a mesma. 

Tais questões se reverberam a partir das diversas expressões da 

‘’questão social’’ e da desigualdade social.  

Quando se fala em violência contra a mulher, fica claro para algumas 

pessoas que isso não passa apenas de ‘’vitimismo’’ da mesma. Mas, não, a 

violência de gênero se faz presente em todos os lugares, e não é de hoje que 

existe, já faz anos que as mulheres são expostas as variadas tipificações da 

violência. 

São diversas as tipificações de violência contra a mulher, entre elas; 

sexual, podendo acontecer no âmbito intrafamiliar: doméstica, psicológica, 

verbal, moral, entre outras. 

O âmbito da violência contra a mulher não se faz somente na classe 

que esteja propriamente desfavorecida, mas sim em todo o espaço que exista 

um individuo do gênero feminino e se reverbera para os demais espaços, e 

entre os filhos, amigos, culminando em uma questão cultural. 
A violência de gênero ou contra a mulher está de tal forma 
arraigada na cultura humana que se da de forma cíclica, como 
um processo regular com fases bem definidas: tensão 
relacional, violência aberta, arrependimento e lua de mel. Os 
espaços de convívio sem violência vão se tornando cada vez 
mais restritos, insuportáveis, o que pode levar a um desfecho 
trágico e fatal (TELES e MELO,  2012, p. 23).

A sociedade se baseia em uma cultura de costumes que normaliza e 

até mesmo naturaliza a questão da violência de gênero, comprometendo o 

desenvolvimento dos sujeitos sociais. 
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Uma sociedade machista e patriarcal, que considera a mulher como um 

ser: ‘’bela recatada e do lar’’ só induz o agressor. A sociedade encara nos 

corpos como bens públicos passiveis de mudanças, exposições, traumas e 

palpites de todos. A verdade é que estamos falando de um país onde a cada 

11 minutos uma mulher é violentada. 

Não estamos falando sobre eventos esporádicos, são constantes, 

diários, minuto a minuto, tudo isso é sobre um sistema de dominação 

masculino no mundo, dominação através do falo. E infelizmente não tem 

teoria de gênero que mude o fato do sistema de dominação patriarcal ser 

baseado na biologia.

A violência de gênero perpassa por toda a expressão de sexualidade 

humana, ela atinge as diversas formas de ser e estar mulher dentro da 

sociedade. Acontece que mulheres trans, bissexuais, lésbicas, travestis, drag 

kegns são violentadas pelo seu simples direito de escolha, de ser quem você 

se ser e muitas das vezes com intuito de correção. 

Dentro do âmbito doméstico, por exemplo, a violência pode acontecer 

por um companheiro ou qualquer outra pessoa que tenha relação 

interpessoal, em que o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo 

domicilio que a mulher. 

Contudo a violência de gênero contra a mulher tem por base uma 

relação cultural violenta contra o ser humano, onde não há respeito ao 

individuo e suas diferenças/escolhas/identidade, sendo isso fruto do que se é 

socialmente produzido dentro de uma sociedade capitalista e desigual.

Questões de gênero na sociedade 
Há um barulho muito grande sobre gênero nas redes sociais, na rua, no 

ônibus, nas escolas, universidades, em casa, mas a questão é: O que é 

gênero?

 Pois bem, a palavra gênero tem significados diferentes, dependendo de 

onde se aplica. Para este estudo, gênero é aquilo que diferencia homens e 

mulheres, ou seja, gênero masculino e gênero feminino. Entretanto o gênero 

pode ser tratado como um papel social na vida do individuo, podendo ser 

construído e desconstruído de acordo com a vivencia cultural e em sociedade 

dos indivíduos.
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O barulho sobre essa questão cresce e fica cada vez mais ‘’turbulento’’ 

quando a identidade de gênero é posta sobre algumas coisas, pra tirar duvida, 

identidade de gênero é como a pessoa se sente/identifica na sociedade, 

independente do seu órgão genital, não estando então relacionado aos fatores 

biológicos da questão. 

É explicito o quanto a questão de gênero é relacionada à violência 

contra a mulher, afinal, não deixa de ser uma violência de gênero. Neste fato 

a questão do gênero pode ser entendida como um fator que identifica as 

desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres, o que se 

deve a uma discriminação histórica contra a mulher, que começa quando as 

mulheres eram vendidas /comercializadas como escravas, vendidas aos 

homens com quem se casavam (porque sim, a partir do momento que o 

homem recebe o dote da mulher, isso é uma venda/comércio), no período na 

qual a mulher para preparada para ser exclusividade do lar, da família, para 

reproduzir e cuidar do companheiro/esposo. 

O gênero, no entanto, aborda diferenças socioculturais 
existentes entre os sexos masculino e feminino, que se 
traduzem em desigualdades econômicas e políticas, 
colocando as mulheres em posição inferiores a dos homens 
nas diferentes áreas da vida humana (TELES e MELO, 2012, 
p.16)

Entender e falar sobre as questões de gênero dentro da sociedade são 

de suma importância, pois é a partir daí que se passa a entender o contexto 

da violência contra a mulher, uma violência que é pratica muita das vezes só 

pelo fato de ser do gênero feminino e de como se comportam dentro da 

sociedade. 

Legislações de garantia de direitos de gênero - Lei Maria da Penha: o que 
é e como se aplica?  

Usada a favor da mulher e contra a violência com a mulher, a Lei Maria 

da Penha é um grande avanço na história de lutas e conquistas. Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006, sendo essa uma lei para coibir a violência domestica 

e familiar contra a mulher. Maria da Penha, é uma mulher que sofreu diversas 

agressões pelo seu marido em 1983, na primeira levou um tiro que a deixou 
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paraplégica e após passar quatro meses no hospital e voltar para casa, seu 

marido tentou matá-la, dessa vez eletrocutada, durante seu banho. 

Maria da Penha saiu de casa com uma ordem judicial e iniciou uma luta 

para que seu companheiro fosse condenado, mas, isso só aconteceu em 

1991. Porém o caso foi adiado, a justiça alegou irregularidade no processo e 

só em 1996 o caso foi julgado com nova condenação, mas mesmo assim, a 

defesa fez alegações de irregularidades e o processo continuou em aberto por 

mais alguns anos. Enquanto isso, o agressor seu marido estava em liberdade.

 Nesse tempo, Maria da Penha escreveu um livro onde relatou todas as 

agressões que a mesma e suas filhas sofreram do então marido. Alguns anos 

depois conseguiu contato com duas organizações – Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional (CEJIL) e Comitê Latino Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) – que a ajudaram a levar seu caso 

para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), em 1998.

No ano de 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão por 

negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as 

mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal do agressor de 

Maria da Penha (que ocorreria finalmente no ano de 2002); a realização de 

investigações sobre as irregularidades e atrasos no processo; reparação 

simbólica e material a vitima pela falha do Estado em oferecer um recurso 

adequado para a vítima; e a adoção de políticas públicas voltadas à 

prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Foi assim que 

o governo entendeu pela criação de um dispositivo legal para amparar as 

mulheres vitimas de violência domestica. Em 2006 o congresso aprova a Lei 

Maria da Penha. 

Entretanto a Lei Maria da Penha é uma lei que só cabe a violência 

domestica e familiar, fica explicito no: ‘’Art. 4º; Titulo I; Na interpretação desta 

Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, 

as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. ’’

A mesma destaca em no parágrafo único de seu artigo 5º: “as relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação. ’’ 



13

Sendo assim a violência pode partir de maridos, companheiros, 

namorados (sendo esses ex ou atuais), se aplicam a casais heterossexuais ou 

a casais de mulheres lesbicas. Tratando de violência familiar, ela se aplica 

também se o agressor for pai, mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, filho, 

filha, sogra e sogro, desde que vitima seja mulher em qualquer faixa etária. 

Então embora a grande maioria dos agressores são homens, a violência pode 

partir de outros membros da família. 

Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha define cinco formas de 

violência domestica e familiar, sendo essas: psicologia (xingar, humilhar, 

intimidar, ect.), física (bater, espancar, empurrar, ect.), sexual 

(fazer/forçar/manter relações sexuais sem consentimento ou quando a mulher 

não está em condições de consentir), patrimonial (controlar, reter ou tirar 

dinheiro da mesma), moral (fazer comentários ofensivos). 

No âmbito de legislações existem políticas publicas, entre elas a PNAS 

– Política Nacional de Assistência Social  que na proteção social trabalha com 

questões voltadas a prevenção, atendimento, encaminhamento e 

acompanhamento de mulheres vitimas de violência. 

Entretanto, embora exista uma lei que protege as mulheres e que lhes 

asseguram seus direitos, essa lei não  tem implementação suficiente para ser 

considerada plenamente efetivada. 

As medidas protetivas para mulheres e as delegacias dos Direitos da 

“Mulher” – DDM ainda são falhas e essa é só uma lei que embora de grande 

importância não atinge as mulheres de todas as classes da sociedade e muito 

menos a todas violentadas em seu direito a vida.

 

Feminicídio: A realidade além da mídia 
Segundo a Agencia Patrícia Galvão, o feminicídio: 

...é a expressão fatal das diversas violências que podem 
atingir as mulheres em sociedade marcada pela desigualdade 
de poder entre os gêneros masculino e feminino e por 
construções históricas, culturais, econômicas, políticas e 
sociais discriminatórias’. 

O feminicídio pode ser entendido como um novo conceito penal ou em 

um sentido mais amplo como em seu aspecto sociológico e histórico. Entra 

em pauta uma palavra nova, que nos remete a falar sobre algo que 
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persistente na sociedade: mulheres que sofrem violência ao ponto de chegar 

à morte. Sendo assim, o feminicídio é uma expressão utilizada para 

denominar as mortes violentas de mulheres em razão do seu gênero e sua 

condição de ser/estar mulher. 

Resguardado pela lei de nº13.104 de 09 de Março de 2015, que alterou 

o art. 121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), para incluir o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 

Assim o crime de feminicídio é tipificado nos seguintes aspectos: quando 

o crime envolve violência doméstica e familiar; é assassinato de uma mulher 

cometido por razões do sexo feminino e o menosprezo ou discriminação a 

condição de ser/estar mulher. 

Sendo assim, o nome é um reflexo de tudo que acontece na sociedade. 

Tratar como crime a violência que perpetua toda a sociedade e a vida das 

mulheres é um caminho para punir os agressores. Entretanto muitos crimes 

não são levados até as delegacias de mulheres e são assim ‘’escondidos’’, 

ficando além do que a mídia mostra e do que se possa ver, ouvir ou se quer 

saber o que aconteceu. 

A Agência Patrícia Galvão aponta diversas diretrizes para identificar 

razões de gênero nas mortes das mulheres, sendo essas: “intimo; não intimo; 

infantil; familiar; por conexão; sexual sistêmico; por prostituição ou ocupações 

estigmatizadas; por tráfico de pessoas; por contrabando de pessoas; 

transfóbico; lesbo e bifóbico; racista; por mutilação genital feminina (2016)”.

No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a 

quinta maior do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/taxa-de-feminicidios-

no-brasil-e-quinta-maior-do-mundo. Publicado em 27/08/2017. 
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O gráfico acima, publicado no dia 09/10/2017 pelo G1,com a seguinte 

manchete ‘’ Maioria das vítimas de feminicídio na Região Metropolitana de 

Campinas foi morta dentro de casa, diz SSP’’ mostra que no 1º semestre de 

2017 60% das mulheres foram mortas dentro de casa. 

O caso de Campinas mostra outra situação comum: antes de serem 

vítimas de feminicídio, frequentemente, as mulheres denunciaram inúmeras 

vezes seus agressores, sem que isso os impedisse de acabar por matá-las. 

Isamara Filier, 41 anos, havia denunciado o autor da chacina seis vezes por 

crimes de agressão, ameaça e até por abuso sexual contra o próprio filho. 

Foram dez anos de queixas na polícia até o desfecho trágico da madrugada 

de réveillon.

Portanto, entender o feminicídio é considerar que a violência contra a 

mulher existe, sendo que a mesma tem uma raiz estrutural na desigualdade 

de gênero. Vale ressaltar que existe uma grande importância de se adotar a 

perspectiva de gênero para avaliar casos de violência contra a mulher. 

MÉTODO
A presente pesquisa tem como delimitação do tema a violência 

contra a mulher, no município de Campinas, cujos fatos são matéria de 

reportagens na imprensa escrita e falada.

A metodologia compreende a abordagem quanti-qualitativa, com 

procedimento de levantamento de dados, tendo como método o materialismo 

critico dialético. 

Considera-se como método do materialismo crítico dialético na 
perspectiva do entendimento de Marx, sob a leitura do J. V. Stálin:

O método dialético entende que nenhum fenômeno da natureza 
pode ser compreendido, se focalizado isoladamente, sem conexão 
com os fenômenos que o cercam, pois todo fenômeno, tomado de 
qualquer campo da natureza, pode converter-se em um absurdo, 
se examinado sem conexão com as condições que o cercam, 
desligado delas; e pelo contrário, todo fenômeno pode ser 
compreendido e explicado, se examinado em sua conexão 
indissolúvel com os fenômenos circundantes e condicionado por 
eles.
b) Em oposição à metafísica, a dialética não considera a natureza 
como algo quieto e imóvel, parado e imutável, mas como sujeito a 
perene movimento e a mudança consoante, renovando-se e 
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desenvolvendo-se incessantemente, onde há sempre alguma 
coisa que nasce e se desenvolve, morre e caduca.
Por isso, o método dialético exige que se examinem os 
fenômenos, não só do ponto de vista de suas relações mútuas e 
de seu mútuo condicionamento, mas também do ponto de vista de 
seu movimento, de suas transformações e de seu 
desenvolvimento, do ponto de vista de seu nascimento e de sua 
morte (Stálin, 1945, pg.165)

O levantamento de dados se realzia através de jornais e do registro 

das reportagens apresentadas na EPTV, na CBN e no G1, disponibilizados 

no período entre janeiro e junho de 2017. As matérias analisadas são por 

amostra simples, em casos comuns que foram divulgados em mais de um 

veiculo de comunicação do município de Campinas. Dentre as matérias 

serão selecionadas 06 (seis), com o foco na violência contra a mulher. Para 

atingir os objetivos propostos a pesquisa está dividida em etapas de 

execução, sendo: 

• Primeira Etapa: Pesquisa bibliográfica e documental sobre o 

tema violência contra a mulher. 

• Segunda Etapa: Pesquisa de levantamento de dados. 

Seleção de até 06 (seis) casos de violência contra a mulher com 

repercussão na mídia escrita (jornais Correio Popular, Metro Jornal de 

Campinas, Notícias Já)  e falada (G1 – EPTV, e CBN de Campinas).

Os dados estão analisados pela incidência de informação em mais 

de um veiculo de comunicação, e pela manifestação do discurso sobre o 

caso, a investigação e o encaminhamento para a garantia do direito humano 

da mulher.

Os dados serão trabalhados estatisticamente entre o Mapa da 

Violência 2015: Homicídios de Mulheres e os dados coletados na pesquisa 

empírica, e correlacionado ao posicionamento ético político de suas 

manifestações pela identidade de gênero e pela justiça social.

• Terceira Etapa: Análise 

Os resultados obtidos são estudados minuciosamente estudados e 

correlacionados, para conclusão final da pesquisa. Ressaltando que no 

decorrer do processo, poderão ocorrer alterações, sendo essas sempre 

justificadas. 
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A conclusão da pesquisa resultará na divulgação através de artigo 

cientifico, apresentação em seminários, congressos e palestras que venha a 

colaborar com a formação de valores éticos e políticos de discentes, 

estudiosos e a  população em geral.

RESULTADOS
1 - Conhecendo a RMC 

A RMC – Região Metropolitana de Campinas foi criada em 2000 e é 

composta por 20 municípios, sendo esses: Americana, Arthur Nogueira, 

Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 

Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, 

Paulínia, Pedreira, Santa Barbara D’Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, 

Valinhos e Vinhedo. 

Mapa 1: Região Metropolitana de Campinas. 

Fonte: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMC

O Mapa 1 citado acima retrata as cidades que fazem parte da região 

metropolitana de Campinas e suas demarcações. 

Segundo a radio CBN em uma noticia publicada no dia 8 de Março de 

2017, que trás a seguinte manchete: ‘’Índices de violência contra a mulher em 

Campinas são alarmantes’’. 
No dia da mulher essa noticia apresentou alarmantes dados 
sobre a violência contra a mulher, entre eles este recorte 
retirado da mesma: ‘’ No Dia Internacional da Mulher, os 
índices de violência registrados no país e em Campinas são 
alarmantes. No município, por exemplo, houve aumento no 
registro de estupros em 2016, quando comparado ao ano 
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anterior. Os casos passaram de 243 para 274, o que e 
apresenta um crescimento de 12,5%% (CBN, 2017)

 Durante o ano de 2017 a RMC registrou diversos casos de violência e 

violação de direitos. 

Reportagem 1- No dia 05 de Janeiro de 2017, o G1 apresenta a seguinte 

reportagem: 
Interior paulista tem 233 queixas de mulheres vitimas de 
violência por dia: Campinas tem 130 atendimentos por mês 
em centro de referencia. Em 33 anos, 106.093 mulheres 
foram assassinadas no Brasil, diz ONU (G1, 2017). 

Reportagem 2- Madrugada do dia 01 de Janeiro de 2017, a manchete da 

noticia relata: 
Doze pessoas são mortas durante festa de réveillon em 
Campinas: Homem matou ex-mulher, filho e familiares; 
atirador se matou após crime. Três feridos permanecem 
internados em hospitais do município (G1, 2017)

Reportagem 3-  O jornal “Correio Popular”  de Campinas trás outras noticias, 

tais como: No dia 18 de Abril de 2017: ‘’Por ciúmes, homem mata mulher a 

facadas em Campinas’’.

Reportagem 4 – O jornal online ‘’Portal Atualidade’’ de Santa Barbara D’Oeste 

trás a seguinte noticia: No dia 05 de Junho de 2017: ‘’Mulher de secretario 

registra BO por agressão’’.

Reportagem 5 – O jornal ‘’Grupo Liberal’’ de Nova Odessa trás a seguinte 

noticia: No dia 25 de Maio de 2017: ‘’Faxineira denuncia marido por violência 

domestica em Nova Odessa’’

Reportagem 6 – No dia 04 de Março de 2017 o G1 apresenta a seguinte 

reportagem: 
‘’RMC tem 37 casos de estupro de vulnerável em janeiro, 
aponta SSP (Secretaria de Segurança Publica) 
Apenas em Campinas, no mesmo período, foram 17 
ocorrências.
Esta é a 1ª vez que a secretaria disponibiliza essas 
informações.’’
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DISCUSSÃO
Reportagem 1 

Essa reportagem citada acima relata que todos os dias uma media de 

233 mulheres registram boletins por terem sofrido ameaças, lesão corporal 

dolosa (intencional), calunia, injurias e outros crimes.

 Segundo a coordenadora do Centro de Referência e Apoio à Mulher 

(Ceamo) de Campinas, Elza Frattini Montali, além de fazer a representação 

criminal, cabe a ela avaliar e solicitar uma medida protetiva na delegacia seja 

de afastamento do agressor ou restrição de visitas, por exemplo. Em 48 horas 

o juiz concede ou não, e, a partir da visita de um oficial de justiça, ela passa a 

ser amparada.

Reportagem 2

A noticia gerou uma grande percussão em todo o país. A chacina 

reuniu um grande numero de mulheres, somando um total de 12 assassinatos, 

sendo 9 mulheres. 

Segundo o G1 o autor do crime estava em separação da esposa e 

algumas testemunhas disseram que o mesmo planejava o crime, pois queria a 

guarda do filho.  O caso foi registrado como homicídio qualificado seguido de 

suicídio. 

Diante dessa manchete e da notícia que todos ouviram falar, é claro 

que se trata de um feminicídio em massa. Mas a questão é: quando a mídia 

vai reconhecer como feminicídio? Uma vez que feminicidio trás o significado 

de: perseguissão e morte intencional de pessoa do sexo feminino, classificado 

como crime hediondo no Brasil.

Contudo, a desigualdade entre homens e mulheres desdobra-
se e culmina nas diversas formas de violência contra a 
mulher, tendo duas raízes construídas em alguns mitos 
consolidados ao longo dos tempos (...). (SILVA, 2011.p.19)

A carta deixada pelo autor do crime é misógino, praticamente um raio-x 

de misoginia, o mesmo que ódio e desprezo contra a mulher,  com todos seus 

detalhes. Retratada de ódio que ele sentia pela ex-mulher e todas as outras ali 

presente. 
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O jornal ‘’VEJA’’ no dia 01 de Janeiro de 2017 divulgou a carta escrita 

pelo autor da chacina. Com isso fica explicito trechos de misoginia em 

diversas partes, tais como: ‘’A vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a 

fazer o mesmo com os filhos, agora os pais quem irão se inspirar e acabar 

com as famílias das vadias. As mulheres sim tem medo de morrer com pouca 

idade.’’

Patriarcado é organização social hierárquica da sociedade tão 
necessária ao domínio politico. Alimenta-se do domínio 
masculino na estrutura familiar (esfera privada) e na logica 
organizacional das instituições politicas (esfera publica) 
construída a partir de um modelo masculino de dominação 
(arquétipo viril). (COSTA,2008)

Ele não matou por amor, matou por vivermos em uma sociedade 

machista e patriarcal. Ainda falando da carta deixada pelo mesmo, em outra 

situação ele diz: 
‘’Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres 
(essas de boa índole, eu amo de coração, tanto é que me 
apaixonei por uma mulher maravilhosa, a Katia) tenho raiva 
das  vadias que se proliferam e muito a cada dia se 
beneficiando da lei vadia da penha!’’ 

O jornal ‘’G1’’ da RMC trás a seguinte noticia: No dia 03 de Janeiro de 

2017: 

‘’Ex de atirador da chacina registrou 5 (cinco) queixas contra ele 
na Policia Civil’’. Essa noticia relata que a mulher chegou a 
relatar 5 (cinco) queixas durante ao longo de dez anos, sendo 
a primeira em 2005 por injuria e ameaça. Outro em 2013 
quando a mulher o denunciou por abuso contra a criança. A 
mesma noticia relata que de todas as ocorrências registradas 
quatro são de natureza criminal e uma por violência 
doméstica. 

Reportagem 3

A mesma trata de uma atitude por ciúme doentio. (definição/referencia 

teórico de ciúme doentio) O autor do crime, um empresário matou a mulher, a 

garçonete e uma atendente. Segundo as informações do Correio Popular, a 

policia disse que o marido queria que a mulher largasse o emprego, mas ela 

recusou. 

Em analise percebe-se que o homem nesse caso tem a mulher como 

posse, como algo que so pertence a ele e tudo que tiver fora disso não é 



21

normal. A violência neste caso vai muito além de uma fora física colocada de 

um sexo sobre o outro, é algo que permeia toda a vida da mulher. 

(...) Constitui violação dos direitos humanos e das liberdades 
essenciais, atingindo a cidadania das mulheres, impedindo-as 
de tomar decisões de maneira autônoma e livre, de ir e vir, de 
expressar opiniões e desejos, de viver em paz em suas 
comunidades; direitos inalienáveis do ser humano(...).(TELES 
e MELO,2012, p.21)

Reportagem 4 

A mulher do secretário de saúde do município de  Nova Odessa/SP 

registrou um boletim judicial contra o marido. Segundo o site, a mulher relata 

agressões físicas após desentendimentos, a mesma quando registrou o 

boletim foi submetida a exame de corpo e delito.

Reportagem 5 

 No jornal Grupo Liberal onde foi publicada a noticia citada, trás o 

seguinte titulo: ‘’Vitima contou para a Policia Civil que é casada a 29 anos e 

que, constantemente, é agredida física e verbalmente pelo homem.’’

Na mesma noticia a mulher relata que o marido é usuário de drogas e 

que com grande freqüência sofria agressão pelo mesmo. A mulher havia 

saído de casa uma semana antes de fazer a denúncia e o após negar pedido 

de conversa com o marido ela e o filho foram ameaçados de morte. 

Essa noticia trás consigo uma carga de violência explicita em suas 
palavras, pois quando a mulher nega algo ao marido o mesmo se revolta e 
age contra a mesma e seu filho. Neste contexto, a violência fica explicita pois 
é quando esta privando a mulher de ter sua própria escolha, fazendo uma 
ameaça a mesma. 

O crime de ameaça pode ser considerado também uma forma 
de violência psicológica que produz, muitas vezes, um efeito 
mais perverso, pois pode destruir a vontade, o desejo e a 
autonomia da outra pessoa. A vitima fica desamparada 
porque ninguém leva a denuncia a serio o suficiente para que 
as medidas factíveis sejam tomadas. (TELES e MELO, 2012, 
p.48)
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Reportagem 6 

No G1 onde foi publicada essa noticia apresenta que apenas no mês 

de Janeiro a RMC registrou 37 casos de estupro de vulnerável, sendo a SSP 

(Secretaria de Segurança Publica). 

Vale ressaltar que segundo as legislações, estupro de vulnerável 

engloba os casos de abuso sexual ou prática de atos libidinosos contra 

crianças e adolescentes e também pessoas com enfermidade ou deficiência 

mental, que não podem oferecer resistência.

Na reportagem divulgada, encontrasse os segundos dados: ‘’ Entre as 

cidades da RMC, Campinas (SP) foi a que teve maior número de casos 

registrados, com 17 ocorrências no período. Na sequência, aparecem Sumaré 

(SP) com quatro e Hortolândia (SP) e Indaiatuba (SP) com três crimes cada. 

Já Cosmópolis (SP), Engenheiro Coelho (SP), Holambra (SP), Jaguariúna 

(SP), Morungaba (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP) e Vinhedo (SP) não 

registraram nenhuma ocorrência no período.’’

Ao longo da pesquisa realizada nos meios de comunicação e 

informação percebe-se que a noticia de uma violência vem carregada de 

vários julgamentos, que vão retroalimentando posturas e atitudes violentas.

Considerações Finais 

Após estudos sobre as reportagens da RMC que traziam em si noticias 

que reverberem a violência e a violação de direitos da mulher, percebe-se que 

tal ato de violência é algo constante. 

Para tal evidência analisa-se o seguinte recorte de uma  reportagem 

retratada pela Carta Campinas, no dia 02 de Maio de 2018: ‘’A cidade de 

Campinas tem uma alto índice de violência contra a mulher e de feminicídio. 

Campinas registra cerca de 400 casos de violência contra a mulher por 

semestre, índice que deve ser bem maior na realidade por causa de violências 

que não são notificadas.’’

Tal noticia é sobre a fala da vereadora Mariana Conti, que trás consigo 

a questão dos casos de violência não denunciados. “Se isso ocorre no caso 

de violência denunciada versus violência investigada, provavelmente a 
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discrepância será muito maior se compararmos a violência denunciada com a 

violência condenada. (AZEVEDO, 1985, p.34)”.

Tendo essa vista essa reportagem citada acima, é de comum acordo 

relevar-se a pensar o quanto de mulheres que não passam por tal situação 

mas não denuncia seu companheiro por medo, angustia, as vezes ate mesmo 

por ameaça ou por contas dos filhos. 

Mas, dentro disso trago a questão de Isamara que mesmo tendo 

realizado denuncias sobre seu companheiro foi morta em uma chacina na 

noite de ano novo. A questão colocada aqui é: ate quando mulheres vão 

sofrer caladas ou ate quando em pleno sec.XXI ainda somos sujeitas a tal ato 

violento por conta do nosso gênero? 

Ainda sobre a constante reverberação da violência, retrato a seguinte 

reportagem do Correio Popular no dia 20 de Outubro de 2017: ‘’Casos de 

feminicidio crescem em Campinas’’. 

Esta mesma reportagem nos trás dados recorrentes do primeiro 

semestre de 2017: ‘’ Até agosto deste ano 24 mulheres foram executadas em 

Campinas, sendo que ao menos 12 delas foram mortas cruelmente em razão 

de fúria do autor. Assim, apesar do rigor da lei, o número de mulheres 

assassinadas por seus companheiros aumentou neste ano, segundo o 

delegado Rui Pegolo, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) 

de Campinas. Sem quantificar os casos, Pegolo garante que houve 

acréscimo considerável. Esses crimes se enquadram como homicídio com 

agravante de feminicídio, que é quando o crime se dá pelo fato de a vítima 

ser uma mulher, por ocorrer em ambiente de violência doméstica ou por 

menosprezo da condição de mulher ou discriminação.’’

Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, 

agressões por parceiros ou familiares, perseguição, feminicídio. Sob diversas 

formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente e presente 

diariamente, motivando graves violações de direitos humanos e crimes 

hediondos.

A persistência das discriminações contra as mulheres revela a 

necessidade urgente de um profundo olhar sobre suas raízes associado a um 

maior compromisso para coibir normas que fixam lugares rígidos para 
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mulheres e homens na sociedade e que agem como fortes barreiras para a 

efetivação de direitos. 

As desigualdades de gênero estão, ainda, nas raízes de sofrimento 

físico e mental, violação e morte que atingem mulheres de todas as idades, 

religiões, culturas, orientação sexual, etnia. 

A imagem retrata acima se trata sobre um cronometro da violência 

contra as mulheres no Brasil, constando dados de 2010 e 2017, publicado 

pela instituto Patricia Galvão. 

Falar de violência é falar de relações entre indivíduos limitados em 

normas de gênero. Vale ressaltar que sociedade é firmada por uma ideologia 

sobre o binarismo de gênero, onde existem desigualdades socialmente 

estabelecidas para os comportamentos “femininos” e “masculinos”.  Sendo 

esses articuladas com outros marcadores sociais na produção de 

desigualdades e violências.
“As múltiplas formas de violência contras as mulheres estão 
baseadas ainda em sistemas de desigualdades que se 
retroalimentam, sobretudo em relação às questões de gênero, 
raça, etnia, classe, orientação sexual e identidade de gênero”. 
(Marai Larasi, diretora executiva da Imkaan, organização não-
governamental feminista negra, e da End Violence Against 
Women Coalition (Coalizão de Combate à Violência contra 
Mulheres), sediadas no Reino Unido.)
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Contudo faz referencia para o estudo que a violência contra a mulher é 

algo que reverbera constantemente e fere os direitos humanos de qualquer 

individuo, independente do seu gênero. Ressaltando que após os estudos 

percebe-se que embora exista a Lei Maria da Penha nem todos os crimes são 

dados como feminicidio ou tentativa do mesmo.
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