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RESUMO 

O trabalho de conclusão de curso visa entender como o jornalismo retrata mulheres             
que cometem crimes graves, usando a revista semanal mais vendida do Brasil, a             
Revista Veja , e o jornal mais lido do país, a Folha de S.Paulo , como referências.               
Busca compreender como a mídia atuou na cobertura dos casos de Elize            
Matsunaga, condenada pelo homicídio do marido, e de Graciele Ugulini, indiciada           
pelo homicídio do enteado, Bernardo Boldrini. Como referencial teórico, são usados           
conteúdos relacionados ao Jornalismo e suas práticas, a relação entre o Jornalismo,            
a mídia e a criminologia, especialmente a criminologia feminina. A metodologia           
escolhida para ser usada na monografia é a Análise de Conteúdo. A maneira como a               
mídia retrata essas mulheres relaciona-se também à visão que a sociedade tem            
dessas pessoas e também do feminino em geral. Entretanto, é necessário destacar            
que essa prática não é composta apenas pelo Jornalismo, mas sim pela sociedade             
como um todo. Portanto, as práticas jornalísticas, aliadas ao sistema social,           
interferem na maneira que essas mulheres são vistas e retratadas. 

Palavras-chave: Análise de conteúdo. Jornalismo. Mídia. Criminologia feminina. 



ABSTRACT 

This study aims to understand how journalism portrays women who commit serious            
crimes, using Brazil's best-selling weekly magazine, Revista Veja , and the country's           
most read newspaper, Folha de S.Paulo , as references. The paper seeks to            
understand how the media dealt with the cases of Elize Matsunaga, convicted of the              
murder of her husband, and Graciele Ugulini, indicted for the murder of her stepchild,              
Bernardo Boldrini. As theoretical references, are used content related to journalism           
and its practices, the relationship between journalism and the media, and           
criminology, especially female criminology. The methodology chosen to be used in           
the monograph is Content Analysis. The way the media portrays these women is also              
related to the society's view of these people, and also to everything that is female in                
general. However, it is necessary to emphasize that this practice is not only             
composed by journalism, but by society as a whole. Therefore, journalistic practices,            
allied to the social system, interfere in the way these women are seen and portrayed. 

Keywords: Content analysis. Journalism. Media. Female criminology. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Jornalismo tem um papel legitimado pela sociedade como construtor da           

realidade social por meio da notícia, que, por sua vez, compõe a estratégia             

discursiva central da prática jornalística e é um produto da conjunção histórica, do             

avanço das técnicas jornalísticas de redação e transmissão, e da rotina produtiva            

das empresas de comunicação. A notícia também é uma das partes importantes            

para a construção da identidade da sociedade, através da qual é modelada a cultura              

daquele grupo. Ou seja, além de produzir reportagens e notas através dos            

acontecimentos sociais, a prática jornalística também constrói e transmite narrativas          

que podem ser reutilizadas e transformadas em novos acontecimentos pelo grupo           

social que a recebeu. Os acontecimentos escolhidos para tornarem-se notícia são           

selecionados a partir da tematização, que tem como função destacar os temas em             

comum mais importantes entre os diversos sujeitos daquele grupo. Portanto, o           

processo de captação de sentido, significação e construção de realidade não           

depende apenas da prática jornalística, mas também do universo referencial da           

audiência, construída por preconceitos, estereótipos e fundamentada socialmente,        

sendo diretamente ligada ao contexto cultural e coletivo em que o indivíduo está             

inserido. Ou seja, esse processo de tematização, construção e significação da           

notícia não depende apenas do jornalista, mas sim do planejamento da empresa de             

mídia e da concepção cultural daquele acontecimento, que pode até ser mais            

importante e significativa do que aos elementos jornalísticos em si. 

Entre as notícias que passaram pela imprensa nos últimos anos, os casos de             

Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini foram polêmicas que chamaram a atenção da             

sociedade brasileira e tiveram muito destaque na mídia, sendo noticiados          

frequentemente a cada novo desdobramento. 

Tanto o caso de Graciele, como o de Elize, são chaves para a compreensão              

do tema do trabalho, que tem como objetivo geral entender e analisar como o              

jornalismo retrata mulheres que cometem crimes graves, especificamente como a          

Revista Veja e a Folha de S.Paulo atuaram na cobertura dos casos de Elize              

Matsunaga, condenada pelo homicídio do marido, e do caso de Graciele Ugulini,            

indiciada pelo homicídio do enteado Bernardo Boldrini. 
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Entre os objetivos específicos, estão: compreender como a abordagem         

escolhida pelas publicações ajuda na criação, desconstrução ou no reforço do           

estereótipo feminino; verificar como o inverso acontece, ou seja, como o estereótipo            

da mulher influencia na abordagem e na cobertura dos meios de comunicação;            

compreender como a maneira que a mídia retrata essas mulheres é representativa            

da sociedade como um todo. 

Para alcançar os objetivos do trabalho, será usada a Análise de Conteúdo,            

tendo como referência o livro de Laurence Bardin, que define a metodologia como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por           
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das         
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de          
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis       
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1991, p. 44). 

A análise de conteúdo se encaixa no presente trabalho já que pode ser             

aplicada no universo da comunicação e em discursos, definidos como “toda a            

comunicação estudada, não só ao nível dos seus elementos constituintes          

elementares (a palavra por exemplo) mas também e, sobretudo, a um nível igual e              

superior à frase (proposições, enunciados, sequências).” (BARDIN, 1991, p. 217). 

Para a análise do caso de Elize, serão usadas reportagens entre janeiro de             

2012 (data do crime) e dezembro de 2016 (data do julgamento). No caso de              

Graciele, o recorte de tempo será entre abril de 2014 (data da morte de Bernardo) e                

outubro de 2016 (data em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou                

recursos da defesa de Graciele e Leonardo Boldrini).  

Como contribuição para o campo do Jornalismo, o Trabalho de Conclusão de            

Curso visa ser uma oportunidade para incentivar o debate sobre práticas adotadas            

pela mídia que reforçam estereótipos, especialmente sobre a mulher. Além disso,           

também deve auxiliar na reflexão sobre melhores práticas para a profissão do            

jornalista, bem como ser uma fonte de reflexão sobre o papel do jornalismo na              

sociedade. Para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), o trabalho busca          

fomentar o debate sobre as práticas jornalísticas dentro da universidade pública,           

auxiliando no apontamento das que são nocivas ao reforçarem os estereótipos da            

mulher, estimulando a sugestão e a discussão de melhores práticas. Para a aluna, o              
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tema do trabalho é um tema de relevância pessoal, pois une áreas de interesse              

particulares como desigualdade de gênero, aprimoramento contínuo de práticas         

jornalísticas, desconstrução de estereótipos e o sistema penal brasileiro 

Assim, este trabalho está dividido em 6 capítulos. No Capítulo 1 - Introdução ,             

o tema e o objeto de estudo são apresentados. No Capítulo 2 - Jornalismo, revista e                

imprensa, são abordadas a atividade jornalística, o jornalismo de revista e o            

jornalismo impresso, com um breve histórico e panorama do jornalismo, bem como            

as particularidades de cada um. No Capítulo 3 - Mídia, direito e crime , são              

apresentadas as relações entre o direito e o jornalismo e entre a mídia e o crime,                

especialmente os crimes graves cometidos por mulheres. No Capítulo 4 - Análise            

dos casos, são apresentados os casos de Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini,             

bem como a metodologia a ser aplicada. Além disso, também são expostos quadros             

com análises pontuais e individuais de trechos retirados das matérias selecionadas.           

No Capítulo 5 - Resultados, são analisados, separadamente, os dois casos e            

desenvolvidas conclusões relacionadas ao jornalismo e como ele retrata mulheres          

que cometem crimes graves. E, por fim, as Considerações Finais. 
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2 JORNALISMO, REVISTA E IMPRENSA 

No presente capítulo serão abordados a atividade jornalística, o jornalismo de           

revista e o jornalismo impresso, destacando suas particularidades, como forma de           

fornecer embasamento teórico para o trabalho de conclusão de curso.  

Para a definição de notícia e melhor compreensão da atividade jornalística,            

foi usado como base o livro de Muniz Sodré, “A Narração do Fato”. O autor compara                

a notícia com o grito do mercador em praça pública, definindo-a como uma             

“estratégia comunicacional constituída por um discurso enunciativo [...] comunica-se         

algo a ser notado ou sinalizado como marca factual de um instante particular”             

(SODRÉ, 2012, p. 91). Ainda discorre sobre a notícia como estratégia discursiva            

central na informação jornalística e afirma que a mesma decorre da conjunção            

histórica entre o avanço das técnicas de transmissão e a rotina produtiva da prática              

jornalística. Ao levar em consideração o impacto da internet e as mutações do             

jornalismo, Sodré (2012) fornece reflexões atuais sobre a fundamentação teórica da           

narrativa jornalística na atualidade.  

Ainda para a conceituação de notícia e sobre o discurso jornalístico           

informativo, foi usado o livro “A Construção da Notícia”, de Miquel Rodrigo Alsina. O              

autor analisa as rotinas e métodos da produção jornalística, fornecendo          

embasamento teórico, discorrendo sobre a circulação e o consumo, os desafios que            

a sociedade da informação propõe, a comunicação de massas, as fases do trabalho             

jornalístico e como é feita a organização da informação, entre outros pontos. Alsina             

define notícia como “uma representação social da realidade quotidiana, produzida          

institucionalmente e que se manifesta na construção de um mundo possível”           

(ALSINA, 2009, p. 299). Desse modo, “a representação social seria um instrumento            

graças ao qual o indivíduo ou grupo apreende seu entorno” (ALSINA, 2009, p. 300).  

Para melhor compreensão da Revista Veja , foi usado como base o livro “A             

Revista e seu Jornalismo”, organizado por Frederico de Mello B. Tavares e Reges             

Schwaab. Nele, define-se o jornalismo de revista como “um tipo bastante específico            

de discurso, que constrói sentidos sobre o mundo de forma lenta, reiterada,            

fragmentada e emocional” (BENETTI, 2013, p. 44). O jornalismo de revista deve criar             

um vínculo emocional com o leitor, para que ele tenha a revista como parte de seu                
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cotidiano e como uma necessidade. Segundo Benetti (2013, p.44), “complexo,          

diversificado e especializado, o jornalismo de revista engendra olhares e percepções           

sobre o mundo, sobre si e sobre o outro, e é nessa articulação que resiste seu amplo                 

e fecundo poder”. Discorre sobre os novos padrões de produção e consumo da             

informação, a relação da revista com a sociedade na contemporaneidade e os            

diálogos que ela gera interna e externamente, entre outros temas. 

Para melhor compreensão do jornal Folha de S.Paulo , foi usado como base o             

livro “A arte de fazer um jornal diário”, do jornalista Ricardo Noblat. Na obra, o autor                

defende o jornalismo responsável (como negócio, mas também como serviço          

público) e informativo. Segundo Noblat, o modelo que o jornalismo diário usa            

atualmente, valorizando a objetividade e sem humanização, é a principal causa do            

afastamento dos leitores. Enumera atitudes que os repórteres, editores e donos dos            

jornais devem tomar para reconquistar o interesse do público, além de discorrer            

sobre os valores que norteiam o jornalismo impresso. Noblat ainda aborda questões            

sobre a linguagem do jornalismo diário e o estilo dos textos jornalísticos. No entanto,              

defende a flexibilização destes padrões tornar o texto mais atraente ao público.  

2.1 Atividade Jornalística 

Na atividade jornalística, o discurso, o texto, a notícia e a reportagem são             

elementos que aparecem frequentemente em conjunto. Apesar de possuírem         

algumas similaridades entre si, são conceitos diferentes e com empregos          

característicos dentro do jornalismo. A palavra discurso é empregada desde meados           

do século XX, e, especialmente para linguistas e semiólogos, refere-se um objeto de             

conhecimento da produção de bens culturais (podendo incluir textos verbais, orais,           

gestos ou imagens).  

Discurso é mesmo, em linhas gerais, o funcionamento da linguagem,          
portanto, o lugar da intersubjetividade ou da formação do laço social. Ele é             
tanto a fala individual quanto a malha de inserção do indivíduo na            
complexidade relacional do socius, ou seja, é também realidade em          
construção, geradora de sentido para o que se apresenta como social e            
semanticamente fragmentado (SODRÉ, 2012, p. 141). 
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Ou seja, no discurso são construídos os sentidos através de um trabalho            

social, o que significa que todos os discursos são ideológicos e diferentes entre si.              

Já a palavra texto designa a materialidade imediata da linguagem, seja ela em forma              

som, letra ou formas.  

Por outro lado, Sodré (2012) descreve a notícia como “o resultado de uma             

técnica de texto, de uma marcação temporal no fluxo dos fatos cotidianos, da             

manifestação de um arbítrio corporativo-profissional, assim como uma expressão         

institucional” (SODRÉ, 2012, p. 171), que tem a possibilidade de oferecer ao leitor             

uma espécie de retrato do fato. Já a reportagem deriva do latim reportare e tem               

como implicação semântica a possibilidade levar o leitor à cena do acontecimento            

que está reportando. Para este fim são usados recursos como figuras de estilo da              

retórica, que dão margem a construções linguísticas mais usadas na literatura, com            

o objetivo de aprofundar a atenção do leitor através de seus sentidos perceptivos.

A atividade jornalística tem um papel socialmente legitimado como construtora          

da realidade social através da notícia, o que compõe a estratégia discursiva central             

na informação jornalística e decorre da conjunção histórica entre o avanço das            

técnicas de transmissão e a rotina produtiva da prática jornalística. Segundo Alsina            

(2009, p.46): 

A noção da “construção social da realidade”, tal como está defendida por            
Berguer e Luckmann (1979), localiza-se no nível da vida no quotidiano, em            
que se dá, no entanto, um processo de institucionalização das práticas e dos             
papéis. Esse processo é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivamente          
construído. Isso faz caracterizarmos a atividade jornalística como um papel          
socialmente legitimado para gerar construções da realidade publicamente        
relevantes. Portanto, podemos dizer que os jornalistas têm um papel          
socialmente legitimado e institucionalizado para construir a realidade social         
como realidade pública e socialmente relevante. Essas competências são         
realizadas no interior de aparatos de produção específicos: a mídia. Como           
nos diz Altheide (1976: 25), “a institucionalização dos noticiários informativos          
tornou-se uma realidade sancionada”. 

O discurso jornalístico só é efetivo quando sabe fazer a informação chegar             

até sua audiência, apesar de também possuir a habilidade de fazer com que o leitor               

acredite em algo (persuasão), faça algo (manipulação) e sinta-se de tal maneira            

(emoção). Para que seja eficiente e informe o leitor, o jornal deve possuir             
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credibilidade. Alsina (2009) define a ideia de “contrato pragmático fiduciário”, um           

conceito baseado na relação de confiança entre o leitor e o jornal:  

 
Esse contrato baseia-se em atitudes epistêmicas coletivas, que foram se          
compondo através da implantação do uso social da mídia como          
transmissores da realidade social de importância pública. A própria mídia é a            
primeira que realiza uma prática contínua de autolegitimação para reforçar          
esse papel social [...] Devemos acreditar que isso que se diz é verdade, e              
que aconteceu de fato assim mesmo. Se um jornal, digamos, não tem            
credibilidade, suas informações perdem o sentido virtual e não servem para           
a informação [...] No caso que o destinatário não aceitasse o contrato            
pragmático proposto pelo comunicador, o discurso perderia seu sentido         
virtual. (ALSINA, 2009, p. 48). 

 

Portanto, a relação entre o jornalista e sua audiência é definida por este             

contrato, sob o qual o jornalista tem a responsabilidade de compilar os            

acontecimentos e os temas importantes e dar-lhes sentido. Do outro lado, os            

destinatários devem fazer o uso adequado do discurso, já que o processo de             

construção de realidade não é unilateral.  

 
Como diz Colombo (1983: 93), “a comunicação de massas é, portanto, um            
sistema de circulação de informações através de vastas redes de          
distribuição de notícia, que são superpostas a todas as formas de cultura            
local, de crença e de escolha original e interior, criando amplas regiões            
homogêneas de conhecimento comum”. (ALSINA, 2009, p. 53). 

 

De acordo com Hall (1981, p. 384-386 apud ALSINA, 2009, p. 72), a mídia              

possui três funções básicas: fornecer o discurso a partir dos quais os grupos             

constroem imagens de suas próprias vidas, auxiliando na construção social e do            

imaginário através do qual são percebidas as realidades; determinar quais são as            

realidades aceitáveis, localizando, qualificando e classificando os acontecimentos        

em uma espécie de ‘mapa social’, fornecendo um inventário dos léxicos ali            

representados e, por fim, organizar o que tem sido representado seletivamente,           

gerando um consenso e um senso de legitimidade, sempre adaptados às           

circunstâncias atuais e a um grupo específico.  

 
O acontecimento é um fenômeno social e [...] está determinado histórica e            
culturalmente. É claro que, cada sistema cultural vai concretizar quais são           
os fenômenos que merecem ser considerados como acontecimentos e quais          
passam despercebidos. Sabe-se que toda forma de enxergar é uma forma           
de ocultar. Edward T. Hall (1978: 80) nos lembra que “a cultura é a que               
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decide em que nós devemos prestar atenção e o que devemos ignorar [...]             
Não podemos considerar tudo quanto temos em volta como algo          
significativo, pois não seríamos capazes de processarmos tanta informação.         
“O que um indivíduo escolhe, mesmo se for consciente ou          
inconscientemente, é o que vai fornecer a estrutura e o significado ao seu             
mundo” (HALL, 1978, p. 83 apud ALSINA, 2009, p. 115). 

Em grande parte, os acontecimentos transmitem parte do imaginário coletivo          

(emoções, hábitos e representações) capazes de definir uma sociedade. Ao valorizar           

certos fatos, a mídia torna-se responsável por formar o horizonte espacial cognitivo e             

emotivo daquele grupo, ou seja, estabelece as fronteiras que definirão os limites            

entre o “nós” e o “eles”. Dessa maneira, além de auxiliar nos sistemas de              

representação da realidade, a mídia também é responsável por concretizar os           

processos de construção das identidades. Ao tornar certos fatos visíveis, as notícias            

extraem determinados conceitos de seus caráteres históricos específicos e os          

tornam manifestações documentais que perduram, além de os aproximar de          

determinados grupos. O leitor torna-se parte da história. No entanto, por outro lado,             

na mesma medida em que ilumina alguns acontecimentos, também faz com que            

outros percam força, seja pela repetição excessiva (saturação ) ou pela simples           1

escolha em não reportá-los. 

De acordo com Alsina, “todo tipo de informação faz-se a partir de uma             

perspectiva de identidade determinada” (ALSINA, 2009, p. 132). Através dessa          

identidade, instituem-se os espaços mental e sentimental, que são os dois lados de             

uma mesma construção cultural. O “espaço mental” é responsável por estabelecer a            

fronteira que separa os grupos “dos outros”, aqueles que estão “de fora”, além de              

instituir e racionalizar a sensação de pertencimento, estabelecendo o sentido do ser            

individual e sua identidade própria. Por outro lado, o “espaço sentimental” preenche            

o sentido do individual e os valores. A partir da ideia de que os meios de              

comunicação são responsáveis por formar as identidades culturais, é possível         

entender a importância da mídia para a cultura de uma comunidade.

Poderíamos considerar então que a mídia é um sistema que funciona com            
alguns inputs, os acontecimentos, e que gera alguns outputs que          
transmitem: as notícias. E essas notícias são recebidas como         

1 Segundo Leão Serva (2005), a saturação é consequência do aumento do número de meios e de                 
notícias. A saturação faz com que o leitor receba uma carga de informação tão alta que torna-se difícil                  
de processar e entender. 
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acontecimentos pelos indivíduos receptores da informação. Ou seja, todo e          
qualquer output pode também ser um input de outro sistema e todo e             
qualquer input também pode ter sido um output do sistema anterior.           
Portanto, o ponto de referência a partir do qual podemos definir um            
acontecimento ou uma notícia é o sistema com o qual eles estão            
relacionados. (ALSINA, 2009, p. 133). 

 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que constrói notícias através dos           

acontecimentos sociais, a mídia também constrói e transmite narrativas que podem           

ser reutilizadas e se transformarem em novos acontecimentos. As notícias, como           

produto da mediação da instituição comunicativa, podem se transformar,         

dependendo da instituição de origem e do enquadramento escolhido. Ou seja, a            

mídia é capaz de criar não só a notícia, mas sim também acontecimentos em si.               

Além disso, o acontecimentos são a condição de existência da mídia. Se não             

existem acontecimentos para que os meios possam conferir-lhes publicidade, a          

mídia pode então passar a publicar factoides . 2

A diferenciação entre interessante e importante também deve ser feita na           

mídia. “O importante é aquilo que afeta nossa vida do dia-a-dia e não somente de               

uma forma pontual e falsa, mas que terá consequências ao longo do tempo”             

(ALSINA, 2009, p. 146). Ou seja, nem tudo o que é interessante é importante e               

vice-versa. O autor ainda cita o exemplo do Livro dos Recordes: recheado de fatos              

interessantes, mas pouco importantes. Ao mesmo tempo, o consenso entre o que é             

importante para cada indivíduo é impossível, já que cada um vive o acontecimento             

de acordo com seu contexto e suas implicações próprias. Dessa maneira, o            

jornalismo considera relevantes os chamados “fatos-ruptura”, fatos excepcionais que         

representam uma quebra da continuidade, da normalidade e do que é rotineiro. 

Não é suficiente que o tema da notícia seja considerado importante ou            

interessante por parte do público, mas sim que esteja também em sintonia com o              

público. A seleção do tema é chamada de tematização e tem como função destacar              

os temas em comum mais importantes entre os diversos sujeitos. 

 
Através da tematização, desenvolve-se o nível cognoscitivo e valorativo         
sobre os acontecimentos e os problemas que eles trazem consigo. Na           

2 "Informação que se divulga ou aceita como fato verdadeiro devido à forma como é apresentada e                 
repetida, mas que não tem fundamento real”, de acordo com o Dicionário Online Priberam. Link para                
acesso: https://www.priberam.pt/dlpo/factóides. Acesso em: 10 de outubro de 2017. 
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tematização, dá-se claramente uma estratégia de interação política [...] A          
tematização como efeito faz referência à possibilidade da mídia de criar a            
opinião pública. Um tema que se repete por diversos meios de comunicação            
entra no circuito da atenção do público através do efeito da adição ou do eco               
(ALSINA, 2009, p. 192). 

 

Por outro lado, Agostini (1984 apud ALSINA, 2009, p. 194) define a            

tematização como a atividade da mídia concretizada pela seleção dos temas e a             

eventual memorização desses temas por parte do público. Dessa maneira, a           

memorização é condição essencial da tematização. Segundo Sodré (2012), o          

acontecimento jornalístico é um fato determinado mais importante para o sistema da            

informação pública do que outros, sendo considerado pela mídia como mais válido            

para a formação da cotidianidade urbana do que aqueles que não foram publicados.             

No entanto, a escolha do tema por parte da mídia não deve ser vista como uma                

atitude isolada, já que os meios de comunicação também estão sujeito às forças do              

mercado, contínuas inovações tecnológicas, lógicas empresariais e outros fatores         

característicos de ambientes corporativos e de construção de significados. Além          

desses fatores internos, a mídia também está sujeita a outros fatores externos, como             

as forças e mudanças dos sistemas políticos, tradições culturais, étnicas, nacionais e            

regionais, fatos históricos, características do tipo de suporte escolhido (internet,          

papel, imagem ou áudio) e especificidades de cada gênero.  

Sodré (2012) aponta que o papel do jornalista no processo é parcialmente            

autônomo, pois deve sempre obedecer às regras de um planejamento produtivo em            

um contexto empresarial, assim como a uma concepção cultural do acontecimento,           

que pode até ultrapassar o jornalismo. Dessa maneira, a tematização, além de dizer             

muito sobre a sociedade em que a notícia está inserida, também diz muito sobre os               

processos internos da atividade jornalística. O autor destaca alguns valores-notícia          

importantes para as pautas profissionais: 

 
Na rotina das pautas profissionais, destacam-se como valores-notícia a         
novidade (marca da atualidade), a imprevisibilidade (sinal para a         
singularização do relato), o peso social (sinal indutor de atenção coletiva), a            
proximidade geográfica do fato (índice contextual que facilita a identificação          
do público com os figurantes da notícia), a hierarquia social dos           
personagens implicados (sobrevalor atribuído à identidade de famosos), a         
quantidade de pessoas e lugares envolvidos (magnitude do fato), o provável           
impacto sobre o público-leitor e as perspectivas de evolução do          
acontecimento (SODRÉ, 2012, p. 76). 
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No que diz respeito à relação do jornalismo com a política, Grossi (1983, p. 26               

apud ALSINA, 2009, p. 191) afirma que a mídia não apenas transmite a política,              

mas também é responsável por torná-la compreensível, o que faz com que o             

jornalismo tenha papel ativo na definição do que é política naquele contexto cultural             

e de tempo específico. Segundo o autor, na comunicação política há “uma função             

particular da tematização que consiste na capacidade simbólica de estruturar a           

atenção, em fazer a distinção entre item e opinião, e na de programar o              

desenvolvimento cíclico dos temas” (GROSSI, 1983, p. 31 apud ALSINA, 2009, p.            

191).  

Outro elemento-chave no jornalismo é a objetividade, um conceito essencial          

para compreender o liberalismo mantido por grande parte da imprensa. O conceito            

de objetividade transformou-se muito ao longo da história e hoje é utilizado como um              

ritual estratégico de defesa. De acordo com Tuchman (1980b, p. 202 apud ALSINA,             

2009, p. 250) “a objetividade tem a ver com os procedimentos de rotina, os quais               

podem ser considerados como sendo características formais [...] que protegem          

profissionais dos erros e das críticas”. No entanto, segundo Alsina (2009), não existe             

receita para a objetividade e o único recurso que pode ser empregado é a tomada               

permanente de consciência e de autocrítica por parte do jornalista e do meio em que               

trabalha. Além disso, existem diversas estratégias que o jornalismo pode lançar mão            

para influenciar o leitor de maneira mais sutil, como a hiperinformação e o             

sensacionalismo, a manipulação da notícia e a propaganda disfarçada. Sodré (2012)           

classifica estas estratégias como irrupções maléficas nas boas práticas e          

consciência jornalística, que, como outras atividades inseridas em um contexto          

mercadológico, não é imune às pressões externas, ao enfraquecimento institucional          

de seus mecanismos de apuração e à consequente perda de rigor na transposição             

do que já foi pactuado com o público-leitor como realidade objetiva (o contrato             

pragmático fiduciário). 

Quando a informação que é transmitida passa do fazer saber para o fazer             
acreditar (a persuasão), e para o fazer sentir (o sensacionalismo emocional),           
se pode esconder o que acontece mostrando uma parte do que ocorre,            
embora seja a parte mais importante. Saber não é simplesmente ver, como            
às vezes pretende o discurso da televisão. Saber é compreender,          
compreender o acontecimento, compreender suas causas e consequências,        
assumir a existência das diversas interpretações, etc. Pelo contrário, a          
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saturação de informação indiscriminada, anedótica e espalhafatosa, gera        
mais confusão do que conhecimento. (ALSINA, 2009, p. 246). 

 

Um dos requisitos para que o contrato pragmático fiduciário seja aceito pelo            

destinatário é que o discurso construído pelo jornalista deve, no mínimo, parecer            

verídico. Como parte do ritual de construção da objetividade, o jornalista entrevista e             

cita fontes utilizadas que tornam a notícia verificável. Com o uso de aspas e a               

estruturação da notícia de forma adequada, seguindo as convenções do lead e            

colocando em primeiro lugar os dados essenciais, o jornalista tenta proteger-se de            

acusações de subjetividade. Ou seja, cria-se um efeito de verossimilhança, a partir            

de discursos reais, mas que não garantem que a narrativa passe a absoluta             

veracidade dos fatos. 

 
O que o jornalista faz é interpretar os acontecimentos com base em algumas             
limitações pessoais e profissionais. As limitações pessoais acontecem pelos         
seus conhecimentos e pela sua ideologia. As limitações profissionais se          
referem ao meio de comunicação para o qual trabalham e à projeção social             
de sua atividade. Os interesses financeiros, políticos e publicitários exercem          
um controle inevitável na produção da informação. (ALSINA, 2009, p. 291). 

 

Além da objetividade por parte do jornalista, o processo de captação de            

sentido e construção de realidade também passa pelo universo referencial da           

audiência. Este universo é uma matriz de significado individual que possui uma            

fundamentação social, diretamente ligada ao contexto cultural e coletivo em que o            

indivíduo está inserido.  

Parte desse universo referencial é composto por preconceitos e estereótipos,          

que auxiliam na construção dos sentidos particulares. A palavra “estereótipo” vem do            

procedimento de impressão denominado estereotipia, que é a reprodução a partir de            

um molde. Ou seja, na construção de um estereótipo aplica-se um conceito a uma              

realidade determinada através de um molde pré-configurado, sem a reflexão sobre           

se aquele tipo de molde serve para aquela realidade.  

 
Também há que considerar que, às vezes, esses preconceitos e          
estereótipos nos servem como um instrumento que nos ajuda a reduzir a            
complexidade da realidade, ou a dar sentido a realidades das quais temos            
pouca informação. Por isso, os preconceitos e os estereótipos tranquilizam a           
nossa sociedade e a nossa incerteza diante da falta de sentido de uma             
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situação. Talvez, por isso, todos nós tenhamos preconceitos e estereótipos.          
(ALSINA, 2009, p. 274) 

 

Ao referir-se ao feminino, o jornalismo também retoma construções sociais e           

pode acabar reproduzindo construções ideológicas e biológicas de gênero. Segundo          

a pesquisadora feminista Rachel Moreno, a mulher que a mídia retrata: 

 
Tem de ser casada ou aspirar ao casamento, ter filhos ou aspirar à             
maternidade, ser ou parecer jovem, ser vaidosa, cuidadosa. Ser branca,          
heterossexual, monogâmica, fiel, comportada, decidir mais com a emoção         
do que com a razão, ser sensível e delicada, preocupar-se mais em cuidar             
dos outros do que com qualquer outra questão, mesmo que trabalhe e tenha             
grandes responsabilidades profissionais ou políticas. (MORENO, 2008, p.        
45). 

 

Além dos estereótipos, o universo referencial também é composto pelo senso           

comum, que os gregos chamavam de doxa , palavra para uma experiência da            

realidade limitada à sensibilidade. O senso comum lança mão de representações           

sociais que reduzem a complexidade factual a imagens e conceitos mais simples, de             

fácil trânsito comunicativo. O jornalismo, por sua vez, não pode ignorar o senso             

comum, já que, segundo Sodré, ele é “estabilizador da consciência e mobilizador do             

pertencimento à comunidade” (SODRÉ, 2012, p. 45). 

Alsina (2009) propõe a seguinte definição ao final de sua obra: “a notícia é              

uma representação social da realidade quotidiana, produzida institucionalmente e         

que se manifesta na construção de um mundo possível” (ALSINA, 2009, p. 299). Ao              

considerar os fatos como fragmentos da realidade e unidades dentro de um contexto             

- determinados e interpretados pela audiência e por jornalistas -, deve-se considerar            

que a audiência não vai encontrar na notícia os fatos brutos ou em seu estado puro,                

mas sim uma determinada percepção de uma interpretação da realidade. Segundo           

Sodré (2012), na notícia, o acontecimento referido deve sempre ser verídico           

(real-histórico) e deve também obedecer à técnica corrente na prática do jornal. “O             

real da notícia é a sua factualidade, a sua condição de representar um fato por meio                

do acontecimento jornalístico” (SODRÉ, 2012, p. 27). 

Alsina (2009) também considera que tematização da notícia depende do que           

os meios percebem e interpretam como tendo suficiente interesse informativo para           

ser publicado. Dessa maneira, mesmo que a notícia e informação sejam           
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frequentemente usados como termos equivalentes, o autor sugere que a informação           

se refere a cada uma das versões jornalísticas que foram publicadas de um fato              

como notícia. 

O modelo construtivista de newsmaking (conceito trabalhado por        

pesquisadores como Gaye Tuchman, Mauro Wolf, Michael Novak, Herbert Gans e           

outros), segundo o qual o “jornalismo não é reflexo, mas construção social de uma              

realidade específica” (SODRÉ, 2012, p. 26), ainda leva em conta a vigência da mídia              

eletrônica, capaz de dar um papel mais ativo à audiência, que pode deixar             

comentários nas matérias ou até reproduzi-las, criticá-las ou defendê-las em seus           

próprios blogs. O autor critica o modelo funcionalista, sob o qual a notícia apenas              

transmite aspectos da realidade, mas afirma que ele também é capaz de construir             

sua realidade própria.  

 
Embora o relato jornalístico seja realmente uma “construção”, feita por uma           
subjetividade a partir de outros relatos (provindos de fontes), existe uma           
presunção de imparcialidade, garantida pelo estatuto profissional do        
jornalista. Produz-se a notícia com a presunção de que o acontecimento           
adquira o estatuto pleno de fato, dando sentido ao que ocorreu e            
possibilidades de previsão quanto ao que ainda vai ocorrer. (SODRÉ, 2012,           
p. 41). 

 

A notícia, como operação discursiva codificada pela produção do jornal, é           

responsável por mobilizar a ação coletiva porque estabelece a possibilidade de um            

“diálogo” entre o que de fato aconteceu e o público, entre o texto de leis complexas e                 

uma linguagem mais cotidiana, entre crimes bárbaros até narrativas adequadas,          

entre outras ocasiões. Dessa maneira, a ocorrência real é interpretada em função do             

código e dos meios que suportam aquela notícia, responsáveis por transformá-la em            

acontecimento jornalístico e acaba descontextualizando-se. Ou seja, o processo         

jornalístico descontextualiza o acontecimento para destacá-lo e recontextualizá-lo de         

outra forma narrativa. 

 

2.2 Jornalismo de Revista 

 

O discurso jornalístico no jornalismo de revista constitui-se como um tipo           

bastante específico de discurso, que atua na construção social de uma realidade            
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específica de maneira mais lenta, reiterada, fragmentada e emocional. A revista, no            

geral, propõe uma uma reflexão sobre o contemporâneo - nunca sua representação            

do contemporâneo - mas sim uma apresentação estável de textos e imagens.  

 
Não é difícil reconhecer que, numa revista, ocorre um encontro de           
temporalidades mistas e heterogêneas: os tempos dos acontecimentos        
factuais, os tempos da produção da revista, os tempos da leitura. Quando se             
empreende uma leitura crítica da revista, entra em cena a temporalidade do            
analista, do observador. A tudo isso, soma-se que cada imagem do           
presente, cada evento factual, se liga a uma rede de imagens já existentes,             
multiplicando os pontos de vista. (VOGEL, 2013, p. 25). 

 

Revistas como a Veja (1968) foram historicamente responsáveis pela         

formatação do consumo de revistas no Brasil. Atualmente, as revistas semanais           

como Época (1998), IstoÉ (1976) e Carta Capital (1994) focam na cobertura política             

e cotidiana do Brasil, com um projeto editorial que valoriza páginas amplas,            

entrevistas, fotografias e gráficos de qualidade, com destaque para grandes          

reportagens históricas e investigativas e análises mais contundentes. 

Entre as principais diferenças em relação ao jornal impresso diário, o           

jornalismo de revista traz um olhar panorâmico e muita preocupação com a estética             

e o projeto gráfico, além de buscar construir uma conversa próxima com o leitor.              

Desde sua origem, as revistas têm trabalhado com um público menor do que os              

leitores dos jornais impressos, o que se traduz na especialização dos títulos            

disponíveis, que exploram diversos temas e dividem-se em variadas linhas de           

atuação. Além disso, a formatação, o suporte (impresso ou online), a periodicidade e             

a variedade dão tons distintos ao seu discurso em relação a outras mídias e a sua                

maneira de produção e consumo, compondo uma forma específica de representar a            

realidade. 

 
O primeiro saber que o jornalismo estabelece é a definição de           
contemporâneo . É o jornalismo quem diz “isto é atual”, “você precisa saber            
disto porque isto é da sua época”, “você só estará conectado a sua época se               
obtiver esta informação que eu estou trazendo”. O jornalismo tem como           
função oferecer o presente social (Franciscato, 2005; Gomis, 1991),         
reconstruindo cotidianamente os eventos que dizem respeito ao homem. No          
caso do jornalismo de revista, a noção do presente é estendida: atual é             
sinônimo de contemporâneo, não de novo. (BENETTI, 2013, p. 45). 
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De maneira ainda mais próxima do que no jornalismo impresso diário, o            

jornalismo de revista trabalha intensamente com uma ontologia de emoções          

(CAMPBELL, 2006 apud BENETTI, 2013, p. 47). Nesta modalidade do jornalismo,           

também é importante construir um vínculo emocional com o leitor, “não é suficiente             

informar [...] é preciso também construir um vínculo emocional, para que o leitor sinta              

a revista como sua, como parte de sua rotina, como uma necessidade.” (BENETTI,             

2013, p. 47). 

O contrato pragmático fiduciário mantém-se como um conceito de natureza          

intersubjetiva, multidimensional e sócio-histórica no jornalismo de revista.        

Intersubjetiva, porque só existe na relação entre dois ou mais sujeitos;           

multidimensional, porque constitui-se de diversidade de aspectos; sócio-histórica,        

porque foi conquistado em um contexto específico, condicionada sempre aos          

avanços e recuos da história. A credibilidade não se trata de uma qualidade que o               

jornalista ou a revista atribuem para si próprios, ela precisa ser percebida,            

reconhecida e conferida pela audiência. Ou seja, o vínculo da revista com seu             

público é intersubjetivo, já que depende de percepções como credibilidade,          

confiabilidade e legitimidade. 

As revistas trabalham com um feixe de temáticas, contemplados por um leque            

amplo de temas e títulos. A segmentação não se dá apenas dentro das revistas, que               

possuem diversas editorias em uma mesma edição, mas também na amplitude de            

títulos disponíveis em uma mesma editora. Dentro da segmentação, há um lugar            

especial para as revistas semanais de informações gerais, que buscam informar o            

leitor sobre os acontecimentos mais importantes da semana, que podem abranger           

os fatos políticos, econômicos, internacionais, científicos e culturais. O         

acontecimento que “ganha” a capa de uma revista semanal de informação geral            

depende do resultado de uma série de fatores: recursos usados na confecção da             

reportagem, percepção do veículo sobre o leitor, percepção dos editores e potencial            

de desdobramentos.  

Benetti (2013) define as seguintes características do jornalismo de revista:  

 
O jornalismo de revista é um discurso e um modo de conhecimento que: é              
segmentado por público e por interesse; é periódico; é durável e           
colecionável; tem características materiais e gráficas distintivas dos demais         
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impressos; exige uma marcante identidade visual; permite diferentes estilos         
de texto; recorre fortemente à sinestesia; estabelece uma relação direta com           
o leitor; trata de um leque amplo de temáticas e privilegia os temas de longa             
duração; está subordinado a interesses econômicos, institucionais e       
editoriais; institui uma ordem hermenêutica do mundo; estabelece o que         
julga ser contemporâneo e adequado; indica modos de vivenciar o presente;          
define parâmetros de normalidade e de desvio; contribui para formar a          
opinião e o gosto; trabalha com uma ontologia das emoções. Complexo,          
diversificado e especializado, o jornalismo de revista engendra olhares e         
percepções sobre o mundo, sobre si e sobre o outro, e é nessa articulação             
que reside seu amplo e fecundo poder. (BENETTI, 2013, p. 55).

Dessa maneira, “cada ‘mundo’ apresentado pela revista será um mundo          

criado pela relação entre atualidade (na qual se encontram os acontecimentos e            

personagens) e a expectativa da comunidade de leitores” (FRANÇA, 2013, p. 93). E             

tematização e os referentes jornalísticos são recortes da realidade feitos pela           

instituição jornalística a partir daquilo que ela acredita que os seus leitores esperam.  

A relação entre o leitor e a instituição de mídia não depende apenas da              

aparição cotidiana nas bancas, mas também pela escolha constante de          

determinados temas e, principalmente, pela repetição da abordagem desses         

assuntos por aquela revista específica, cria-se uma relação na qual o leitor já espera              

determinado posicionamento da revista com relação a certos acontecimentos. Tal          

relação de expectativa e confiança só é possível através da marcação de um espaço              

discursivo próprio durante um período longo de tempo.  

Para Charaudeau (2003 apud FRANÇA, 2013, p. 97), assim como para Alsina            

(2009) e Sodré (2012), o acontecimento midiático e sua tematização são sempre            

construídos, selecionados em função de seus potenciais de atualidade, socialização          

e imprevisibilidade. O potencial de atualidade é avaliado em relação ao tempo e à              

distância entre o momento do acontecimento e da informação. O potencial de            

socialização é avaliado segundo sua capacidade de representar a sociedade e o            

debate que pode gerar na coletividade. O potencial de imprevisibilidade é           

responsável por captar o interesse da audiência e acontece em razão da quebra do              

cotidiano causada por aquele fato. Ainda de acordo com Charaudeau (2003 apud            

FRANÇA, 2013, p. 97): 

O acontecimento bruto é, de acordo com Charaudeau (2003), algo que           
produz uma modificação no estado do mundo, se manifestado fisicamente,          
porém sem significação. Para que signifique, é necessário que seja          
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percebido, mas também que seja formulado a respeito dele um discurso que            
permita dotá-lo de sentido e integrá-lo a um mundo de inteligibilidade social.            
O acontecimento midiático é o resultado de um dos discursos que           
transforma o fato bruto em um acontecimento passível de percepção e           
entendimento por parte dos receptores da informação. Porém, a atividade de           
transformação da instância midiática não se exerce de qualquer maneira: ela           
depende das propriedades potenciais do fato bruto e do contrato de           
comunicação que o vincula ao consumidor de informação. 

 

Ou seja, o acontecimento bruto não tem significação por si só. Para que             

signifique, ele depende de um discurso - a notícia é apenas um dos discursos              

possíveis -, que pode fornecer significado e integrá-lo ao mundo social. Já a             

tematização, não é responsável apenas por organizar as pautas jornalísticas, mas           

também a leitura do real feita pelo discurso jornalístico, tanto em revistas de             

informação semanais, como também nas mais segmentadas, que atuam na          

construção de realidades específicas. Diversos referentes podem ser fruto da          

relação entre temas e acontecimentos e podem dar origem à diversas matérias.  

 
Os temas são manifestações de um ethos social da época e também dos             
interesses mercadológicos da empresa de comunicação, refletindo       
pesquisas de mercado com indicadores das características e interesses de          
seu público-alvo. Significam e provocam significação, em uma mistura de          
interesses de mercado com a realidade social. (BENETTI, 2013, p. 98). 

 

Um conceito importante definido por Benetti (2013) é o de pensata , uma            

ferramenta usada para organizar os referentes da publicação e responsável pela           

criação do mundo da revista. A criação da pensata não acontece naturalmente, mas             

sim faz parte de um processo de definição cuidadosa dentro da redação. A             

publicação final é o produto da pensata, que fornece uma realidade como reflexo             

exato do real, mas que, na verdade, é formatada para agradar seu público. 

O poder de influência do jornalismo - especialmente o de revista por suas             

análises profundas e caráter histórico - de criar e influenciar realidades na            

coletividade aumenta a importância do processo de definição da pensata, pois as            

realidades criadas também influenciam a memória da sociedade. Através da          

pensata, aquilo de que a audiência se lembra não é exatamente o que aconteceu.              

Os acontecimentos foram transformados e enquadrados, porém, ao virar memória,          

tornam-se fatos fixos e verdadeiros, deixando de ser vistos como a simples            

representação daquilo que aconteceu. 
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A pensata, portanto, possui um grande poder de afetação coletiva, o que gera             

diversas implicações éticas. Quando toma decisões sobre o que mostrar, a edição            

da revista estabelece o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Dessa               

maneira, acontecimentos considerados não-comerciais são ignorados e, como não         

puderam fazer parte da memória da coletividade, costumam ser esquecidos - exceto            

por aquelas pessoas que o viveram. 

Dessa maneira, a comunicação é entendida como interação, mais do que           

simples atos ou ações realizados por sujeitos - jornalistas e audiência. A perspectiva             

interacionista pressupõe a observação da comunicação como um todo, nunca          

apenas a partir de um sujeito. Ou seja, a comunicação, além de interação, também é               

essencialmente relacional. Ao mesmo tempo em que o processo de comunicação é            

mediado, o leitor, quando entra em contato com o texto, também é influenciado pelo              

universo social em que está inserido, buscando reconhecer o contexto discursivo           

daquela notícia. Por isso, a leitura não deve ser pensada como uma simples técnica              

ou processo. Nesse sentido, a leitura é compreendida como “negociação de           

sentidos: a leitura é significação, é a concretização dinâmica de um processo de             

comunicação mediado - em nosso caso, pelo jornalismo de revista” (STORCH, 2013,            

p. 135). 

 
O jornalismo, como um discurso, organiza-se na dinâmica de um contrato de            
comunicação (Charaudeau, 2007) que, entre outros aspectos, precisa        
considerar sua condição de identidade “quem diz e para quem?”. Se, como            
afirmo, qualquer relação comunicativa é baseada nas antecipações sobre o          
outro, a capacidade de reconhecimento dos traços dessa imagem da          
alteridade torna-se condicionante da enunciação e da interpretação, de         
modo que a relação entre jornalistas e leitores se estabelece pelo           
reconhecimento competências e deveres. (STORCH, 2013, p. 138). 

 

Ou seja, não basta organizar a notícia apenas em relação ao lead. Na revista,              

principalmente, o “como” e o “porquê” tornam-se ainda mais relevantes. Se a notícia             

é a matéria-prima do jornalismo impresso diário, a reportagem talvez ela seja o             

futuro do jornalismo, segundo Storch (2013), especialmente o da revista, já que é o              

veículo que reúne características que o tornam mais adequado para o           

aprofundamento da informação. 
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O perigo do aprofundamento acontece quando os veículos vão além das           

análises de possíveis consequências daquele fato. Segundo Storch (2013), em          

algumas circunstâncias, existem revistas que chegam a condenar pessoas que          

ainda não foram sequer julgadas. Processo parecido pode acontecer na construção           

de reportagens sobre polícia: o jornalista afasta-se do trabalho aprofundado e           

demorado de apuração para seguir o caminho da especulação, que mesmo assim            

apresenta-se como uma investigação aprofundada. 

 
2.3 Jornalismo Impresso 

 

Antes da popularização da televisão, os fatos em geral só "aconteciam"           

quando eram publicados pelos jornais diários impressos. “Acontecer", nesse caso,          

significa alcançar repercussão e provocar consequências que vão além dos estreitos           

limites - em geral, físicos - onde tais fatos ocorreram. Além do fato de ser publicado                

em jornais, algumas situações só “aconteciam” quando eram publicadas por          

determinados veículos, que lhe conferiam credibilidade e status.  

Com a televisão e, mais recentemente, a internet, os jornais impressos           

deixaram de ser os responsáveis por conferir o status de “acontecimento” ao fato.             

Essa mudança de responsabilidade trouxe uma mudança mais ampla, da maneira           

como esses jornais se estruturam até como os leitores os enxergam. De acordo com              

Ricardo Noblat (2002): 

 
Um jornal é ou deveria ser um espelho da consciência crítica de uma             
comunidade em determinado espaço de tempo. Um espelho que reflita com           
nitidez a dimensão aproximada ou real dessa consciência. E que não tema            
jamais ampliá-la. Pois se não lhe faltarem talento e coragem, refletirá           
tão-somente uma consciência que de todo ainda não amanheceu. Mas que           
acabará por amanhecer. (NOBLAT, 2002, p. 18). 

 

O jornal deve ser visto e proceder como um serviço público, não apenas um               

negócio. Além de informações, o “jornal deve transmitir entendimento. Porque é do            

entendimento que deriva o poder. E em uma democracia, o poder é dos cidadãos”              

(NOBLAT, 2002, p. 19). Ou seja, o principal dever dos jornalistas é com a verdade. 
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No entanto, mesmo com o seu serviço público, o jornal ainda é um negócio              

inserido em uma lógica capitalista: se não der lucro, morre. O lucro está intimamente              

ligado a sua capacidade de manter-se atento às necessidades dos leitores. Para            

isso, deve manter-se ligado a valores como a liberdade, a igualdade social e o              

respeito aos direitos fundamentais do ser humano, mesmo que isso implique colidir            

com as “leis do mercado”. 

Segundo Noblat (2002), o conceito de “notícia” pode ser definido como: 

 
De forma simplificada, notícia é todo fato relevante que desperte interesse           
público, ensinam os manuais de jornalismo. Fora dos manuais, notícia na           
verdade é tudo o que os jornalistas escolhem para oferecer ao público. E,             
como nós valorizamos principalmente as notícias negativas, o mundo que os           
meios de comunicação retratam parece muitas vezes pior do que          
verdadeiramente é. (NOBLAT, 2002, p. 26). 

 

Historicamente, o texto é o elemento mais importante de um jornal. No            

princípio, o texto era o único meio disponível em um jornal para se informar qualquer               

coisa. Então, depois veio o desenho, a fotografia (em 1880) e os gráficos (em 1990).               

Mesmo com todas essas mudanças, o propósito do jornal continua o mesmo:            

informar através de narrativas que contam histórias. Atualmente, a melhor maneira           

para se contar uma história pode ser muito variada, lançando mão do texto,             

infografia ou fotografias.  

Os jornais passam por uma crise causada pela mudança de comportamento           

dos repórteres e de funcionamento dos jornais. De acordo com ele, os repórteres             

não saem mais da redação à procura de notícias. Dessa maneira, são contados             

fatos que nascem dentro das próprias redações. 

 
É mais fácil porque dá trabalho descobrir notícias. Registrar notícias não dá            
trabalho. É menos arriscado porque assim ninguém dá "furo" em ninguém. É            
mais barato porque a maioria das notícias que se publica tem sempre por             
trás alguém interessado em vê-las publicadas. E o interessado entrega          
quase tudo pronto aos repórteres. Os que mais ganham com isso são todos             
os que dispõem de bem montadas assessorias de imprensa — governos,           
partidos, associações de classe, sindicatos, bancos, empresas de médio e          
de grande porte. Os que mais perdem são os leitores. No fim, perdem os              
jornais. Porque acabam perdendo leitores. (NOBLAT, 2002, p. 36). 
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Ainda segundo Noblat (2002), o trabalho de perseguir a verdade cabe ao            

repórter, mesmo que não existe verdade absoluta. Dois repórteres que testemunham           

um mesmo fato provavelmente irão narrá-lo de forma diferente, mas não devem            

divergir no essencial. Na maioria das vezes, os repórteres não testemunham os fatos             

sobre os quais escrevem, mas sim publicam o que as fontes contaram a seu              

respeito. Diante de contradições, o trabalho deve ser de apurar até que tenham sido              

eliminadas. 

No caso de histórias que levam muito tempo para serem concluídas, como            

julgamentos e crimes graves de grande repercussão, os jornais devem relembrá-las,           

atualizando as informações mais importantes. A contextualização é importante para          

que todos os leitores entendam sobre o que a notícia trata, mesmo aqueles que não               

lêem todas as notícias com frequência. A necessidade de contextualização não           

significa dizer que cada notícia deve conter a memória completa das notícias            

anteriores sobre o mesmo assunto, mas sim o seu mínimo, de maneira que não se               

torne ininteligível para o leitor. “Tudo que puder ser humanizado deverá sê-lo. Não             

esqueçam que toda notícia é uma história. E que gente gosta de ler histórias sobre               

gente.” (NOBLAT, 2002, p. 65).  

Também destaca-se a importância da imaginação, sem a qual o jornalista não            

enxerga além do fato. O autor define a imaginação como pai e mãe de novas               

notícias, já que uma notícia não existe sozinha, conecta-se sempre com o passado e              

o presente. 

Noblat (2002) diferencia notícia e reportagem da seguinte maneira: a notícia é            

um relato breve, a reportagem deve ser mais extensa, abrangente e contextualizada.            

Os leitores devem encontrar dois tipos de fatos nos jornais: as notícias novas e              

explicações competentes sobre tudo que aconteceu de importante ou está          

acontecendo. 

 
Textos bem escritos não podem e não devem ser iguais. Nem parecidos. Se             
forem, não serão bons textos. Informação e opinião devem permanecer          
separadas. Mas podem aparecer juntas em determinadas ocasiões desde         
que seja possível distinguir uma da outra. Objetividade é preciso. O lead não             
pode estar no pé da matéria, por exemplo. Mas quase sempre ele está no              
título e nos subtítulos que muitos jornais utilizam para chamar a atenção dos             
leitores. (NOBLAT, 2002, p. 84) 
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Em um jornal, transmitir muitas informações é diferente de informar bem.           

Informação em excesso desinforma. Um dos papéis do jornal é exatamente este:            

saber separar o que é relevante do que não é, aprofundar o que for consistente e dar                 

coerência ao que parece não fazer sentido. De acordo com o autor, essa é a maior                

vantagem competitiva dos jornais diante da televisão, do rádio e da internet. 

Noblat (2002) afirma que a explicação competente das notícias é um recurso            

importante para a atualização e competitividade dos jornais. No entanto, deve ser            

respeitada a tênue fronteira que separa o jornalismo de interpretação do jornalismo            

de opinião. As opiniões devem manter-se nos artigos, sempre assinados.  

No que diz respeito às manchetes, tanto na capa, quanto nas páginas            

internas, devem ser diretas e objetivas, tentando surpreender os leitores com           

informações novas. Se não tiver novidades, devem ser criativas, provocadoras e           

reflexivas, cumprindo seu papel de estimular a leitura das matérias. 

Quanto à objetividade, Noblat (2002) afirma que nenhum jornal é neutro, já            

que o próprio ato de escolher publicar uma notícia carrega muito significado.            

Segundo o autor, com a competição com o rádio, a televisão e a internet, o jornal                

diário perdeu a condição de fonte primária de informação. No entanto, resta-lhe:            

ofertar “notícias e reportagens próprias, fora do cardápio de assuntos comum aos            

demais veículos de comunicação; selecionar, explicar, interpretar e analisar alguns          

poucos fatos cruciais do dia anterior; antecipar fatos em gestação.” (NOBLAT, 2002,            

p. 127). 
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3 MÍDIA, DIREITO E CRIME  
 

No presente capítulo serão abordadas a relação entre o jornalismo e os            

processos judiciais característicos do direito e entre o jornalismo e o crime,            

especialmente entre o jornalismo e mulheres que cometem crimes graves. 

Para estudo das relações entre comunicação e crimes e sobre a criminologia            

feminina, será usado o livro “Mídia e Crime”, de Yvonne Jewkes. O livro discorre              

sobre as relações entre as duas instâncias, teoriza sobre mídia e crime, apresenta o              

processo de construção das notícias sobre crimes e discursa sobre a mídia e a              

moral do pânico. Usando teorias psicoanalíticas e feministas, o capítulo “Misoginia           

da Mídia: Mulheres Monstruosas” mostra uma perspectiva psicossocial que afirma          

que a mídia reforça imagens misóginas de mulheres que não possuem as            

características aceitas socialmente como “feminilidade ideal”.  

A autora apresenta oito formas narrativas padrão de estereótipos que o           

jornalismo lança mão ao falar da criminalidade feminina. São elas: sexualidade e            

desvio sexual; (ausência de) atração física; condição matrimonial, como más          

esposas; maternidade, como más mães; monstros mitológicos; “vacas loucas”;         

manipuladoras do mal; não-agentes.  

Para a compreensão sobre a influência do jornalismo no julgamento das           

sentenças, será usado o livro “O Juiz e a Democracia”, de Antoine Garapon. O autor               

defende que a mídia possui um papel importante e pode até privar o cidadão de               

garantias básicas, como a presunção da inocência, sob o pretexto da máxima            

transparência.  
 

3.1 Direito e mídia 

 

Um processo judiciário é uma construção antiga e frágil, de acordo com o             

autor francês Antoine Garapon (1999). Mesmo sendo antigo e constantemente          

atualizado, novas regras não o tornaram totalmente imune a defeitos - e talvez             

nunca o será. Grande parte da fragilidade do processo vem dos testemunhos, que             

podem mudar diversas vezes, confissões e interpretações do júri. Segundo o autor,            

 



 
 

34 

“o processo é um jogo de pressões legítimas que devem paralisar as pressões             

ilegítimas, aquelas que vêm de fora” (GARAPON, 1991, p. 91). 

Entre essas pressões, uma delas é a mídia. O autor chama de “alquimia             

duvidosa” a relação entre justiça e mídia, que consiste em uma profunda desordem             

da democracia. De acordo com ele, a mídia, especialmente com o advento da             

televisão, desmonta a base da instituição judiciária e abala a organização ritual do             

processo penal. Segundo Garapon (1999), a mídia “pretende oferecer uma          

representação mais fiel da realidade do que as ilusões processuais. Trata-se,           

portanto, de uma concorrência para a realização da democracia” (GARAPON, 1999,           

p. 75). A proximidade que a mídia representa do processo judiciário constrói a ilusão              

da democracia direta e do acesso irrestrito à verdade, livre de qualquer construção -              

o que, como já foi abordado no capítulo 2 deste trabalho, não é real.  

Desde o advento da televisão até a popularização da internet, o processo            

judiciário também passou por diversas adaptações, assim como a mídia. Com o            

encurtamento do tempo entre o acontecimento e a veiculação da notícia, as            

percepções do público são muito mais imediatas. No entanto, no caso de notícias             

sobre crimes, pelo contrário, essa imediatez muitas vezes aumenta a distância, já            

que o tempo do judiciário permanece muito diferente do tempo da mídia. 

 
A mídia abole as três distâncias essenciais em que se baseia a justiça: a              
delimitação de um espaço protegido, o tempo diferenciado do processo e a            
qualidade oficial dos personagens do seu drama social. Ela desloca o           
espaço judiciário, paralisa o tempo e destitui a autoridade. (GARAPON,          
1999, p. 76) 

 

No que diz respeito à qualidade oficial dos personagens, cada veículo de            

imprensa entrevista partes diferentes do processo, muitas vezes adotando o ponto           

de vista de uma parte específica. No entanto, esse ponto de vista pode mudar,              

dependendo das necessidades (com a revelação de novas provas ou testemunhos,           

por exemplo), no decorrer - ou até antes - do processo. Segundo Garapon (1999),              

“alguns jornalistas participam ativamente do inquérito e se consideram desobrigados          

de qualquer responsabilidade, desde que citem suas fontes” (GARAPON, 1999, p.           

77). Esta participação ativa pode vir de atitudes como a interrogação de            
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testemunhas como fontes, verificação de informações e até o confrontamento de           

depoimentos.  

 
As personalidades envolvidas sentem necessidade de “se explicar” diante         
da mídia, testemunhando e apresentando sua defesa nos jornais. A          
investigação jornalística integra-se gradativamente ao trabalho judiciário: juiz        
e jornalista trabalham juntos no interesse superior da verdade. (GARAPON,          
1999, p. 78). 
 

Enquanto em um tribunal os espaços são bem marcados, na mídia assume            

um papel de ubiquidade. Em um processo, sabe-se que o papel responsável pela             

justiça é o do juiz e o promotor faz a acusação, por exemplo. Embora simbólicos, tais                

papéis estão integrados e limitados por uma ordem determinada previamente. O           

lugar da mídia, portanto, torna-se um local confuso dentro do processo jurídico.  

A mídia tem o poder de tornar ainda mais delicada a fragilidade do discurso              

judiciário, pois é orientada muitas vezes pela dialética e pela retórica que, quando             

não possui provas, visa o convencimento. A mídia, ao dar destaque não apenas para              

a melhor história, mas para aquela que é contada de maneira melhor, corre o risco               

de converter-se no instrumento de uma relação de força. O jornalista pode            

transformar o inquérito num duelo simbólico entre o juiz e o acusado (como pode ser               

observado em reportagens sobre a Operação Lava-Jato, por exemplo). Ao veicular           

notícias sobre procedimentos judiciais, por falta de conhecimento ou por escolha           

editorial, a mídia frequentemente limita-se à construção de narrativas rasas, a           

reativação de mitos, a composição de personagens. 

Garapon (1999) destaca a importância do respeito à presunção de inocência,           

tendo em vista que o olhar empregado pela mídia pode modificar o comportamento             

daquele que é observado ou até daqueles que serão responsáveis por julgá-lo,            

especialmente no caso de procedimentos do júri, por exemplo. A mídia, ao interferir             

no inquérito, pode influenciar também o julgamento. Segundo Durkheim (1895, apud           

JEWKES, 2004, p. 79), “A finalidade da justiça é corrigir uma perturbação profunda             

causada ‘à fortaleza’ da consciência coletiva e interromper o ciclo da vingança pelo             

espetáculo catártico de uma violência deliberada e legítima.” A mídia pode tornar-se            

instrumento da indignação e da cólera públicas e propagar um sentimento de medo             

e de vitimização.  
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O relato proposto pela mídia é apresentado como mais real e superior à             

verdade judiciária, que é vista como complexa em excesso e por vezes obscura e              

vulnerável à dissimulações jurídicas e artimanhas processuais. Os jornalistas         

chegam a reportar-se no presente do indicativo, sem referência à fonte de            

informação ou testemunhos, criando a imagem de que estavam presentes no           

momento do acontecimento. Dessa forma, o crime é revivido diretamente, o que            

contrasta com o processo judiciário no qual o crime é reconstruído de maneira             

indireta pelas testemunhas.  

 
A mídia constitui mais do que um contrapoder e até mesmo um poder. Seu              
registro é o da autoridade compreendida como o poder de representar a            
realidade. Ela disputa com a justiça a capacidade de encarnar o lugar de             
visibilidade da democracia. A mídia e a justiça assumem posição de           
concorrentes, uma vez que evoluem num mesmo campo. Aliás, elas têm           
muitos pontos em comum: seu início (a partir de um fato), seus métodos             
(dramatização e moralização), suas estruturas, que acolhem outros        
discursos, enfim, sua irresponsabilidade. (GARAPON, 1999, p. 92). 

 

Segundo Hall (1993), a escolha das fontes jornalísticas prioriza agências          

penais (polícia e judiciário, por exemplo), ao invés de testemunhas ou partes            

comuns. Dessa maneira, reafirma-se o status quo , já que essas fontes são os             

responsáveis primários pelas definições dos crimes e também as mais entrevistadas.           

Assim, fica limitado pela prática jornalística o espaço para debate e discordâncias            

em matéria criminal. 

Para atenuar os problemas encontrados na relação entre mídia e direito,           

Garapon (1999) propõe a responsabilização dos jornalistas, exigindo a mesma          

prudência esperada de profissionais como médicos e cientistas, por exemplo, ainda           

mais quando exercem um papel político. Na visão do autor, seria necessário, além             

do cumprimento formal das regras, que os jornalistas também antecipassem as           

consequências práticas de suas notícias. Aqueles que não o fizeram, correrão risco            

de sanção pública caso prejudiquem gravemente qualquer pessoa implicada numa          

questão judicial, seja ela promotora, juíza, acusada, testemunha ou qualquer outra           

modalidade. Para Garapon (1999), essa nova forma de regulação tem “o mérito de             

favorecer [...] um conjunto de regras mais bem adaptadas à complexidade           
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econômica e política da matéria, mais flexíveis e mais facilmente sujeitas a emendas             

do que uma regulação legislativa tradicional (GARAPON, 1999, p. 258). 

3.2 Mídia e crime 

Estudantes e pesquisadores de criminologia e estudos de mídia buscam          

entender as conexões entre a mídia e o crime há mais de um século. Mesmo que                

raramente trabalhem em conjunto, podem ser encontrados diversos paralelos entre          

os esforços dos criminologistas e teóricos da mídia para entender as relações entre             

crime, desvio e justiça criminal, por um lado, e mídia e cultura popular em outro. A                

socióloga britânica Yvonne Jewkes (2004) argumenta que a mídia, em todas as suas             

formas, é um dos principais lugares de inclusão e exclusão social. 

Através de teorias psicoanalíticas e feministas, a autora introduz uma          

perspectiva psicossocial para argumentar que a mídia reforça imagens misóginas de           

mulheres que não se encaixam em idéias culturais da feminilidade "ideal". Para            

essas mulheres, sua construção e isolamento como "outros" as tornam sujeitas a            

censuras hostis e seus crimes podem ocupar um lugar simbólico na psique coletiva. 

Entre as teorias que estudam os efeitos da mídia, as teorias de sociedade de              

massa e behaviorismo observam os efeitos negativos das imagens mostradas na           

mídia em sua audiência. As duas abordagens possuem visões pessimistas da           

sociedade e acreditam que a natureza humana é instável e suscetível a influências             

externas, de forma que a imagens mostradas na mídia são responsáveis por corroer             

padrões morais, subverter códigos de comportamento consensuais e corromper         

mentes jovens. 

No final do século XIX e início do século XX, estabeleceu-se a teoria             

sociológica da sociedade de massa , que ganhou força após a 2ª Guerra Mundial             

(1945). A teoria de sociedade de massa costuma trazer conotações negativas,           

referindo-se às massas como ‘pessoas comuns’, caracterizadas pela falta de          

individualidade e alienação aos valores éticos e morais. A mídia é vista como uma              

força poderosa que controla os pensamentos das pessoas e as distraem de ações             

políticas. A importância desta teoria em seu devido contexto histórico é fornecer            

origem a um número de modelos teóricos e empíricos clamando que a mídia de              
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massa pode ser usada de maneira subversiva como uma forma de manipulação            

poderosa de mentes vulneráveis. Algumas correntes científicas do século XIX,          

embasadas na psicanálise, afirmavam que a mulher era propensa à doença mental:            

“a menstruação, a gravidez e o parto seriam, portanto, os aspectos essencialmente            

priorizados na definição e no diagnóstico das moléstias mentais que afetam mais            

frequentemente ou de modo específico às mulheres" (ENGEL, 1997, p. 333).           

Acreditava-se que o corpo feminino era tão ambíguo e imprevisível que a “mulher             

transformava-se num ser moral e socialmente perigoso, devendo ser submetida a           

um conjunto de medidas normatizadoras extremamente rígidas que assegurassem o          

cumprimento de seu papel social de esposa e mãe” (ENGEL, 1997, p. 332). 

Na primeira década do século XX, J. B. Watson (1958) foi o pioneiro do              

behaviorismo , teoria derivada da filosofia positivista . Psicólogos behavioristas        

afirmavam que a identidade do indivíduo é moldada por suas respostas ao ambiente             

externo, o que forma padrões de comportamento estáveis e reconhecíveis          

externamente. Foi largamente inspirado por estudos com cães, que produziam          

respostas condicionadas (como salivar) a estímulos externos condicionados (como o          

tocar de um sino). Entre o impacto desses estudos está a crença de que estruturas               

complexas e sistemas que formam comportamentos humanos podem ser         

observadas e medidas em uma maneira geral, de modo que são possíveis previsões             

sobre comportamentos.  

No contexto da criminologia, o behaviorismo levou à crença de que a            

criminalidade não é uma questão de livre arbítrio, mas sim causada por elementos             

psicológicos e sociais ou pré-disposições sociais, sobre as quais o infrator não            

possui controle. Cesare Lombroso é o criminologista positivista mais importante e           

lançou estudos nos quais defendia que as causas dos crimes podem ser            

encontradas em elementos biológicos individuais. Além disso, acreditava que         

criminosos apresentavam retrocessos no desenvolvimento psicológico e poderiam        

ser identificados por anormalidades físicas. Lombroso e Ferrero foram responsáveis          

pela obra “The Female Offender” (1903), na qual avaliam a biologia feminina e             

definem os traços característicos das mulheres criminosas, como o tamanho do           

crânio, jugular, clitóris, lábios vaginais. Ainda eram levados em consideração traços           
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comportamentais, como hábitos de masturbação e orientação sexual (LOMBROSO;         

FERRERO, 1903). 

Também derivada do positivismo, a primeira grande fase de pesquisa em           

mídia é chamada de funcionalismo , porque pesquisou o efeito da mídia na            

audiência. Desta teoria, surgem modelos como o da agulha hipodérmica, em           

referência ao relacionamento entre mídia e audiências, que era pensado como um            

processo sem sofisticação, no qual a mídia injeta valores, ideias e informações            

diretamente no receptor passivo, produzindo efeitos diretos. Segundo a autora, o           

principal problema com as pesquisas de efeitos da mídia de massa é que: 

It mistakenly assumes that we all have the same ideas about what            
constitutes ‘aggression’, ‘violence’ and ‘deviance’, and that those who are          
susceptible to harmful portrayals and be affect by a ‘one-off’ media incident,            
regardless of the wider context of a lifetime of meaning-making          
(Boyd-Barrett, 2002). It also ignores the possibility that influence travels the           
opposite way; that is, that the characteristics, interests and concerns of the            
audience may determine what media producers produce. (JEWKES, 2004, p.          
11) .3

Essas teorias sobre as pesquisas de efeitos da mídia de massa, positivismo e             

funcionalismo, depositam grandes responsabilidades no conceito problemático de        

senso comum , que Jewkes (2004) define como: 

Common sense: a reservoir of historically discontinuous and disjointed ideas          
that functions as the philosophy of non-philosophers, a folklore whose          
fundamental distinction is its ‘fragmentary, incoherent and inconsequential        
character’ (Gramsci, 1971: 419). Others, meanwhile, have demonstrated        
how the unquestioned truths which we accept as common sense are, in fact,             
culturally derived mythologies specific not only to individual cultures but also           
to particular points in time (see, for example, Bathers, 197; Foucault, 1977;            
Geertz, 1983). (JEWKES, 2004, p. 12) . 4

3 Presume erroneamente que todos temos a mesma ideia do que constitui-se como “agressão” e               
ignora toda uma vida de construção de significado, além de ignorar a possibilidade de que a influência                 
é uma vida de mão dupla, ou seja, que as características, interesses e preocupações da audiência                
podem determinar o que a mídia produz. (Tradução livre da autora). 
4 Senso comum: uma reserva de ideias descontínuas e incoerentes que funciona como a filosofia dos                
não-filósofos, um folclore cuja distinção é seu ‘caráter fragmentado, incoerente e inconsequente’            
(Gramsci, 1971: 419). Outros, enquanto isso, tem demonstrado como verdades não-questionadas que            
aceitamos como senso comum, são, na verdade, mitologias derivadas da cultura, especificadas são             
somente a culturas individuais como também a pontos particulares no tempo (ver, por exemplo,              
Bathers, 197; Foucault, 1977; Geertz, 1983). (Tradução livre da autora). 
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Em 1960, pesquisadores de mídia viram o behaviorismo como uma forma de            

atribuir muito crédito para a mídia e subestimar a importância de contextos sociais             

de consumo de mídia, das estruturas sociais que mediam a relação entre Estado e              

indivíduo e a sofisticação e diversidade da audiência. A coesão social pode ser             

considerada parcialmente responsável pela busca de objetivos comuns e a teoria           

chamada anomia e a teoria da tensão chamam a atenção para os objetivos que              

pessoas são encorajadas a buscarem, como níveis confortáveis de status e           

financeiros. A anomia normalmente descreve uma situação em que uma sociedade           

coloca ênfase em um objetivo em particular, mas muito menos ênfase nos meios             

apropriados de alcançar esse objetivo. O desequilíbrio entre os objetivos pode levar            

à ascensão de indivíduos chamados de “inovadores” que perseguem meios não           

conformistas e ilegais para alcançar os objetivos de sucesso culturalmente          

sancionados. A tensão causada pela disjuntura entre os objetivos culturais          

mostrados pela mídia e os meios legítimos de alcançá-los levam a uma pressão             

fortíssima e, nessas circunstâncias, alguns indivíduos podem recorrer a meios          

ilegítimos e cometer crimes. 

Na metade do século XX, a sociedade viu uma mudança de foco do indivíduo              

para a sociedade. Essa mudança de paradigma levou a predominância de modelos            

de teorias de mídia inspirados no marxismo e nos escritos de Marx e Antonio              

Gramsci. Suas teorias sobre estruturas sociais levaram ao desenvolvimento de uma           

abordagem conhecida como ideologia dominante ou mídia como hegemonia ,         

modelos que foram vistos com entusiasmo por criminologistas e pesquisadores de           

mídia nos anos 1960 e dominaram as discussões acadêmicas sobre poder de mídia             

por mais de 20 anos. Gramsci desenvolveu as teorias de Marx para incluir o conceito               

de hegemonia, que desempenhou um papel central na teorização sobre como a            

mídia retrata o crime, o desvio, a lei e a ordem. A hegemonia se refere ao processo                 

pelo qual a classe dominadora ganha a aprovação de suas ações por            

consentimento, ao invés de coerção. A mídia desempenha um papel crucial no            

ganho de consentimento para um sistema social.  

A partir de 1970, pesquisadoras feministas estadunidenses incorporam o         

termo “gênero” aos seus estudos, com o objetivo de rejeitar as explicações            

positivistas e biológicas. O gênero torna-se uma maneira de indicar as “construções            
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sociais”, criações da sociedade sobre os papéis que cabem aos homens e mulheres.             

A perspectiva de gênero busca uma abordagem relacional com outros fatores           

individuais e coletivos, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, classe           

social e religião. O gênero passa a ser uma categoria de análise para ampliar,              

contextualizar e problematizar as ideias sociais de feminino e masculino. 

Outra abordagem importante nos anos 1980 foi a economia política , que           

afirma que o crescimento de concentração de mídia faz com que a análise de Marx               

seja ainda mais relevante para debates contemporâneos sobre o poder da mídia. A             

abordagem questiona o poder da mídia de massa em moldar a compreensão, não             

apenas do crime, mas também do processo de criminalização. Um tema comum nos             

estudos é que a informação vem de cima para baixo, com a mídia representando a               

visão de líderes políticos e empresários. A teoria ainda reduz a audiência ao papel              

passivo de receptor, colocando sombra em suas opiniões, preocupações e crenças.           

Nessa teoria, o poder de criminalizar e descriminalizar certos grupos é da elite             

dominadora, que, através de um processo conhecido como “hegemonia”, ganha          

aprovação popular de suas ações através de instituições sociais, como a mídia. As             

teorias marxistas foram muito úteis para levantar consciência dos crimes dos tidos            

como “poderosos”, conhecidos como “crimes do colarinho branco”, pois chamavam          

atenção para o fato de que a mídia relutava em cobrir tais crimes. 

Os modelos abordados até agora compartilham a crença da onipresença da           

mídia e assumem a ideia de uma audiência passiva, com aqueles na parte debaixo              

da estrutura sócio-econômica vistos como mais vulneráveis aos efeitos da mídia. A            

teoria da dominação é influente dentro da academia. 

No decorrer dos anos 1980, movimentos na criminologia chamados de          

realismo pediram por abordagens mais sérias sobre o crime, focando na seriedade            

de seus efeitos - especialmente para mulheres e minorias étnicas - e na maior              

consideração com as experiências das vítimas em suas análises. Nos estudos de            

cultura e mídia, surgiu uma forma de pesquisa em audiência chamada de análise da              

recepção, re-contextualizando a influência da mídia - não mais como uma força além             

do controle do indivíduo - mas sim como um recurso usado conscientemente pelas             

pessoas. No ambiente de comunicação moderno, a maior parte da audiência           

seleciona imagens e significados relacionados com suas próprias experiências.  
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In an age of democratic, interactive, technology-driven communications, it is          
argued that media and popular culture are made from ‘within’ and ‘below’,            
not imposed from without and above as has been traditionally conceptualized           
(Fiske, 1989). By the mid-1990s, researchers had dismissed concerns about          
what the media do to people, and turned the question around, asking            
instead, ‘what do people do with  the media?’ (JEWKES, 2004, p. 25) . 5

 

O pós-modernismo é a mais recente mudança de paradigma nas ciências           

sociais e pode ser vista como uma resposta a mudanças significativas de padrões da              

cultura global, política e da vida econômica, que substituem características          

estruturais comumente associadas com a vida moderna. Como na análise da           

recepção , teóricos da comunicação pós-modernistas enxergam as audiências como         

ativas e criativas na construção de significados. Com a pluralidade de opções, todos             

os gostos são respaldados, ou seja, o consumidor tem o controle de escolher o que               

lê ou assiste.  

 
This is the ‘society of the spectacle’ (Debord, 1967/1997) a hyperreality in            
which media domination suffuses to such an extent that the distinction           
between image and reality no longer exists (Baudrillard, 1981; 1983). Mass           
media and the collapse of meaning have produced a culture centred on            
immediate consumption and sensationalized impact but with little depth of          
analysis or contextualization (Osborne, 2002). (JEWKES, 2004, p. 26) . 6

 

A abordagem pós-modernista da criminologia é a criminologia cultural , que          

procura entender a fascinação do público com a violência e o crime através da mídia               

de massa e também a aprovação da violência e do crime como forma de prazer ou                

espetáculo. A criminologia cultural propõe que o crime está enraizado na cultura e             

que as práticas culturais são incorporadas nos processos dominantes de poder. Ou            

seja, apóia a teoria influenciada pelo marxismo de que atos criminosos são atos de              

resistência às autoridades. A influência a longo termo da criminologia cultural ainda            

5 Em uma era de comunicação democrática, interativa e guiada por tecnologia, é defendido que a                
mídia e a cultura popular são feitas de “dentro” e por “baixo”, não impostas e feitas de baixo para                   
cima, como foi tradicionalmente contextualizado. Até o meio dos anos 90, pesquisadores tinham             
dispensado preocupações sobre o que a mídia faz com às pessoas e invertido a pergunta: o que as                  
pessoas fazem com a mídia? (Tradução livre da autora). 
6 Essa é a era da ‘sociedade do espetáculo’, uma hiper realidade na qual a dominação da mídia é tão                    
grande que chega em um nível no qual que a distinção entre imagem e realidade não existe mais. A                   
mídia de massa e o colapso dos significados produziram uma cultura centrada no consumo imediato               
e no sensacionalismo, mas com pouca análise aprofundada ou contextualização. (Tradução livre da             
autora). 
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deve ser conhecida no futuro. Os criminologistas são encorajados a enxergarem           

além dos limites tradicionais de seu campo e expandir os horizontes intelectuais para             

que incluam os mundos da arte, mídia, cultura e estilo. A criminologia cultural             

celebra as noções pós-modernistas de diferença, descontinuidade e diversidade,         

além de quebrar estereótipos restritivos. O advento da internet fornece um ambiente            

propício para experiências com aspectos de identidade e abre novas áreas de            

interesse para a criminologia. Dentro da criminologia, o pós-modernismo implica no           

abandono dos conceitos de crime tradicionais e na construção de uma nova            

linguagem e modo de pensar, além de uma redefinição dos processos de            

criminalização. 

A diversidade de teorias ilustra bem como a influência da mídia na            

criminologia pode ser conceitualizada de diversos modos, dependendo da         

perspectiva adotada, tanto negativamente (como a mídia responsável por parte dos           

crimes) como positivamente (a mídia faz um serviço público ao educar a população             

sobre o crime e ajuda na prevenção). Ou seja, o papel da mídia na representação da                

realidade é muito contestado e sujeito à interpretações. Segundo Jewkes (2004), as            

imagens mostradas pela mídia não são a realidade, mas sim uma versão da             

realidade determinada culturalmente e que depende de dois fatores relacionados: o           

processo de produção de notícias em organizações jornalísticas e as presunções           

que os profissionais fazem sobre a audiência, conhecido como “agendamento”, no           

qual a mídia escolhe alguns eventos para reportar do enorme número de            

possibilidades que ocorrem no mundo todos os dias. 

Os valores-notícia são os valores que jornalistas e editores usam para julgar o             

apelo público de uma notícia ou o interesse do público. Os critérios de noticiabilidade              

variam entre países e culturas, mas Jewkes (2004) considera 12 características           

evidentes encontradas nas instituições de mídia contemporâneas e de significado          

particular nas pesquisas de notícias de crimes. Os valores crime , negatividade e            

novidade não aparecem na lista pois são temas que sustentam os critérios            

discutidos. É entendido que todos os crimes têm potencial para tornarem-se notícias,            

que eles sempre serão permeados por características negativas (mesmo que o           

desfecho seja positivo) e com elementos novos. No entanto, esses fatos podem ser             
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considerados ainda mais noticiáveis com a sua intersecção com outras          

características. 

Um simples furto pode ser importante para a imprensa local de uma cidade             

pequena, mas dificilmente aparecerá em um meio nacional. Esse critério é o limiar . 

 
Events have to meet a certain level of perceived importance or drama in             
order to be considered newsworthy. The threshold of a potential story varies            
according to whether the news reporters and editors in question work within            
a local, national ou global medium. (JEWKES, 2004, p. 41) . 7

 

O segundo critério é a previsibilidade . Se um evento é raro, extraordinário ou             

inesperado, pode ser considerado noticiável. Como no limiar , a imprevisibilidade dá           

o fator de novidade à notícia. Normalmente, a descoberta da mídia de um novo              

crime pode ser suficiente para sua proeminência. Por outro lado, uma história            

previsível pode ser considerada noticiável porque jornalistas podem trabalhar em          

sua cobertura adiantadamente e usar seus recursos de maneira correta. O crime em             

si costuma ser espontâneo e esporádico, mas os jornalistas sabem com           

antecedência quando o Ministro da Justiça irá anunciar uma nova iniciativa de            

combate ao crime, por exemplo, ou conhece as datas e os prazos de um julgamento. 

A simplificação é o terceiro valor-notícia. 

 
Events do not have to be simple in order to make the news (although it               
helps) but they must be reducible to a minimum number of parts or themes.              
This process of simplification has several aspects. First, news reporting is           
marked by brevity in order that it should not strain the attention span of the               
audience. Second, the range of possible meanings inherent in the story must            
be restricted. (JEWKES, 2004, p. 43) . 8

 

A personalização é um outro aspecto do processo de simplificação, na qual            

histórias sobre pessoas são favorecidas àquelas sobre conceitos ou instituições          

abstratas, o que faz com que a sociedade veja tais eventos como ações e reações               

7 Os eventos têm que alcançar um certo nível de importância ou drama para serem considerados                
dignos de notícias. O limite de uma história em potencial varia se o repórter trabalha em um meio                  
local, nacional ou global. (Tradução livre da autora). 
8 Os eventos não devem ser simples para tornarem-se notícias (mesmo que ajude) mas eles devem                
ser reduzíveis a um número mínimo de partes ou temas. O processo de simplificação tem vários                
aspectos. Primeiro, as notícias são marcadas por uma ordem breve que não deve tensionar a               
atenção da audiência. Segundo, a amplitude de significados possíveis inerentes à história devem ser              
restritos. (Tradução livre da autora). 
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individuais. Um outro aspecto da simplificação é que a mídia de crime é inclinada a               

lidar com oposições binárias. Ou seja, histórias envolvendo crimes e criminosos são            

apresentadas em contextos que enfatizam o bem versus o mal. Com abordagens tão             

polarizadas, o resultado é a construção de categorias mutuamente exclusivas. Todos           

esses processos de simplificação resultam em uma visão mediada do crime na qual             

não existem áreas cinzas e uma realidade complexa é substituída por uma            

mensagem simples e incontestável. 

O quarto valor-notícia é a individualização .  

 
The media engage in a process of personalization in order to simplify stories             
and give them a ‘human interest’ appeal, which results in events being            
viewed as the actions and reactions of people. Consequently, social, political           
and economic issues tend only to be reported as the conflict of interests             
between individuals. (JEWKES, 2004, p. 45)  . 9

 

O efeito da individualização é que as origens sociais dos eventos são             

perdidas e as motivações individuais tendem a ser vistas como as origens de todas              

as ações. O resultado da individualização em justiça criminal é que os criminosos             

são definidos em termos de suas ‘diferenças’ e isolados através de políticas de             

prisão, incapacitação e vigilância. 

Outro valor-notícia é o de risco . No Brasil, em 2017, 70% dos estupros foram              

cometidos por conhecidos das vítimas . Também há um padrão claro de vitimização            10

de certos grupos sócio-econômicos e localizações geográficas. No entanto, a mídia           

persiste em apresentar o padrão de crime grave como aleatório, sem significado,            

imprevisível e pronto para vitimar qualquer um a qualquer momento. Esse discurso            

de crimes cometidos por estranhos promove implicitamente estereótipos de         

perigosos criminosos prontos para atacar sem discriminação.  

O sexto valor-notícia é o sexo , um dos valores mais salientes nas notícias             

sobre crime. Os temas de sexo e violência são interligados. Especialmente           

9 A mídia se vale do processo de personalização para simplificar as histórias e dá-las um apelo de                  
‘interesse humano’, nas quais os resultados de eventos são vistos apenas como ações e reações de                
indivíduos. Enquanto isso, problemas sociais, políticos e econômicos são reportados como conflitos e             
interesses entre dois indivíduos. (Tradução livre da autora). 
10 Os dados são de uma pesquisa do IPEA e foram encontrados na seguinte reportagem da BBC                 
Brasil: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36401054. Acesso em: 10 de outubro de 2017 
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narrativas envolvendo mulheres tendem a ser altamente individualizadas e         

frequentemente contém detalhes que erotizam suas sexualidades e vida sexual. 

As histórias são mais prováveis de tornarem-se notícias se puderem ser           

relacionadas com uma celebridade ou um nome conhecido. O nível de desvio            

necessário para que essas histórias chamem a atenção da mídia é           

significativamente menor do que ofensas cometidas por cidadãos ‘comuns’. Se são           

vítimas ou criminosos, até de crimes sub-representados, como ofensas, perjúrio e           

fraude, costumam ser reportados com grande atenção da mídia. Infratores          

sentenciados também pode se tornar ‘celebridades’ em virtude de seus crimes, o            

que também depende da proximidade geográfica. Personalidades conhecidas em         

um município também podem ser consideradas pois o valor de proximidade é válido.  

A proximidade é o oitavo valor-notícia e possui uma dinâmica espacial e            

cultural. A dinâmica espacial refere-se à proximidade geográfica de um evento,           

enquanto a cultural se refere à relevância da história para a audiência. Esses fatores              

podem se misturar. A proximidade cultural também muda de acordo com o contexto             

histórico e cultural dos tempos.  

O nono valor-notícia é a violência : 

 
The news value is arguably most common to all media is that of ‘violence’. Violence               
fulfils the media’s desire to present dramatic events in the most graphic possible             
fashion, and even the most regulated media institutions are constantly pushing           
back the boundaries of acceptable reportage when it comes to depicting acts of             
violence.” (JEWKES, 2004, p. 53) . 11

 

A violência tornou-se tão onipresente que, ao mesmo tempo que ainda é            

considerada valor-notícia, também é frequentemente reportada de uma maneira         

rotineira, mundana com pouco seguimento ou análise. 

Espetáculo e imagens gráficas compõem o décimo valor-notícia. Apesar da          

violência ser um componente primário da seleção de notícias, existem diversos tipos            

de violência e eles podem ser representados graficamente de diversas maneiras.           

Imagens de vigilância que mostram atos inesperados e violentos e crimes           

11 O valor notícia mais comum para todas mídias é o da violência. A violência preenche o desejo da                   
mídia de apresentar eventos dramáticos da forma mais gráfica possível e até os meios mais               
regulados estão sempre aumentando os limites de reportagem aceitável quando se trata de mostrar              
atos de violência. (Tradução livre da autora). 

 



 
 

47 

espetaculares costumam atrair muita atenção. Por outro lado, violência doméstica,          

abuso infantil e crimes de colarinho branco costumam receber menos atenção da            

mídia, mesmo que tenham um custo maior para a sociedade. Combinando a rotina             

mundana do dia a dia com o elemento surpresa, às imagens de vigilância apelam ao               

elemento voyeurístico da audiência, ao mesmo tempo que reforçam o senso de            

horror, repulsa e impotência.  

O décimo primeiro valor-notícia são crianças . Qualquer crime pode ser          

noticiável se está associado a crianças e qualquer desvio é eminentemente mais            

noticiável se crianças estão envolvidas. A infância é uma construção social, ou seja,             

está sujeita a um processo contínuo de reinvenção e redefinição e é atualmente vista              

como um período de inocência. A infância é retratada como uma espécie de             

mediação social na qual pode ser testada a saúde da sociedade de maneira geral.              

Crianças e adolescentes representam o futuro e, se são infratores, isso será visto             

como sintomático de uma sociedade que está perdendo compasso moral. Para a            

mídia, os crimes cometidos pela juventude são usados como uma maneira de            

previsão fatalista sobre níveis de criminalidade e comportamento amoral na          

sociedade como um todo.  

O último valor notícia é composto pela ideologia conservadora/desvio político .          

Os valores já discutidos têm em comum seu apoio no pensamento conservador. Em             

questões de crimes e desvios, essa agenda enfatiza a repressão e pedidos por mais              

policiamento, prisões e um sistema penal mais duro. Além disso, processos políticos            

e discurso de mídia parecem estar sempre juntos. Em tempos de clima generalizado             

de hostilidade com grupos marginalizados, muitas coberturas beiram o racismo e a            

xenofobia.  

 
‘Moral panic’ is a familiar term in academic studies of crime, deviance and             
the media. It refers to public and political reactions to minority or            
marginalized individuals and groups who appear to be some kind of threat to             
consensual values and interests. The social reaction is predominantly         
media-fuelled. The mass media - usually led by the press - will define a              
group or act as the ‘deviant’ and focus on it to the exclusion of almost               
everything else. The concept of moral panic originated in British sociology in            
the 1970s with the publication of Stanley Cohen’s (1972/2002) Folk Devils           
and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers”. (JEWKES, 2004,            
p. 64) . 12

12 “Pânico moral” é um termo familiar em estudos acadêmicos sobre crime, desvios e a mídia. Ele se                  
refere a reações públicas e políticas a uma minoria, indivíduos marginalizados ou grupos que              
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De acordo com Cohen (2002), existem quatro tipos de pessoas que podem            

ser alvos de indignação moral: aqueles que cometem crimes graves; aqueles cujo            

comportamento varia dos procedimentos comuns ou quebram códigos de conduta          

convencionais no trabalho (como grevistas); aqueles que adotam padrões de          

comportamento ou estilo (rockers, punks, hippies) e os variados grupos de pessoas            

que falham em seguir os ideais consensuais e conservadores, especialmente no que            

diz respeito à instituição tradicional da família. 

Existem cinco características definidoras do estado de pânico moral         

“presentation of the ordinary as extraordinary; the amplifying role of authorities and            

journalists; clarify the moral boundaries; notions of risk associated with social           

change; and the salience of youth” (JEWKES, 2004 p. 85).  13

O pânico moral frequentemente envolve o valor-notícia da previsibilidade , no          

senso de que a mídia dá o prognóstico de que o que aconteceu, provavelmente              

acontecerá novamente. A simplificação também aparece através de um processo de           

simbolização, onde os nomes carregam ideias complexas e emoções. As          

percepções derivadas dessas atitudes também podem influenciar atitudes ‘oficiais’         

para que se adequem aos estereótipos.  

Quanto ao papel das autoridades, o pânico moral depende daqueles          

interessados em usar a mídia como um condutor para fazer afirmações morais sobre             

um grupo ou comportamento particular. Jewkes (2004) argumenta que aqueles em           

posições de poder rotulam grupos minoritários como subversivos de uma maneira           

que possam explorar os medos do público e então criar uma solução “popular”, o              

que, na retórica populista, geralmente significa aumentar as punições penais. Mas           

isso não apenas valida as preocupações iniciais da mídia, como também faz com             

que o grupo-alvo seja mais alienado, o que leva a mais desvios, mais atenção da               

aparentam estar ameaçando de alguma maneira os valores e interesses comuns. A reação social é               
predominantemente alimentada pela mídia . A mídia de massa - normalmente liderada pela imprensa              
- vai definir um grupo ou ato como ‘desviante’ e focar nessa característica através da exclusão de                 
todo o restante. O conceito de pânico moral originou-se na sociologia britânica em 1970, com a                
publicação de Stanley Cohen (1972/2002) Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods               
and Rockers. (Tradução livre da autora). 
13 A apresentação do ordinário como extraordinário, o poder ampliado das autoridades e jornalistas, a               
clarificação dos limites morais e a noção de risco associada com mudanças sociais e a proeminência                
da juventude. (Tradução livre da autora). 
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polícia, mais prisões e mais cobertura da mídia. Cria-se o chamado espiral de             

amplificação dos desvios . De acordo com essa teoria, o interesse da mídia vai             

eventualmente diminuir, seja como resultado de um novo pânico moral, de novas leis             

ou de outras maneiras de “eliminação do problema”. 

Ao identificar um grupo responsável pela ameaça em questão, surge uma           

divisão aparente entre nós (decentes, respeitáveis e morais) e eles (desviantes,           

infratores e indesejáveis). 

Na pós-modernidade, o “descongelamento” de características tradicionais da        

modernidade abriram novas estruturas possíveis. O sentimento de risco constante          

pode ser uma reação precipitada da “maioridade moral”, que se vê desorientada e             

perplexa com o ritmo das mudanças na vida contemporânea. 

Entre os problemas com a teoria do pânico moral, o primeiro é que nunca              

houve uma concordância universal sobre qual período de tempo a mídia precisa            

dedicar a um grupo para fomentar o pânico moral. Em geral, são usados como              

exemplos episódios esporádicos curtos, que explodem na consciência coletiva         

durante algumas semanas ou meses. Também não fica claro o motivo pelo qual a              

mídia estigmatiza cada grupo.  

 
As Hall says, ‘the tendency is… to deal with any problem, first by simplifying              
its causes, second by stigmatizing those involved, third by whipping up public            
feelings and fourth by stamping hard on it from above’ (Hall, 1978: 34).             
(JEWKES, 2004, p. 77) . 14

 

Outro problema é a fonte do pânico moral, já que existem incidentes discretos             

e individuais que parecem ter emergido de repente, explodido e desaparecido           

abruptamente algum tempo depois. Longe de acontecer espontaneamente, como é          

sugerido em algumas ocasiões, o pânico moral pode ser visto como parte de lutas              

ideológicas longas que acontecem em toda a sociedade e dentro dos campos de             

representação pública. Para tanto, o alvo inicial dos infratores e as respostas            

estruturadas podem ser relacionadas à função hegemônica da mídia, dizendo mais           

sobre a natureza da mídia e seu relacionamento complexo com outras instituições            

14 Segundo Hall, ‘a tendência é, para lidar com qualquer problema, simplificar suas causas,              
estigmatizar os envolvidos, moldar os sentimentos do público e estampá-lo de cima para baixo’.              
(Tradução livre da autora). 
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sociais do que sobre as preocupações com aqueles que estão no poder. As fontes              

podem ser o governo ou as elites políticas e culturais, como grupos sociais, ou até               

os próprios jornalistas.  

Teóricos têm discordado da tese implícita do pânico moral de que o público             

confia inocentemente na mídia e não consegue perceber que está sendo           

manipulado. É difícil explicar porque a criminologia e seus campos relacionados           

continuam a colocar o pânico moral no centro dos estudos sobre desvios enquanto a              

sociologia e a mídia o têm ignorado. Talvez uma justificativa seja que o pânico moral               

parece focar em episódios discretos e esporádicos com um impacto dramático, ao            

invés de refletir sobre a sua relação com tendências econômicas e políticas. Novas             

pesquisas têm enfatizado a audiência como ativa em seu papel de criação de             

significado e qualificada para ver além dos véus ideológicos. 

 
The moral panic thesis was thus regarded by the new vanguard as            
reactionary, paternalistic and media-centric and the fact that, to a large           
extent it has been the mediated version of deviance and not the            
phenomenon itself which has been the focus of attention, is highly           
problematic for many media researchers. (JEWKES, 2004, p. 84).  15

 

O pânico moral, da maneira como Cohen (2002) concebeu, é uma maneira de             

conceitualizar as linhas de poder em uma sociedade e as maneiras como a             

audiência é manipulada para levar algumas coisas muito à sério e outras sem a              

seriedade necessária.  

Jewkes (2004) considera as respostas da mídia à mulheres que matam ou            

cometem outros crimes graves e busca explicações, derivadas também de teorias           

psicanalíticas, para a vilanização direcionada a essas mulheres infratoras. A          

justaposição entre tempo e lugar pode ser decisiva em resultar na condição            

extraordinária ou excepcional de um crime. A síntese dos contextos ideológico e            

jornalístico são instrumentais na criação de um consenso público e na modelagem            

do processo através do qual alguns indivíduos são designados como “outros”,           

monstros no meio da sociedade. Essa combinação também determina porque          

alguns casos são mais marcantes do que outros. A autora segue a linha usada por               

15 A tese de pânico moral é vista pela nova vanguarda como reacionária, paternalista e centrada na                 
mídia, além do fato de que é focada na versão criada pela mídia do crime - e não o crime em si -, o                        
que é visto como muito problemático por pesquisadores de mídia. (Tradução livre da autora). 
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teóricas feministas e defende que a mídia exacerba os medos do público sobre             

mulheres desviantes, enquanto presta menos atenção a criminosos homens que          

cometem crimes graves, mas cujo perfil não se encaixa no critério psicossocial de             

“outro”. 

A mídia contemporânea reflete outras instituições sócio-políticas de        

casamento e família, que permanecem conservadoras. Noções da mulher como          

passiva, maternal e monogâmica coexistem com outras identidades, por exemplo, de           

lésbicas ou mães solteiras, que são sujeitas a censura hostil.  

Mesmo que as mulheres raramente sejam as perpetuadoras de crimes graves           

- 6,4% da população carcerária do Brasil é composta por mulheres, sendo que os              

crimes de homicídio correspondem a 14% de todas as ações penais pelas quais             

essas mulheres respondem - aquelas que o fazem são altamente noticiáveis por            16

conta de seu fator de novidade.  

A autora defende que é na intersecção entre os medos do inconsciente e os              

preconceitos reforçados culturalmente que se define o senso de identidade e a visão             

de mulheres que não vivem dentro do estereótipo como “outras”. Segundo Minsky            

(1998, apud JEWKES, 2004, p. 72), essa visão não explica apenas relacionamentos            

entre gêneros, mas sim o sexismo, racismo, nacionalismo, terrorismo, homofobia e           

perseguições religiosas. A intenção de Jewkes (2004) é entender a extensão na            

qual o relação entre os medos inconscientes e as estruturas construídas socialmente            

ajudam a explicar as respostas da mídia à mulheres que cometem crimes graves.             

Teorias psicossociais e feministas são a base da discussão, focada na mídia, ao             

invés dos processos legais. As duas instituições têm um papel vital na manutenção             

de ideias sobre a perversão feminina em casos em que as mulheres cometem             

crimes, além de preservarem ideias de opressão feminina em casos que as            

mulheres são vistas como vítimas.  

 

3.2.1 Criminologia feminista 

 

16 Os dados são do Levantamento nacional de informações penitenciárias - INFOPEN Mulheres, de              
junho de 2014, do Departamento Penitenciário Nacional – Ministério da Justiça. Disponível em:             
http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/rel
atorio-infopen-mulheres.pdf. Acesso em outubro de 2017. 
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Em uma breve retrospectiva, estudos feministas na criminologia surgiram nos          

anos 1970 para desafiar o androcentrismo da criminologia tradicional. A primeira           

pessoa a fazer um impacto na criminologia feminina foi Carol Smart, com o livro              

Women, Crime and Criminology (1970), que expôs a visão tendenciosa e tradicional            

sobre a criminalidade feminina desde os dias de Cesare Lombroso, mais de um             

século antes. Smart argumentava que as hipóteses essencialistas sobre a psicologia           

e biologia social da mulher as condenavam a um tratamento diferente dentro da lei.              

“Woman who commit serious offences are judged to have transgressed two sets of             

laws: criminal laws and the laws of nature. In Ann Lloyd’s (1995) memorable phrase,              

which women are ‘doubly deviant and doubly damned’.” (JEWKES, 2004, p. 111) . 17

Não existe apenas uma criminologia feminista, mas sim diversas abordagens          

que fazem diferentes, às vezes divergentes, declarações sobre as interseções de           

gênero, raça e classe com o crime. Três questões principais foram abordadas por             

teóricos feministas nos último anos: se mulheres são tratadas mais duramente ou            

brandamente em seus julgamentos; se mulheres que cometem crimes graves em           

parcerias com outros homens são vítimas passivas da opressão masculina ou peças            

ativas por escolha ou desejo e como as mulheres que matam e abusam são              

representadas na mídia.  

Segundo Helena Kennedy (1950), mulheres que preenchem as expectativas         

da sociedade de boas mães e esposas são mais prováveis de conseguirem            

clemência jurídica. Por outro lado, mulheres que desafiam esses estereótipos são           

tratadas mais duramente, também levando em conta outros fatores, como sua           

classe, etnia, orientação sexual e idade. Heidensohn (1985), Worrall (1990) e Lloyd            

(1995) afirmam que quando mulheres cometem crimes graves, atraem atenção da           

mídia e do público, a imagem criada delas é mais forte e deixa uma impressão mais                

duradoura.  

 
In the absence of any alternative discourse to explain the existence of            
violence and cruelty in those whom society views as essentially ‘good’,           

17 Mulheres que cometem crimes graves são julgadas por terem transgredido dois tipos de leis: leis                
criminais e leis da natureza. Na frase memorável de Ann Lloyd, tais mulheres são ‘duplamente               
desviantes e duplamente condenadas’. (Tradução livre da autora). 
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journalists fall back on stock notions of ‘pure evil’, which they illustrate with             
standard stories, motifs and stereotypes". (JEWKES, 2004, p. 113)  18

 

Jewkes (2004) definiu oito narrativas-padrão usadas pela mídia para construir          

a imagem de mulheres que cometem crimes graves. Essas narrativas          

frequentemente mantêm aspectos do envolvimento da mulher no crime escondidos          

ou parcialmente representados, permitindo que o público faça suas próprias          

presunções, a partir de elementos culturais, para preencher as lacunas da maneira            

que preferirem. De maneira geral, gera-se uma imagem da mulher como passiva e             

instável, sem atitudes morais e incapaz de agir como um adulto. As 8 narrativas são:               

sexualidade e desvio sexual; (ausência de) atração física; condição matrimonial,          

como más esposas; maternidade, como más mães; monstros mitológicos; “vacas          

loucas”; manipuladoras do mal e não-agentes.  

 

3.2.1.1 Sexualidade e desvio sexual 

 

Crimes violentos que envolvem o ‘tipo certo de vítimas’, geralmente inocentes           

e vulneráveis, recebem mais atenção do que aqueles que vitimizam grupos           

marginais. Essa preferência também é estendida aos infratores, porém em ordem           

inversa. Dessa maneira, mulheres que cometem crimes graves já são novidade,           

tendo em vista sua relativa raridade e o valor notícia de previsibilidade . No entanto,              

elas podem ser ainda mais noticiáveis em referência a sua sexualidade (valor-notícia            

sexo). As mulheres são categorizadas como sexualmente promíscuas ou         

sexualmente inexperientes ou frígidas. Dessa maneira, comportamentos       

considerados ‘normais’ em delinquentes homens e jovens são reinterpretados como          

imorais em mulheres jovens. Assim, casos que poderiam ser usados para levantar            

questões sobre o potencial perigoso de instituições tradicionais (família, educação,          

serviços sociais, polícia, por exemplo) podem ser reduzidos a histórias curtas e            

inexpressivas. 

18 Na ausência de qualquer discurso alternativo para explicar a existência de violência e crueldade               
naquelas que a sociedade considera como essencialmente "boas", os jornalistas recorrem para            
noções de "puro mal", que ilustram com histórias, motivos e estereótipos padrão. (Tradução livre da               
autora). 
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Quando a questão é a construção da mídia de mulheres que cometem crimes,             

o desvio sexual é frequente. Longe de serem humanizadas com detalhes de suas             

vidas, histórico familiar e ambições, elas são retratadas de maneira simplista.  

 
If women offenders cannot be constructed as lesbians or sexual sadists, their            
deviance will be verified with reference to their previous sexual conduct and            
sexual history. Basically, if a woman can be demonstrated to have loose            
moral standards, the portrayal of her as manipulative and evil enough to            
commit a serious crime is much more straightforward. (JEWKES, 2004, p.           
118) . 19

 

As preferências sexuais das mulheres têm sido há muito tempo utilizadas           

para justificar sua construção nas páginas de notícias como “monstros” mesmo           

quando os crimes não foram cometidos por elas, e sim por seus parceiros.  

Na sociedade hetero-patriarcal (Hart, 1994), lésbicas, prostitutas e mulheres         

consideradas promíscuas são consideradas ‘de fora’. Dentro de um grupo já           

classificado como ‘outras’, as infratoras são ainda mais marginalizadas. Quando são           

vítimas, tornam-se invisíveis, mas quando são infratoras, são mais expressivas. Na           

perspectiva da mídia, lésbicas representam uma categoria anômala        

(LÉVI-STRAUSS, 1979; FISKE, 1982), posicionada precariamente no limite entre         

masculinidade e feminilidade. 

Quando os crimes são cometidos por homens e mulheres em conjunto, os            

crimes das mulheres parecem ter mais peso do que os cometidos por seus             

parceiros, recebendo mais atenção da mídia.  

 

3.2.1.2 Atração física 

 

Além de sua sexualidade e histórico sexual, mulheres que matam são sujeitas            

a uma intensa análise de sua aparência física, um fato extremamente de acordo com              

a vida em geral. Em sociedades contemporâneas, a mídia está engajada em uma             

construção muito particular de gênero na qual esses aspectos de feminilidade são            

19 Se a mulher infratora não pode ser construída como lésbica ou sádica sexual, seu desvio vai ser                  
verificado em referência ao seu comportamento sexual anterior ou histórico sexual. Basicamente, se             
pode ser demonstrado que uma mulher possui padrões morais frouxos, seu retrato como             
manipuladora e má o suficiente para cometer um crime é muito mais evidente. (Tradução livre da                
autora). 

 



 
 

55 

valorizados (juventude, magreza, beleza, entre outros) e construídos para o prazer           

masculino. Essa narrativa é presente em discursos dentro da publicidade, revistas,           

tabloides e até no jornalismo, numa extensão encontrada também nas notícias sobre            

criminalidade feminina. Segundo Jewkes (2004) “Yet women, it seems, cannot win. If            

conventionally attractive they will be presented as femme fatales who ensnare their            

victims with their good looks, but are cold, detached and morally vacuous” (JEWKES,             

2004, p. 119 grifo da autora) . 20

 

3.2.1.3 Más esposas 

 

Quando as mulheres não se encaixam nos ideais vitorianos de feminilidade e            

domesticidade, e então são julgadas como más mulheres e esposas, elas são muito             

mais propensas a confundir a imagem do juiz e do júri de condição de mulher               

(Kennedy, 1992; Lloyd, 1995). Em contraste, status marital, histórico familiar e filhos            

tem pouco ou nenhum peso na maioria dos casos envolvendo homens infratores,            

nos quais a “respeitabilidade” pode ser percebida em fatores como histórico de            

empregos. 

 
The consequence of this emphasis is that traditional conservative family and           
gender relations are endorsed and celebrated, even when the reality of many            
of the crimes discussed in this chapter indicates families and marriages as            
sites of (largely masculine) violence, sexual abuse and murder. (JEWKES,          
2004, p. 121) .  21

 
“Women who kill their spouse or partner are the epitome of ‘bad wife’, almost               

regardless of the provocation that led to the crime” (JEWKES, 2004, p. 120). Por              22

outro lado, em casos em que o esposo comete o homicídio, os casos tendem a ser                

vistos como motivados por ciúmes ou depressão. 
 

20 Mesmo assim, parece, que as mulheres nunca ganham. Se convencionalmente atraentes, serão             
apresentadas como femme fatales que ludibriam suas vítimas com sua aparência bonita, mas são              
frias, desapegadas e moralmente vazias. (Tradução livre da autora). 
21 A consequência dessa ênfase é que relações tradicionais e conservadoras de família e gênero são                
reforçadas e celebradas, mesmo que a realidade de grande parte dos crimes discutidos neste              
capítulo indique família e casamento como locais de (predominantemente masculina) violência, abuso            
sexual e assassinato. (Tradução livre da autora). 
22 Mulheres que matam o esposo ou parceiro são a epítome de ‘má esposa’, quase               
independentemente da provocação que levou ao crime. (Tradução livre da autora). 
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3.2.1.4 Más mães 

 

Essa narrativa está mais presente quando as mulheres estão envolvidas na           

morte de crianças. Além disso, esse tipo de crime representa uma fração tão             

pequena que o valor-notícia de novidade garante o interesse da mídia. Mães que             

abusam sexualmente de crianças e jovens são a personificação da “mãe           

monstruosa”. A mídia encontra dificuldade em reportar a existência de um grupo de             

indivíduos que cometem crimes que desafiam a crença de que mulheres são            

incapazes de crimes sexuais. Além disso, em casos em que os homens praticam o              

abuso sexual, a mídia frequentemente distribui a responsabilidade também para as           

mães, que não perceberam ou não reportaram os abusos. As mulheres que            

cometem tais crimes não são vistas como culpadas apenas de infringir a lei, mas              

também de quebrar todas as regras do código de feminilidade, já que o papel              

“natural” da mulher, imposto pela sociedade, como mãe, faz com que seja tão difícil              

entender a ideia de que mulheres podem machucar crianças.  

 

3.2.1.5 Monstros mitológicos 

 

Construções modernas de mulheres infratoras frequentemente invocam       

imagens de bruxas, satanistas, vampiros e noções cristãs de pecado, para que            

possam expressar de maneira mais didática o lado “mau” da mulher. As inspirações             

costumam derivar da mitologia pagã, teologia judaica ou cristã, arte clássica ou            

literatura. “The dichotomy between ‘good’ and ‘bad’ women... serves as means of            

patrolling, controlling and reinforcing the boundaries of behaviour considered         

‘appropriate’ for all women (MORRIS; WILCZYNSKI, 1993: 217)”. (JEWKES, 2004,          

p. 125) . 23

A representação das mulheres criminosas como vampiras ou outros monstros          

mitológicos cumpre o papel de transformá-las menos em mulheres e mais em            

monstros. Atitudes como essas reforçam a noção das mulheres infratoras como           

23 A dicotomia entre ‘boas’ e ‘más’ mulheres… serve como um meio de patrulhar, controlar e reforçar                 
os limites de comportamento considerados apropriados para todas as mulheres. (Tradução livre da             
autora). 
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bode expiatório de uma cultura falocêntrica. Dessa forma, juntam-se às crenças mais            

profundas e os medos mais obscuros com ansiedades e medos da infância de             

monstros sobrenaturais e criaturas do submundo, geralmente passadas para outras          

gerações pelo folclore e pelas lendas. 

 

3.2.1.6 “Vacas loucas” 

 

Enquanto folclore e mitos são usados para criar a imagem das mulheres            

infratoras, pesquisadores do século 19, desde Lombroso a Freud, também          

influenciam na construção das noções patológicas de mulheres infratoras. Muitas          

mulheres que cometem crimes graves são aconselhadas a pedirem avaliações          

psiquiátricas 24. Wilczynski (1997) nota que em casos de pais que matam os filhos, na              

Inglaterra, 30% dos homens pediram avaliações psiquiátricas, enquanto 64% das          

mulheres fizeram esses pedidos. Enquanto os homens que cometem esses crimes           

são frequentemente vistos pela mídia como “tristes”, mas mulheres são “loucas”.           

Essa diferenciação pode resultar na mulher sendo rotulada como “psicótica” para a            

vida toda.  

 
The word ‘hysteria’ comes from the Greek husterikos , meaning ‘of the           
womb’, and has long been employed in order to reinforce the notion of             
women as ‘other’. Additional psychopathological states peculiar to women -          
for example, pregnancy, childbirth and lactation - are legally sanctioned          
explanations of infanticide , while menstruation and menopause are also         24

treated as inherently pathological states which ‘explain’ female offending         
(Heidensohn, 2000). (JEWKES, 2004, p. 127).  25

 

Tratar mulheres que cometem infanticídios como hormonalmente perturbadas        

perpetua o “mito da maternidade” e sugere que mulheres “normais” são           

naturalmente maternas e enxergam a maternidade como constantemente gratificante         

24 No Brasil, o chamado estado puerperal é figura que torna o infanticídio menos grave quanto à pena                  
ser aplicada. 
25 A palavra ‘histeria’ vem do grego husterikos, que significa ‘do útero’ e é usada amplamente para                 
reforçar a noção da mulher como ‘o outro’. Além disso, estados psicopatológicos próprios da mulher -                
por exemplo, gravidez, parto e lactação - são explicações legalmente sancionadas de infanticídio,             
enquanto menstruação e menopausa também são usadas como estados psicopatológicos inerentes           
que ‘explicam’ a infração cometida pela mulher. (Tradução livre da autora). 
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e feliz. A ideia de que as mulheres são reguladas pela biologia ainda persiste em               

muitos discursos da mídia, legais e médicos sobre crimes.  

 

3.2.1.7 Manipuladoras do mal 

 
Por vezes, a mídia e os processos legais constroem a imagem de que os              

homens, embora “ruins” e capazes de crueldade extrema nunca teriam agido sem a             

presença da mulher. Apenas juntos eles formam o “par letal” (Morrissey, 2003: 152).             

Dessa maneira, a mulher é instrumental para liberar a violência e perversidade que o              

homem até então mantinha contida. No entanto, como mulheres, o papel esperado é             

que demonstrem compaixão. 

 
Women who form murderous alliances with men are the most problematic for            
the institutions that seek to understand them and communicate their actions           
to the rest of the society, particularly as their prey are often the archetypal              
‘innocent’ victims - children and young women. These female offenders          
neither inspire sympathy as victims nor celebration as powerful avengers          
and, as such, they represent an enigma to mainstream academic and           
feminist discourses, and offer the least possibility for rehabilitation or          
redemption as far as the legal and média professions are concerned.           
(Morrissey, 2003). (JEWKES, 2004, p. 128).   26

 

Os motivos pelos quais as mulheres formam parcerias com homens que           

matam e os ajudam são complexos e contestados. Alguns críticos defendem que, na             

maioria dos casos, essas são mulheres ‘comuns’ que se apaixonam e caem na             

influência de homens controladores. Por outro lado, um ponto bastante criticado é o             

de que essa teoria nega o livre arbítrio da mulher, que talvez elas possam procurar               

esses homens pois ambos possuem os mesmos desejos.  

 

3.2.1.8 Não-agentes 

 

26 Mulheres que foram alianças assassinas com homens são as mais problemáticas para as              
instituições que procuram entendê-las e comunicar suas ações para o resto da sociedade,             
particularmente pois suas vítimas são frequentemente o arquétipo de ‘inocentes’ - crianças e             
mulheres jovens. Essas mulheres infratoras não inspiram simpatia quando vítimas nem celebração            
como vingadoras poderosas e, portanto, elas representam um enigma para os discursos acadêmicos             
e feministas convencionais, e oferecem a menor possibilidade de reabilitação e redenção no que              
tange às instâncias legais e de mídia. (Tradução livre da autora). 
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A conclusão de um número cada vez maior de estudiosos é que nem o              

feminismo acadêmico e nem a sociedade estão prontos para confrontar a realidade            

que mulheres também podem ser cruéis e violentas. A verdade simplificada de que             

homens são mais agressivos não só ajuda na ignorância cultural do fato de que as               

mulheres possuem potencial para violência, como ajuda a negar a noção de que as              

mulheres podem matar enquanto simplesmente mulheres. Tais mulheres são         

normalmente vistas como psicologicamente infantis ou masculinas, ou então         

tornam-se monstros míticos e perdem sua humanidade. 

 
Explanations of female criminality that rely on deterministic assumptions         
about women’s physiology and biology arguably have the most far-reaching          
implications for deviant and non-deviant women alike, and dominant         
discourses of madness most incontestably speak to the non-agency of          
female offenders. (JEWKES, 2004, p. 130)   27

 

Existem apenas dois tipos de crimes pelos quais as mulheres podem manter            

sua humanidade e não são descritas como puramente más, mas ambos têm o             

significado implícito das mulheres como não-agentes. São eles: homicídio do          

esposo, onde a mulher pode ser vista como agindo em auto-defesa de um parceiro              

abusivo, e infanticídio, onde a mulher pode ser vista como uma mistura de má e               

triste. Em ambos os casos, a mulher pode ser vista como uma vítima, não sendo               

responsável por suas ações.  

 

3.2.2 Conclusão do capítulo 

 

Abordagens psicossociais do “outro” têm sido um enquadramento útil para          

estudar possíveis explicações para a intolerância e a histeria que caracterizam           

discursos legais e midiáticos sobre mulheres infratoras, além de iluminar o           

desconforto geral e profundo gerado por seus crimes. Os medos inconscientes do            

feminino ‘mau’ são reforçados por uma cultura hetero-patriarcal que apresenta          

qualquer sinal de desvio feminino como intrinsecamente chocante. Não é sugerido           

27 Explicações da criminalidade feminina embasadas em hipóteses deterministas sobre a psicologia e             
a biologia da mulher possuem implicações profundas para mulheres infratoras e não-infratoras, e os              
discursos dominantes sobre loucura determinam a não-agência dessas mulheres infratoras.          
(Tradução livre da autora). 
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que todos os homens infratores são tolerados, ignorados, compreendidos ou          

aplaudidos. No entanto, nota-se que as respostas da mídia e do público para             

mulheres infratoras são mais exacerbadas do que aquelas direcionadas aos          

homens. A violência é vista como um dos comportamentos possíveis para o homem,             

o que normaliza a infração de uma maneira impossível para as mulheres. Em todas              

as esferas da vida em sociedade - política, social, econômica e cultural - a violência               

masculina é fetichizada, articulada e até glorificada. No entanto, no caso de            

mulheres que cometem crimes graves, a vilanização opera para descolar a infratora            

de sua sociedade, insistir no seu papel como ‘outra’, assim evitando o conhecimento             

de que ela é uma produção daquela mesma sociedade’. (MORRISSEY, 2003, p. 24). 

No que diz respeito aos critérios de noticiabilidade, mulheres que cometem           

crimes já são uma porcentagem tão pequena que imediatamente está garantido o            

valor de novidade , suas histórias são simplificadas pela mídia, sua patologia           

construída como individual e aleatória, seus crimes são frequentemente explicados          

por sua sexualidade e frequentemente tornam-se celebridades . Portanto, mulheres         

que cometem crimes encontram-se na posição curiosa de serem consideradas “à           

deriva” da sociedade, como os exemplos mais depravados de humanidade por um            

público que desconhece amplamente seus desvios de fato. Tais mulheres tornam-se           

simbolicamente separadas de seus crimes.  

Em uma sociedade cada vez mais individualizada, articulações mediadas de          

crime e punição ainda podem ser vistas por veículos como forma de conectar             

pessoas (SPARKS, 2001). Como sugere Foucault (1988), a sociedade julga o           

criminoso, e não o crime. A sociedade pós-moderna ainda apoia-se em discursos            

positivistas e criminologistas do século XIX, atribuindo irracionalidade a mulheres,          

crianças e adolescentes que cometem crimes graves. Além disso, esses discursos           

apoiam-se na presunção de que a audiência possui diversos graus de passividade e             

vive desarmada para entender os preconceitos, vieses e estereótipos que podem           

estar sendo transmitidos de maneira sutil ou aparente. Jewkes (2004) defende que o             

relacionamento entre mídia e audiência que define os parâmetros de intolerância           

social e controle social é extremamente complexo. 

Descrever o infrator como “outro” e o crime como “inimaginável”, separando o            

infrator da sociedade e o qualificando como diferente moralmente, emocionalmente e           
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fisicamente alerta para a incapacidade coletiva de pensar nos motivos e tentar            

descobrir como e porque esses crimes acontecem, além de buscar soluções           

efetivas. Enquanto isso, crimes cometidos por homens, brancos, de classe média           

recebem menos atenção da mídia, já que convidam a sociedade a pensar que não              

são apenas às pessoas classificadas como “diferentes” ou “ruins” que são capazes            

de cometer esses crimes - essa é uma verdade que a sociedade não consegue              

contemplar. Segundo Jewkes (2004), essa negação pode vir do medo da sociedade            

de que o “mau” está em todos ou da indisposição geral em aceitar que, às vezes, o                 

terror vive dentro das fachadas mais comuns. 

Em seguida, as matérias referentes aos casos de Elize Matsunaga e Graciele            

Ugulini serão analisadas. Também serão apresentados breves resumos dos casos,          

bem como uma explicação e contextualização sobre a metodologia escolhida para o            

trabalho. 
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4 ANÁLISE DOS CASOS 
 

No presente capítulo serão explorados e analisados, separadamente, os         

casos de Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini. Primeiramente, será feito um breve             

histórico de cada um dos casos, com um panorama das informações apresentadas            

pela mídia, bem como quais foram os desdobramentos finais até a presente data.  

Depois do histórico dos casos, será feita uma apresentação da metodologia           

escolhida para o trabalho, a Análise de Conteúdo, que será aplicada a partir da              

referência de Laurence Bardin (1991), abordando sua função, contexto e principais           

etapas.  

Após a metodologia, serão desenvolvidos e analisados, separadamente,        

quadros com os critérios definidos para cada um dos casos. Os critérios serão:             

veículo, data, posição na página, manchete, tamanho e uso de recurso gráfico e o              

uso de cada uma das oito narrativas-padrão que a mídia lança mão para falar sobre               

mulheres que cometem crimes graves, segundo Jewkes (2004). 

 

4.1 Histórico do caso de Elize Matsunaga 
 

Elize Matsunaga foi condenada, em dezembro de 2016, a uma pena de 19             

anos e 11 meses de prisão pelos crimes de homicídio e destruição e ocultação de               

cadáver do marido Marcos Matsunaga, em 19 de maio de 2012. O julgamento durou              

sete dias e foi um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo. Elize já havia                  

cumprido 4 anos e meio de prisão antes do julgamento. 

De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o homicídio foi              

premeditado e Elize matou o marido para ficar com seu dinheiro. Segundo a             

Promotoria, ela deu um tiro à queima-roupa no marido quando ele chegava com uma              

pizza no apartamento do casal. Ainda de acordo com o MP, Marcos Matsunaga             

morreu após ter sido esquartejado por Elize e a causa da morte foi um corte no                

pescoço feito por ela, que o levou à asfixia por causa do sangue. Já na versão da                 

defesa de Elize Matsunaga, ela atirou na cabeça do marido para se defender de              

suas agressões durante uma discussão, na qual ela confrontou Marcos e revelou ter             

 



 
 

63 

contratado um detetive particular que descobriu que o marido a traía com uma             

prostituta.  

De acordo com Elize, Marcos morreu em decorrência do tiro e ela, devido ao              

desespero, decidiu usar uma faca que encontrou no apartamento para esquartejar o            

corpo em sete partes, colocá-las em três malas e jogá-las em Cotia, região da              

Grande São Paulo. 

O caso de Elize Matsunaga teve muito destaque na mídia, tanto na época do              

crime, quanto na época do julgamento, no final de 2016. O caso ficou conhecido              

como “Caso Yoki”, já que Marcos era CEO da empresa Yoki, que atua no segmento               

de produtos alimentícios. Elize e Marcos se conheceram em 2004, através de um             

site de acompanhantes, quando ela era profissional do sexo. Na época, Marcos era             

casado e tinha uma filha, mas pediu o divórcio. Elize e Marcos se casaram e tiveram                

uma filha, que tinha pouco mais de um ano de vida na época do crime. 

 
4.2 Histórico do caso de Graciele Ugulini 

 
O caso de Graciele Ugulini ainda não foi julgado. No entanto, Graciele está             

recolhida na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, no Rio Grande do Sul. O             

caso ficou conhecido como “Caso do Menino Bernardo”, já que o corpo de Bernardo,              

na época com 11 anos, foi encontrado no dia 14 de abril de 2014 enterrado em uma                 

área rural de Frederico Westphalen, a cerca de 80 km de Três Passos, Rio Grande               

do Sul, cidade em que ele morava com a família - depois de ficar desaparecido por                

dez dias.  

Além de Graciele, madrasta de Bernardo, o pai do menino, Leandro Boldrini,            

uma amiga do casal, Edelvânia Wirganovicz, e o irmão dela, Evandro Wirganovicz,            

são réus pelo assassinato do menino e respondem por homicídio qualificado e            

ocultação de cadáver. Segundo a família de Bernardo, o menino foi visto pela última              

vez às 18 horas do dia quatro de abril, quando saiu para dormir na casa de um                 

amigo. No dia seis, Leandro Boldrini, pai de Bernardo, relatou ter ido até a casa do                

amigo buscar o filho, mas foi avisado que o menino não havia aparecido por lá.  
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Ainda no dia quatro de abril, Graciele Ugulini foi multada por excesso de             

velocidade ao trafegar a 117 km/h em direção à área rural de Frederico Westphalen.              

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela estava acompanhada            

de Bernardo. No dia 6, Leonardo registrou o desaparecimento do filho e às             

investigações começaram.  

No dia 14 de abril, o corpo de Bernardo foi encontrado em uma cova rasa, na                

área rural de Frederico Westphalen. De acordo com a Polícia Civil, Bernardo foi             

morto com uma superdosagem do sedativo midazolan, muito usado em cirurgias           

extensivas. 

De acordo com a Promotora de Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, em            

coletiva de imprensa, “O Ministério Público está convencido de que Leandro Boldrini,            

Graciele Ugulini e Edelvânia Wirganovicz mataram Bernardo Uglione Boldrini. E o           

pai é o mentor intelectual. Ele tinha domínio do fato, a decisão foi dele”. (OLIVEIRA,               

2014). Na denúncia, o Ministério Público apontou que Leandro e Graciele           

arquitetaram o plano e a história para que não fossem descobertos, contando            

também com a cobertura de Edelvania e Evandro. 

 

4.3 Metodologia 
 

Tanto o caso de Graciele, como o de Elize são chaves para a compreensão              

do tema do trabalho, que busca pesquisar e entender como o jornalismo retrata             

mulheres que cometem crimes, desenvolvendo e apresentando as conclusões em          

formato de monografia. Para alcançar o objetivo do trabalho, foi usada a Análise de              

Conteúdo, tendo como referência Laurence Bardin (1991), que define a metodologia           

como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por           
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das         
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de          
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis       
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1991, p. 44). 

 

A análise de conteúdo se encaixa no presente trabalho já que pode ser             

aplicada no universo da comunicação, em geral, e do jornalismo, em específico, e             
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em discursos, definidos como “toda a comunicação estudada, não só ao nível dos             

seus elementos constituintes elementares (a palavra por exemplo), mas também e,           

sobretudo, a um nível igual e superior à frase (proposições, enunciados,           

sequências).” (BARDIN, 1991, p. 217). 

O método de abordagem usado no trabalho foi o teórico-empírico, pois           

vale-se do conjunto de técnicas da Análise de Conteúdo como ferramentas aplicadas            

em reportagens reais, veiculadas pela mídia sobre casos emblemáticos para a           

sociedade: os crimes e julgamentos de Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini.  

Segundo Laurence Bardin (1991, p. 32), a análise de conteúdo é “um método             

muito empírico, depende do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação                

que se pretende como objetivo”. O trabalho dedica-se aos processos de descrição,            

análise e interpretação dos dados levantados por referenciais bibliográficos e leitura           

de reportagens publicadas no jornal Folha de S.Paulo e na revista Veja , sobre os              

casos de Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini.  

No caso de Elize, foram usadas reportagens entre janeiro de 2012 (data do             

crime) e dezembro de 2016 (data do julgamento). No caso de Graciele, o recorte de               

tempo foi entre abril de 2014 (data da morte de Bernardo) e outubro de 2016 (data                

em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou recursos da defesa de                

Graciele e Leonardo Boldrini).  

Entre os objetivos, foram buscados indícios que apontem como a abordagem           

escolhida pelas publicações ajuda na criação ou no reforço do estereótipo feminino.            

Para tanto, foi levantada bibliografia sobre o tema que possa ajudar na elucidação             

dos objetivos, contemplando leitura sobre o jornalismo impresso e de revista. 

Para analisar as reportagens, a metodologia escolhida foi a Análise de           

Conteúdo, tendo como base teórica e exemplos práticos da aplicação da análise no             

universo das comunicações propostos por Bardin (1991).  

A Análise de Conteúdo busca interpretar, a partir de inferências e processos            

técnicos de validação, a finalidade das comunicações analisadas. Segundo Bardin,          

“a intenção da Análise de Conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos as             

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que          

recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 1991, p. 40). 
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As etapas da Análise de Conteúdo são três: a pré análise, a exploração do              

material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira fase            

possui três missões: “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a             

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que            

fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 1991, p. 121). Nesta etapa, foi feita a             

leitura flutuante das reportagens dos casos de Elize Matsunaga e de Graciele            

Ugulini, depois escolhidos os documentos, demarcando o universo (gênero do          

documento) e a constituição do corpus , obedecendo sempre as regras de           

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Ainda na primeira        

etapa, foram formuladas as hipóteses e os objetivos. Segundo Bardin (1991, p. 124): 

 
Uma hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos verificar          
(confirmar ou infirmar), recorrendo aos procedimentos de análise. Trata-se         
de uma suposição cuja origem é a intuição que permanece em suspenso            
enquanto não for submetida à prova de dados seguros. O objetivo é a             
finalidade geral a que nos propomos (ou que é fornecida por uma instância             
exterior), o quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos           
serão utilizados . 

 

Após a formulação, foram referenciados os índices e elaborados os          

indicadores, escolhidos em função das hipóteses. Foram determinadas “operações         

de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise           

temática e de modalidade de codificação para registro de dados” (BARDIN, 1991, p.             

126).  

Para finalizar a fase de pré-análise, o material foi preparado através do            

recorte das reportagens e o alinhamento de seus enunciados. Foi feita uma leitura             

criteriosa das reportagens para destacar quais enunciados são marcados por          

adjetivações e estereótipos relacionados ao gênero feminino.  

A fase de exploração do material “consiste essencialmente em operações de           

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente         

formuladas” (BARDIN, 1991, p. 127). Nesta fase, as reportagens escolhidas foram           

lidas em profundidade e organizadas de forma que auxilia na elucidação do objetivo             

geral do trabalho de entender como o jornalismo retrata mulheres que cometem            

crimes, especificamente como a Revista Veja e o jornal Folha de S.Paulo atuaram             

na cobertura dos casos de Elize Matsunaga e de Graciele Ugulini. 
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Na última fase, de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, os           

resultados brutos foram tratados de forma a apresentarem-se como significativos e           

válidos através de tabelas. Para concluir os objetivos deste trabalho, foram           

elaborados quadros de resultados que destacam as informações fornecidas pela          

análise, como as adjetivações e estereótipos empregados nas reportagens. Para os           

dois casos, de maneira individual, foi criado um quadro para cada uma das oito              

narrativas padrão de estereótipos que o jornalismo lança mão ao falar da            

criminalidade feminina, listadas por Jewkes (2004). São elas: sexualidade e desvio           

sexual; (ausência de) atração física; condição matrimonial, como más esposas;          

maternidade, como más mães; monstros mitológicos; “vacas loucas”; manipuladoras         

do mal; não-agentes, conforme apresentadas no capítulo 3 e sintetizados no quadro            

1 (abaixo). Nos quadros, foram listados os trechos que fazem uso de cada uma              

dessas narrativas. 

Quadro 1 - As narrativas observadas nos conteúdos jornalísticos analisados 

Narrativas-padrão definidas por Jewkes (2004) 

Narrativa Principais características 

Sexualidade e  
desvio sexual 

As mulheres são categorizadas como sexualmente promíscuas ou        
sexualmente inexperientes ou frígidas. Ao invés de serem humanizadas         
com detalhes de suas vidas, histórico familiar e ambições, elas são           
retratadas de maneira simplista.  

Atração física Mulheres que matam são sujeitas a uma intensa análise de sua           
aparência física. São valorizados aspectos de feminilidade como        
juventude, magreza e beleza. 

Más esposas Quando as mulheres não se encaixam nos ideais vitorianos de          
feminilidade e domesticidade, são julgadas como más mulheres e         
esposas. Em contraste, status marital, histórico familiar e filhos têm          
pouco ou nenhum peso na maioria dos casos envolvendo homens          
infratores. 

Más mães Essa narrativa está mais presente quando as mulheres estão envolvidas          
na morte de crianças. As mulheres que cometem tais crimes não são            
vistas como culpadas apenas de infringir a lei, mas também de quebrar            
todas as regras do código de feminilidade. 

Monstros 
mitológicos 

Construções modernas de mulheres infratoras frequentemente invocam       
imagens de bruxas, satanistas, vampiros e noções cristãs de pecado,          
para que possam expressar de maneira mais didática o lado “mau” da            
mulher.  
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“Vacas loucas” A ideia de que as mulheres são reguladas pela biologia ainda persiste            
em muitos discursos da mídia, legais e médicos sobre crimes. São           
usadas pesquisas do século 19, desde Lombroso a Freud, que          
influenciam na construção das noções patológicas de mulheres        
infratoras.  

Manipuladoras do  
mal 

Pode aparecer quando mulheres cometem crimes graves em conjunto         
com homens. Por vezes, a mídia e os processos legais constroem a            
imagem de que os homens, embora “ruins” e capazes de crueldade           
extrema, nunca teriam agido sem a presença da mulher.  

Não-agentes Também pode aparecer quando mulheres cometem crimes graves em         
conjunto com homens. Explicações da criminalidade feminina       
embasadas em hipóteses deterministas sobre a psicologia e a biologia          
da mulher possuem implicações profundas para mulheres infratoras e         
não-infratoras. 

Fonte: Produzido pela autora a partir do proposto por JEWKES (2004). 

 

Além das narrativas-padrão, também foram usados como categorias de         

análise: posição da reportagem ou nota na página, se foi usada como manchete,             

tamanho da reportagem ou nota e uso de recursos gráficos, como fotos, ilustrações             

e infográficos. 

Para que seja alcançado o objetivo principal, os resultados foram organizados           

em quadros e analisados separadamente, com a proposição de inferências e           

interpretações que ajudam entender como o jornalismo retratou os casos de Elize            

Matsunaga e de Graciele Ugulini. 

 

4.4 Análise: Elize Matsunaga 

 

A partir do conteúdo apresentado, foi realizada a análise de conteúdo das            

reportagens sobre o caso de Elize Matsunaga, publicadas no período selecionado na            

Revista Veja e no jornal Folha de São Paulo . No caso de Elize, o período escolhido                

foi de janeiro de 2012 (data do crime) e dezembro de 2016 (data do julgamento).               

Além disso, será apontado como se desenvolve a relação entre os elementos            

técnicos do jornalismo e a maneira como Elize é retratada. Posteriormente, será feita             

uma análise dos resultados obtidos. 

 

Quadro 2 - Relação das publicações sobre o caso de Elize Matsunaga 

Veículo Data Posição Manchete Tamanho Recurso gráfico 
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Folha de  
S.Paulo 

05 de junho de    
2012 

Superior Sim ½ página Infográfico (mapa) 

Folha de  
S.Paulo 

06 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

07 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Sim 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

08 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Sim 1 página Foto e infográfico   
(reconstrução do  
crime) 

Folha de  
S.Paulo 

09 de junho de    
2012 

Superior Sim ½ página Infográfico 
(reconstrução do  
crime) 

Folha de  
S.Paulo 

10 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

11 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Infográfico 
(reconstrução do  
crime) 

Folha de  
S.Paulo 

12 de junho de    
2012 

Superior Não ¼ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

13 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Foto 

Veja 13 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Sim 7 páginas Foto e Infográfico   
(reconstrução do  
crime e do   
esquartejamento) 

Folha de  
S.Paulo 

14 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Ilustração 

Folha de  
S.Paulo 

15 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

16 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Foto e Infográfico   
(reconstrução do  
crime) 

Folha de  
S.Paulo 

17 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Ilustração 

Folha de  
S.Paulo 

18 de junho de    
2012 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

19 de junho de    
2012 

Superior Não ¼ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

20 de junho de    
2012 

Superior Não ½ página Foto e Infográfico   
(reconstrução do  
crime) 
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Veja 20 de junho de    
2012 

Página 
completa 

Não 2 páginas Foto 

Folha de  
S.Paulo 

21 de junho de    
2012 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

21 de junho de    
2012 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

16 de julho de    
2012 

Página 
completa 

Não 1 página Ilustração 

Folha de  
S.Paulo 

31 de agosto   
de 2012 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

02 de  
setembro de  
2012 

Inferior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

04 de  
setembro de  
2012 

Inferior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

18 de outubro   
de 2012 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

11 de  
dezembro de  
2012 

Superior Não ½ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

16 de janeiro   
de 2013 

Inferior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

31 de janeiro   
de 2013 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

13 de março   
de 2013 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

16 de março   
de 2013 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

16 de agosto   
de 2013 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

24 de outubro   
de 2014 

Página 
completa 

Sim 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

18 de abril de    
2015 

Inferior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

26 de  
novembro de  
2016 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

28 de  
novembro de  
2016 

Superior Não ⅛ página Não 
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Folha de  
S.Paulo 

29 de  
novembro de  
2016 

Superior Sim ½ página Foto 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Nota-se que o caso de Elize foi publicado em 36 matérias, consideradas notas             

e reportagens, ao longo do universo determinado para a análise. Somando todo o             

conteúdo, o total de espaço que o assunto ocupou é de 24 páginas, sendo nove na                

Revista Veja e 13 na Folha de S.Paulo . Além disso, o caso foi manchete sete vezes.                

Foram usadas fotos em 17 ocasiões e três tipos de infográficos diferentes (mapa,             

reconstrução do esquartejamento e do crime) em oito ocasiões.  

 

Quadro 3 - A narrativa da sexualidade e desvio sexual - Elize Matsunaga 

Folha de S.Paulo 
08 de junho de    
2012 

Advogado de Elize Matsunaga afirma que executivo esquartejado a         
conheceu quando ela era garota de programa. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Uma moça linda e pobre, nascida no interior, muda-se para a cidade            
grande e passa a levar a vida como prostituta de luxo , até que conhece              
um executivo cavalheiro, educado, herdeiro de uma empresa bilionária         
— e casado. Ele se apaixona por ela e, depois de três anos de              
envolvimento, abandona a mulher e a filha pequena para ficar com o            
novo amor.  

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

O romance de um rico executivo que se casa com uma bela garota de              
programa  começa como uma história de cinema e termina em tragédia. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Aos 18 anos, a moça partiu para a capital paranaense, onde fez um             
curso técnico de enfermagem. Chegou a trabalhar em um centro          
cirúrgico, mas a vida ali também não lhe pareceu interessante , e logo ela             
se mudou para São Paulo. São os anos mais nebulosos da sua história.             
A VEJA, a mãe de Elize disse não saber o que a filha fazia naquele               
período. O certo é que tudo se transformou quando ela conheceu           
Marcos. Depois de alguns encontros, Elize tornou-se amante do         
executivo.  

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

De volta ao apartamento, a discussão continuou. E subiu de tom. “Como            
você teve a ousadia de usar o meu dinheiro para colocar um detetive             
atrás de mim?”, perguntou o marido, sem pedir desculpas. “Vou te           
mandar de volta para o lixo de onde você veio ”. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

“Você é fraca, não vai ter coragem de atirar. Vou mandar te internar. Não              
vou deixar minha filha ser criada por você. Nenhum juiz vai dar a guarda              
a uma prostituta”, ameaçou Marcos. 
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Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

Mas, acima de tudo, o que transforma a história do casal em matéria de              
cordel é o fato de que Marcos encontrou Elize, em 2004, num site de              
garotas de programa. 

Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

Se você ama uma mulher que por acaso é prostituta, aí, tudo bem; mas,              
se você ama essa mulher POR ELA SER prostituta, atenção: nesse           
caso, seria sábio você se familiarizar com a fantasia que sustenta seu            
amor. Qual é, em geral, a fantasia em questão? 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

O primeiro tipo de narrativa, na qual são destacados comportamentos sexuais           

da vida da mulher, pôde ser observada em oito ocasiões diferentes, dentro de um              

universo de 24 páginas. O passado de Elize como profissional do sexo ganhou             

destaque, principalmente na Revista Veja , que lançou mão deste elemento da           

narrativa em cinco ocasiões diferentes.  

 

Quadro 4 - A narrativa da atração física - Elize Matsunaga 

Folha de S.Paulo 
13 de junho de    
2012 

No site, Elize se apresentava como Kelly, uma “loirinha muito carinhosa ”           
e que o cliente “não vai se arrepender de conhecê-la. Já retirado do site,              
o anúncio de Elize, feito em 2005, apresentava seus dados: 19 anos, 50             
kg, manequim 36 e com 1,65 m de altura . Ao todo, o site exibia 22 fotos                
sensuais de Elize, identificada como Kelly. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Uma moça linda e pobre, nascida no interior , muda-se para a cidade            
grande e passa a levar a vida como prostituta de luxo , até que conhece              
um executivo cavalheiro, educado, herdeiro de uma empresa bilionária         
— e casado. Ele se apaixona por ela e, depois de três anos de              
envolvimento, abandona a mulher e a filha pequena para ficar com o            
novo amor.  

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

O romance de um rico executivo que se casa com uma bela garota de              
programa começa como uma história de cinema e termina em tragédia. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

As fotos bem produzidas da mulher loira, de traços delicados, corpo           
sinuoso e codinome Kelly chamaram a atenção do jovem executivo de           
ascendência japonesa. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

O segundo tipo de narrativa, que analisa a aparência física da mulher, foram             

encontradas em quatro ocasiões, sendo três na Revista Veja. Ainda nessa narrativa,            

ganha destaque a sexualidade de Elize e seu passado como trabalhadora do sexo,             
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já que os jornais fazem menção a esse elemento em conjunto com os atributos              

físicos.  

 

Quadro 5 - A narrativa de más esposas - Elize Matsunaga 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Como é próprio dos enamorados, eles fazem de tudo juntos, de cursos            
de vinho a aulas de tiro. Viajam e frequentam os melhores restaurantes.            
Ele a cobre de presentes e faz todas as suas vontades. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Os que conviveram com os dois nesse período descrevem Marcos como           
um homem “à moda antiga”. Abria a porta do carro para Elize e             
levantava-se da mesa para puxar-lhe a cadeira até quando ela ia ao            
banheiro . Juntos, iam à missa, faziam cursos e frequentavam ótimos          
restaurantes. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Nunca lhe faltou dinheiro, mas ela também não era de esbanjar. Tinha            
uma Pajero TR4, presente de Marcos, e gostava de jóias e bolsas. 

Folha de S.Paulo 
06 de dezembro de    
2016 

Romântico, amante de vinhos e restaurantes refinados, passou a tratar          
Elize como namorada e a enchê-la de presentes. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Quanto à caracterização de Elize em relação a seu casamento, foram           

encontrados elementos em quatro ocasiões, sendo três na Revista Veja . Em todos,            

são destacadas características do esposo como “romântico” e “à moda antiga” e à             

Elize cabe a passividade.  

 

Quadro 6 - A narrativa de más mães - Elize Matsunaga 

Folha de S.Paulo 
08 de junho de    
2012 

Disputa por filha causou morte de executivo da Yoki, diz defesa. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Nenhum vizinho diz ter ouvido o estampido. A filha pequena dormia no            
quarto. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Passará um longo tempo na prisão, sem direito à herança e sem saber o              
que será do futuro da filha. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Com relação à Elize como mãe, foram encontrados elementos em três           

ocasiões, sendo dois na Revista Veja . Em contraste, como Jewkes (2004) afirma,            

não há nenhuma menção à relação do esposo de Elize, Marcos Matsunaga, com a              

filha do casal. 

 

Quadro 7 - A narrativa de monstros mitológicos - Elize Matsunaga 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Para Elize, o conto de fadas terminou. Para a família de Marcos,            
restaram as imagens de um filme de terror. 

Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

Esse fato de crônica tem tudo para se tornar literatura de cordel. Há o              
sangue frio de Elize depois do crime. Há a diferença social entre Marcos,             
empresário e herdeiro da Yoki, que acaba de ser vendida por R$ 1,7             
bilhão, e Elize, enfermeira e bacharel em direito, mas de origem bem            
humilde. 

Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

Todo mundo se lembra de “Uma Linda Mulher”, filme adorável de Garry            
Marshall, em que o rico Edward (Richard Gere) se apaixona por Vivian            
(Julia Roberts), uma prostituta que ele “levantou” na rua. Será que a            
história de Marcos e Elize é “Uma Linda Mulher” sem o final feliz ? 

Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

A frieza de Elize é monstruosa. 

Folha de S.Paulo 
14 de junho de    
2012 

E choca ver que as pessoas não estão dando muita importância ao caso,             
e que estão tratando Elize como uma pessoa quase normal, com o            
respeito que se deve dar a qualquer ser humano; só que ela não é um               
ser humano, é um monstro, e monstros devem ser tratados como tal. 

Veja 
Edição 2.274 
20 de junho de    
2012 

O assassinato e esquartejamento de Marcos Matsunaga pela mulher,         
Elize, já tinham ingredientes de um filme de terror , mas a divulgação, na             
semanal passada, do laudo pericial sobre a causa da morte do executivo            
adicionou contornos mais macabros ao episódio.  

Veja 
Edição 2.274 
20 de junho de    
2012 

À defesa de Elize caberá agora provar que ela é só uma assassina, e              
não um monstro.  

Veja 
Edição 2.301 
26 de dezembro de    
2012 

Elize Matsunaga, de 31 anos, colocou seu nome na história macabra do            
Brasil como a mulher que deu um tiro na cabeça do marido e o              
esquartejou quando o sangue ainda corria por suas veias. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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A construção de Elize como “monstro mitológico” foi encontrada em nove           

ocasiões, sendo cinco no jornal Folha de S.Paulo. Os enunciadores comparam o            

caso a diversos elementos: literatura de cordel, conto de fadas, filme hollywoodiano            

e filme de terror. Em uma crônica na Folha de S.Paulo , o escritor chega a afirmar                

que Elize não é um ser humano, mas sim um verdadeiro monstro. 
 

Quadro 8 - A narrativa de “vacas loucas” - Elize Matsunaga 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

O que explica crime tão brutal? Embora seja impossível dizer com           
precisão, especialistas citam um distúrbio psiquiátrico, a catatimia, que         
se manifesta quando alguém fica remoendo obsessivamente um trauma         
afetivo , como uma traição, e desenvolve um plano que tem a violência            
como componente essencial. Alguns comportamentos de Elize podem        
ser definidos como catatímicos. Mas não todos. 

Folha de S.Paulo 
17 de junho de    
2012 

Eu teria medo de deixá-la sozinha com a própria filha, pois ela parece             
capaz de tudo, e não sei se existe um nome para definir uma doença tão,               
tão - nem sei o quê. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

A ideia de que Elize foi regulada pela biologia foi encontrada em duas             

ocasiões, uma em cada veículo pesquisado. Os trechos a constroem como uma            

pessoa que sofria de problemas patológicos.  

 

Quadro 9 - A narrativa de manipuladoras do mal - Elize Matsunaga 

Folha de S.Paulo 
7 de junho de 2012 

Cinco dias após o crime, Elize comprou bolsas Louis Vuitton no shopping            
Iguatemi com o cartão do marido. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Esquartejar alguém é uma tarefa que requer força, paciência e destreza .           
Elize Matsunaga demonstrou ter tudo isso — e ainda capacidade de           
planejamento, no que a ajudaram os conhecimentos de anatomia         
adquiridos no curso de técnica de enfermagem , feito em Curitiba, antes           
de se mudar para São Paulo. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Ao que tudo indica, Elize sabia onde os cortes deveriam ser feitos de             
modo a facilitar seu trabalho, realizado com uma faca de lâmina de 30             
centímetros. 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

Para chegar até as articulações, Elize teve de cortar primeiro pele,           
músculos, tendões e ligamentos. Segundo os médicos-legistas, o mais         
difícil nesse processo é o rompimento dos ligamentos, estruturas         
formadas por fibras tão resistentes quanto tiras de couro. 

Veja 
Edição 2.273 

Elize Matsunaga levou quatro horas para esquartejar o marido. Alguém          
sem os seus conhecimentos anatômicos levaria, no mínimo, seis. 
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13 de junho de    
2012 

Folha de S.Paulo 
20 de junho de    
2012 

Elize Matsunaga, 30, matou e esquartejou o marido, o executivo Marcos           
Matsunaga, 41, de maneira premeditada para se vingar porque era traída           
e também para ficar com R$ 600 mil de um seguro de vida da vítima.  

Veja 
Edição 2.274 
20 de junho de    
2012 

A aparente reviravolta na história não altera a natureza do crime           
cometido por Elize, um homicídio doloso qualificado. 

Veja 
Edição 2.301 
26 de dezembro de    
2012 

Seu rosto tranquilo foi registrado pelas câmeras de vigilância do prédio           
onde morava quando, na manhã seguinte, descia pelo elevador puxando          
sua carga sinistra. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Em contraste com o quadro anterior, a construção de Elize como           

“manipuladora do mal” foi encontrada em oito ocasiões, sendo seis na Revista Veja.             

O enunciador defende que Elize tinha planejamento, conhecimentos e sangue frio           

para esquartejar o marido, habilidades que - segundo o enunciador - advém do curso              

de enfermagem que fez. 

 

Quadro 10 - A narrativa de não-agentes - Elize Matsunaga 

Veja 
Edição 2.273 
13 de junho de    
2012 

O que explica crime tão brutal? Embora seja impossível dizer com           
precisão, especialistas citam um distúrbio psiquiátrico, a catatimia, que         
se manifesta quando alguém fica remoendo obsessivamente um trauma         
afetivo, como uma traição, e desenvolve um plano que tem a violência            
como componente essencial. Alguns comportamentos de Elize podem        
ser definidos como catatímicos. Mas não todos. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Como “não-agente”, Elize aparece uma vez. O enunciador destaca que ela           

poderia não estar ciente do que estava fazendo o tempo todo, devido à catatimia . 28

 

4.5 Análise: Graciele Ugulini 

 

28 Segundo o dicionário Michaelis Online, a catatimia é “um distúrbio psicopatológico que se manifesta               
com grande intensidade, mas de modo passageiro, afetando a percepção, o raciocínio e as              
recordações de um indivíduo, em função da forte carga emocional e afetiva que atravessa seus               
desejos, ocorrências de sua experiência de vida e angústias pessoais”. Link para acesso:             
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=w9K4 Acesso em: 27 de novembro de 2017. 
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A partir do conteúdo apresentado, foi realizada a análise de conteúdo das            

reportagens sobre o caso de Graciele Ugulini, publicadas no período selecionado na            

Revista Veja e no jornal Folha de São Paulo. No caso de Graciele, o recorte de                

tempo foi entre abril de 2014 (data da morte de Bernardo) e outubro de 2016 (data                

em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou recursos da defesa de                

Graciele e Leonardo Boldrini). Além disso, será apontado como se desenvolve a            

relação entre os elementos técnicos do jornalismo e a maneira como Graciele é             

retratada. Posteriormente, será feita uma análise dos resultados obtidos. 

 

Quadro 11 - Relação das publicações sobre o caso de Graciele Ugulini 

Veículo Data Posição Manchete Tamanho Recurso gráfico 

Folha de  
S.Paulo 

17 de abril de    
2014 

Superior Sim ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

18 de abril de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

20 de abril de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

21 de abril de    
2014 

Superior Não ¼ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

23 de abril de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Veja 23 de abril de    
2014 

Página 
completa 

Sim 7 páginas Foto 

Folha de  
S.Paulo 

26 de abril de    
2014 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

29 de abril de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

30 de abril de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Veja 30 de abril de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

1° de maio de    
2014 

Superior Não ½ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

02 de maio de    
2014 

Inferior Não ⅛ página Não 
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Folha de  
S.Paulo 

03 de maio de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

06 de maio de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Veja 07 de maio de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

08 de maio de    
2014 

Superior Não ½ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

11 de maio de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

14 de maio de    
2014 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

15 de maio de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

17 de maio de    
2014 

Superior Não ½ página Foto 

Veja 21 de maio de    
2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

07 de junho de    
2014 

Superior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

14 de junho de    
2014 

Inferior Não ⅛ página Não 

Folha de  
S.Paulo 

21 de julho de    
2014 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

27 de agosto   
de 2014 

Superior Não ½ página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

28 de agosto   
de 2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

30 de agosto   
de 2014 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

28 de maio de    
2015 

Página 
completa 

Não 1 página Foto 

Folha de  
S.Paulo 

14 de agosto   
de 2015 

Superior Não ⅛ página Não 

 

Nota-se que o caso de Graciele foi publicado em 29 matérias ao longo do              

universo determinado para a análise. Somando todas as matérias, o total de espaço             

que o assunto ocupou é de 21 páginas, sendo dez na Revista Veja e 11 na Folha de                  

 



 
 

79 

S.Paulo . Além disso, o caso foi manchete duas vezes. Foram usadas fotos em 16              

ocasiões e nenhum outro tipo de recurso gráfico.  

 

Quadro 12 - A narrativa de atração física - Graciele Ugulini 

Veja 
Edição 2.370 
23 de abril de 2014 

Afáveis, bonitos e bons profissionais, o médico Leandro Boldrini e a           
enfermeira Graciele desprezaram o garoto Bernardo, de 11 anos. 

Veja 
Edição 2.370 
23 de abril de 2014 

Leandro Boldrini, um cirurgião respeitado na região, já era visto com           
Graciele, uma enfermeira bonita e loira que ele havia contratado como           
secretária em sua clínica. 

Folha de S.Paulo 
28 de maio de 2015 

A madrasta estava abatida, com o cabelo sem corte nem tintura, bem            
diferente das imagens divulgadas à época do crime. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

O segundo tipo de narrativa, na qual são destacados aspectos de feminilidade            

como juventude, magreza e beleza, pôde ser observada em três ocasiões diferentes,            

sendo duas na Revista Veja . Em um primeiro momento, o enunciador caracteriza o             

casal como “belo” e, mais de um ano depois, o jornal Folha de S.Paulo destaca o                

aspecto físico de Graciele, “abatido” e com o “cabelo sem corte”. 

 

Quadro 13 - A narrativa de más esposas - Graciele Ugulini 

Folha de S.Paulo 
02 de maio de 2014 

“A situação dele é muito difícil. Ele também tinha uma filha com ela             
[Graciele]. Ele perdeu o filho, a mulher e a guarda da filha, são muitas              
coisas” (fala do advogado de Leandro Boldrini). 

Folha de S.Paulo 
06 de maio de 2014 

Defesa diz que pai de Bernardo vai se separar da madrasta. 

Veja 
Edição 2.406 
31 de dezembro de    
2014 

Ele (Leandro) e Graciele nunca mais se encontraram (os dois foram           
liberados de comparecer as audiências diante do juiz), nem conversaram          
por carta ou telefone, segundo uma pessoa próxima da família do           
médico.  

Fonte: Produzido pela autora. 

 

No terceiro tipo de narrativa, que destaca o elemento matrimonial da vida das             

mulheres, Graciele é sempre vista do ponto de vista de Leandro, que quer distância              

do casamento. Esse elemento foi encontrado em três ocasiões, sendo duas vezes            

no jornal Folha de S.Paulo. 
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Quadro 14 - A narrativa de más mães - Graciele Ugulini 

Folha de S.Paulo 
20 de abril de 2014 

Sem a chave de casa e rejeitado pela madrasta, segundo os vizinhos,            
Bernardo pulava o portão de dois metros de altura para entrar. 

Veja 
Edição 2.370 
23 de abril de 2014 

Pediu uma segunda chance e dispôs-se, inclusive, a atender a alguns           
desejos do filho, como ter um peixinho de aquário (a madrasta havia            
proibido qualquer animal de estimação em casa ). 

Veja 
Edição 2.370 
23 de abril de 2014 

Bernardo adorava a irmã, mas a madrasta o proibia de pegá-la . 

Veja 
Edição 2.371 
30 de abril de 2014 

Seu advogado, Vanderlei Pompeo de Mattos, contou que ela se alegrou           
ao ser informada de que a filha está com a irmã na cidade vizinha de               
Santo Augusto, dado que o lugar fica “pertinho” dali e que ela poderá             
visitar a criança “quando sair da cadeia”. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

O terceiro tipo de narrativa, que destaca as mulheres como mães, foi            

encontrado em quatro ocasiões, sendo três na Revista Veja . No entanto, a condição             

de Graciele como madrasta de Bernardo é mencionada em todas as matérias, que             

frequentemente se referem à Graciele simplesmente como “a madrasta”.  

 

Quadro 15 - A narrativa de manipuladoras do mal - Graciele Ugulini 

Folha de S.Paulo 
21 de abril de 2014 

A amiga relatou que Graciele planejava a morte havia muito tempo e que             
a madrasta tentou matá-lo anteriormente com um travesseiro. 

Veja 
Edição 2.370 
23 de abril de 2014 

O ginecologista Ivo Weis, colega e ex-vizinho de Boldrini, afirma que           
Graciele tentava jogar o marido contra o filho. 

Folha de S.Paulo 
30 de abril de 2014 

Segundo ele, a assistente social afirma ter ajudado a ocultar o corpo            
após sofrer “pressão psicológica”. 

Veja 
Edição 2.372 
07 de maio de 2014 

Graciele Boldrini diz à polícia que matou o enteado ao lhe dar uma dose              
equivocada de calmante. Mas ao menos duas evidências sugerem que          
ela mente. 

Folha de S.Paulo 
27 de agosto de    
2014 

A delegada disse que o vídeo mostra o pai, Leandro Boldrini, se            
“omitindo” enquanto Graciele “agride verbalmente” o garoto. 

Folha de S.Paulo 
28 de agosto de    
2014 

Em vídeo, Bernardo pede socorro, madrasta ameaça e pai não reage. 

Fonte: Produzido pela autora. 
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O sétimo tipo de narrativa aparece com mais frequência quando mulheres           

cometem crimes graves em conjunto com homens, como no caso de Graciele.            

Nesse caso, o enunciador constrói a imagem de que Leandro, embora não fosse um              

“bom pai”, nunca teria agido sem a presença de Graciele. Essa narrativa foi             

encontrada em seis ocasiões, sendo quatro na Folha de S.Paulo. 
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5 RESULTADOS 

No presente capítulo serão analisados, separadamente, os casos de Elize          

Matsunaga e de Graciele Ugulini. Como os casos já foram apresentados no capítulo             

anterior, juntamente com os quadros com os critérios definidos para cada um, agora             

serão apresentadas as conclusões inferidas com base no referencial teórico e nos            

dados levantados. Serão desenvolvidas conclusões relacionadas ao jornalismo e         

como ele retrata mulheres que cometem crimes graves, definidas a partir dos dados             

colhidos e do referencial teórico usado.  

5.1 O Caso Elize Matsunaga 

Na análise de conteúdo do caso de Elize Matsunaga, aparecem todas as            

narrativas-padrão definidas por Jewkes (2004). A maior frequência foi a de “monstro            

mitológico”. A história do crime e da vida de Elize possuem diversos aspectos que              

movimentam o imaginário do leitor e fazem referência à cultura popular. Como a             

Revista Veja menciona em uma capa dedicada ao caso de Elize, a história reconta              

elementos de filmes como “Cinderela”. No primeiro, Elize é a “gata borralheira” e             

Marcos é o “príncipe encantado”, que a “salva” de uma vida de dificuldades e              

transforma em uma vida de luxos e riqueza. 

No jornal Folha de S.Paulo , foi publicada uma crônica na qual o autor             

compara as histórias de Elize e do enredo de “Uma Bela Mulher”, filme no qual a                

protagonista, uma profissional do sexo, apaixona-se por um cliente, assim como           

aconteceu com Marcos e Elize. No entanto, diferentemente dos filmes, a história de             

conto de fadas acaba em tragédia. Como ex profissional do sexo, Elize é vista como               

ingrata e monstruosa. São explorados elementos de sua vida pessoal como atributos            

físicos e conhecimentos profissionais. A vida sexual, a beleza, o passado e sua             

capacidade psicológica surgem como elementos que tentam explicar as         

circunstâncias sob as quais o crime ocorreu e também se encaixam nos padrões             

narrativos definidos por Jewkes (2004). 

Também é possível notar que, ainda no caso de Elize, a narrativa muda entre              

dois estereótipos: Como “não-agente”, aparece uma vez, na Revista Veja , a           
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possibilidade de Elize estar agindo devido ao distúrbio psicológico da catitimia, mas,            

ainda assim, o enunciador conclui o parágrafo afirmando que nem todos seus atos             

foram irracionais. Em contraponto, como “manipuladora do mal”, foram encontrados          

textos na Revista Veja e na Folha de S.Paulo sobre como o homicídio de Marcos foi                

planejado em todos detalhes e sobre como Elize demonstrou ser uma           

esquartejadora exímia, embasada por seu curso em enfermagem e seu sangue frio            

natural. A frase “À defesa de Elize caberá agora provar que ela é só uma assassina,                

e não um monstro”, retirada da Revista Veja, do dia 20 de junho de 2012, ilustra bem                 

essa dicotomia. 

Com diferentes ênfases, todas as oito narrativas-padrão estabelecidas por         

Jewkes (2004) estão presentes nos textos sobre Elize Matsunaga. Destaque para:           

“monstro mitológico”, que aparece em nove ocasiões, “sexualidade e desvio sexual”,           

que aparece em oito momentos e faz referências constantes ao passado de Elize             

como trabalhadora do sexo e “manipuladora do mal”, que também aparece em oito             

momentos. 

Além das narrativas, também foram analisados critérios como quantidade de          

conteúdos jornalísticos, como notas e reportagens, número total de páginas, posição           

da matéria na página, manchete e uso de recurso gráfico. Entre todas as 36              

publicações sobre o caso de Elize no universo determinado para a análise, foram             

ocupadas 24 páginas completas. A Folha de S.Paulo foi o meio que fez uso de mais                

páginas (13 páginas), mas as matérias da Revista Veja , como é característico das             

revistas semanais, foram mais longas. Das 36 matérias, apenas duas foram           

publicadas na Revista, que usou nove páginas para o caso no total. No que diz               

respeito aos infográficos, foram usados apenas três tipos diferentes em oito           

ocasiões: mapa do crime, reconstrução do crime e do esquartejamento de Marcos.  

O caso foi capa da Revista Veja em uma ocasião, no dia 13 de junho de 2012,                 

com a manchete “Caso Yoki: Mulher fatal - A história de Elize Matsunaga, assassina              

confessa, que esquartejou o marido milionário enquanto a filha dormia”. A capa foi             

ilustrada com uma foto de Elize e um fundo preto. Já no jornal diário Folha de São                 

Paulo , Elize aparece na capa em seis ocasiões diferentes. No dia cinco de junho de               

2012, logo após o crime, com a manchete “Corpo de executivo da Yoki é achado               

esquartejado em SP”. No dia sete de junho de 2012, Elize aparece na capa sendo               
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levada pela polícia, com o texto: “Mulher confessa que esquartejou executivo da            

Yoki, diz polícia”. No dia seguinte, oito de junho de 2012, com a manchete “Mulher               

afirma que matou marido para não perder filha”. As outras manchetes aparecem nos             

meses de junho e julho, com desdobramentos sobre o caso, sem mostrar fotos de              

Elize. Após mais de dois anos, quando começa o julgamento do caso, a foto de Elize                

volta a aparecer na capa da Folha de São Paulo. Ela aparece no dia 29 de                

novembro de 2016, sentada, no salão do júri, aguardando a audiência, com a             

legenda: “Júri popular - Elize Matsunaga no primeiro dia do julgamento que definirá             

sua pena por ter esquartejado o marido, Marcos, herdeiro do grupo Yoki, em 2012”. 

É interessante notar a construção de Elize como “celebridade” pelo jornal           

Folha de S.Paulo. Na edição de oito de junho de 2012, o jornal entrevista um               

criminalista que afirma que “O clamor popular em torno de alguns crimes, como a              

morte e o esquartejamento do executivo Marcos Kitano Matsunaga, 42, impede um            

julgamento técnico para esses atos, afirmam especialistas. ‘Em casos assim, aquilo           

que talvez fosse juridicamente menos importante, passa a ser essencial para a            

sociedade’, diz Roberto Podval, criminalista acostumado a participar de júris          

midiáticos.” (FOLHA DE S.PAULO, 2012). Após a publicação desta entrevista, nos           

dias 12 e 21 de junho, o jornal publicou outras matérias anunciando que o “caso do                

diretor da Yoki” (FOLHA DE S.PAULO, 2012) poderia virar série de TV paga. Ainda              

no que diz respeito à visão de Elize como celebridade, em 16 de junho de 2012, o                 

jornal diário publicou uma reportagem sobre o presídio em que Elize estava,            

referindo-se a ele como “presídio de Caras”, afirmando que fazia referência à revista             

de celebridades, já que conta com presidiários envolvidos em crimes que tiveram            

grande repercussão na imprensa brasileira. 

 

5.2 O Caso Graciele Ugulini  

 

Na análise de conteúdo do caso de Graciele Ugulini, a forma narrativa que             

mais apareceu foi a de “manipuladora do mal”, em seis ocasiões diferentes.            

Segundo Jewkes (2004), essa narrativa costuma aparecer quando mulheres         

cometem crimes graves em parceria com homens, mais comumente, seus esposos.           

De acordo com a autora, nesses casos, a mídia e a justiça constroem a narrativa de                
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forma que deixa claro que os homens, embora capazes de cometer o crime e outros               

atos de crueldade, jamais teriam agido sem a presença da mulher e de suas atitudes               

manipuladoras. A explicação de Jewkes (2004) condiz com a narrativa encontrada           

nos textos selecionados, pois o enunciador coloca Graciele na posição de executora            

e mentora do crime, enquanto o esposo, Leandro, apenas “não reage” (FOLHA DE             

S.PAULO, 2014, 28 de agosto) e “omite-se” (FOLHA DE S.PAULO, 2014, 27 de             

agosto) diante das agressões físicas e verbais que Graciele dirigia a Bernardo.            

Graciele é vista como a principal responsável pelo crime, mesmo que estejam sendo             

investigados outros três envolvidos. Todos os trechos apontam Graciele como a           

grande manipuladora, que planejou, manipulou todos e executou o crime. Segundo o            

enunciador, fica exposto que, sem a presença dela, o homicídio jamais haveria            

ocorrido. 

Também merece destaque a construção de Graciele como “má esposa”, que           

aparece em três ocasiões diferentes dentro do universo dos conteúdos delimitados.           

Em todas as menções ao casamento de Graciele e Leandro, a esposa é vista aos               

olhos do marido. Todos os trechos mostram as reações de Leandro ao crime e o               

ponto de vista dele e de sua defesa sobre a participação da esposa no homicídio,               

que ele também é acusado de ter cometido. Em nenhum momento aparece o             

posicionamento de Graciele ou de sua defesa sobre a participação de Leandro ou             

sobre o casamento dos dois.  

Outro ponto que deve ser destacado é a construção de Graciele como “má             

mãe”, que aparece em quatro momentos. No entanto, apesar desse número, nas 29             

matérias analisadas, Graciele é referenciada como “a madrasta”, mesmo que o texto            

não esteja explorando seu comportamento como mãe ou a sua relação com a vítima.              

Enquanto o pai de Bernardo é mais comumente referenciado como “o médico”, “o             

cirurgião” ou apenas “Leandro”, o nome de Graciele vem acompanhado de           

“madrasta”, reforçando a importância do papel que era esperado dela dentro do            

núcleo familiar. Em vários trechos, o nome de Graciele não é mencionado, sendo             

usado apenas a referência de “a madrasta”. Nos textos selecionados, Leandro é            

referenciado como “pai” em três ocasiões e Graciele é definida como “madrasta” em             

sete.  
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Em diferentes quantidades, quatro, das oito narrativas-padrão estabelecidas         

por Jewkes (2004) aparecem nos textos jornalísticos sobre Graciele Ugulini. A           

narrativa que aparece com mais frequência é como “manipuladora do mal”, em seis             

momentos, depois aparece “más mães”, em quatro ocasiões, e “más esposas” e            

atração física aparecem três vezes cada uma.  

Assim como na análise do caso de Elize Matsunaga, para o caso de Graciele              

Ugulini também foram analisados critérios como quantidade de notas e reportagens,           

número total de páginas, posição da matéria na página, manchete e uso de recurso              

gráfico. Entre todas as 29 publicações a sobre o caso de Graciele no universo de               

tempo e espaço determinado para a análise, foram ocupadas 21 páginas completas.            

A Folha de S.Paulo foi o meio que empregou mais páginas (11 páginas), mas as               

matérias da Revista Veja foram mais longas e detalhadas, contando a história do             

crime, reconstruindo e fazendo um trabalho investigativo mais profundo. Das 29           

matérias, três foram publicadas na Revista Veja , totalizando dez páginas dedicadas           

ao caso. Não foram empregados recursos gráficos em nenhum momento, mas foram            

usadas fotos de Bernardo, de Leandro ou de Graciele em 16 ocasiões diferentes.  

Além disso, o caso foi manchete duas vezes. Primeiramente, foi capa do            

jornal Folha de São Paulo no dia 17 de abril de 2014, com uma foto da avó de                  

Bernardo em seu enterro. A chamada era: “Jussara Uglione no enterro do neto             

Bernardo Uglione Boldrini, 11, encontrado morto em matagal no interior do Rio            

Grande do Sul; preso desde segunda-feira sob suspeita do crime, pai do garoto nega              

participação”. No dia 23 de abril de 2014, uma foto de Graciele e de Leandro               

sorrindo estamparam a capa da Revista Veja , com o título: “As faces do mal:              

Afáveis, bonitos e bons profissionais, o médico Leandro Boldrini e a enfermeira            

Graciele desprezavam e maltratavam o garoto Bernardo, de 11 anos. Agora, são os             

principais suspeitos de tê-lo assassinado com uma injeção letal”. 

 

5.3 A relação do Jornalismo com a criminologia feminina 

 

Do leque diverso de questões levantadas pelo encontro da criminologia          

feminina e do jornalismo, este trabalho buscou por estudar as representações           
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jornalísticas de dois casos de mulheres que cometeram crimes graves e atraíram a             

atenção da mídia. 

De acordo com o Infopen Mulheres , um levantamento nacional de          29

informações penitenciárias do Ministério da Justiça, a população carcerária feminina          

subiu de 5.601 para 37.380 detentas entre 2000 e 2014, um crescimento de 567%              

em 15 anos. Sendo 68% das prisões são por por tráfico de drogas. Além disso, 68%                

da população carcerária feminina é negra, 31% das mulheres são brancas e 1%,             

amarela. 50% desta população têm entre 18 e 29 anos; 18%, entre 30 e 34 anos;                

21%, entre 35 e 45 anos; 10% estão na faixa etária entre 46 e 60%; e 1%, tem idade                   

entre 61 e 70 anos. No que diz respeito à escolaridade, apenas 11% das mulheres               

detentas concluíram o Ensino Médio e menos de 1% possui Ensino Superior            

Completo. Metade destas mulheres possui o Ensino Fundamental incompleto e 4%           

são analfabetas. 

No entanto, os dois casos que receberam mais atenção na mídia brasileira            

nos últimos anos foram de Graciele Ugulini e Elize Matsunaga. Ambas são mulheres             

brancas, de classe média, com formação em curso superior e que foram acusadas             

de homicídio, contrapondo, em todos os aspectos, com as características da           

população carcerária feminina em geral. 

A partir do cruzamento destes dados com o contexto do jornalismo e as             

teorias da criminologia feminista, é possível avançar para uma interpretação mais           

clara, que reflete tanto a condição das mulheres na sociedade, quanto os problemas             

da escolha do agendamento, cobertura e investigações jornalísticas, além dos          

problemas do sistema carcerário brasileiro, como a superlotação, a precariedade do           

sistema e a dificuldade de recuperar e inserir as detentas na sociedade. 

A problemática do sistema carcerário no Brasil tem sido pouco explorada pelo            

jornalismo. O inchaço dos presídios, sua filtragem racial e de classe, a ineficácia do              

sistema penal e as sistemáticas violações dos direitos humanos são negligenciadas           

por diversas instâncias da sociedade. No caso da mídia, a cobertura jornalística foca             

na espetacularização de casos “famosos”, que não representam o verdadeiro perfil           

29 Os dados são do Levantamento nacional de informações penitenciárias - INFOPEN Mulheres, de              
junho de 2014, do Departamento Penitenciário Nacional – Ministério da Justiça. Disponível em:             
http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/rel
atorio-infopen-mulheres.pdf. Acesso em outubro de 2017. 
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das pessoas encarceradas e o faz através de uma cobertura que estereotipifica essa             

população e transforma suas personagens em não-humanas, alheias à sociedade.  

Como afirma Alsina (2009), a mídia é responsável por formar o horizonte            

espacial cognitivo e emotivo do grupo, estabelecendo os limites entre “nós” e “eles” e              

concretizando os processos de construção das identidades. Quando o jornalismo faz           

um recorte da realidade muito específico e pouco representativo, acaba por explorar            

personagens e notícias que se assemelham aos mitos, reforçando a dualidade entre            

o diferente e comum, entre desconhecido e conhecido.  

Sobre a figura da mulher que comete crimes, o jornalismo não costuma            

explorar dados e histórias realmente representativas do sistema carcerário feminino          

brasileiro, mas sim apóia-se na exploração de personagens, de maneira a exercer            

uma forma de controle social. Ao contar as histórias dessas mulheres, a mídia, além              

de explorar o crime em si, também dá valores a outras condutas que são vistas,               

dentro do sistema, como desviantes. 

As duas personagens aqui analisadas são representadas como monstros e          

com personalidades e atitudes que não se encaixam nos papéis esperados pela            

sociedade de mulheres, mães e esposas. Além desses atributos, características          

como atração física e vida sexual são expostas e exploradas como partes            

fundamentais dos crimes que cometeram. No entanto, estes processos de avaliação           

e julgamento social impostos nos casos de Graciele e Elize, vão além do jornalismo.              

A sociedade em geral também exerce esta cobrança sobre as mulheres: para que se              

encaixem dentro do padrão de gênero imposto e tenham atitudes condizentes ao            

que é esperado delas. 

Como Jewkes (2004) cita, mulheres que cometem crimes são duplamente          

punidas: primeiramente, por terem transgredido uma lei penal do Estado. Além           

disso, também são punidas por terem transgredido as leis da natureza feminina,            

falhando com as normas sociais que delimitam os papéis de tudo aquilo que é              

feminino. Nesse sentido, falar sobre mulheres que cometem crimes graves, como           

Graciele e Elize, é falar sobre o que é feminino como um todo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A pesquisa científica acadêmica é essencial para a produção e o           

aprimoramento de conhecimentos novos, diversos e necessários. Especialmente        

dentro de uma universidade pública, ela também deve ser um instrumento de debate             

entre as diversas áreas do saber e uma maneira de contribuir com as múltiplas              

esferas da sociedade. Nesse sentido, todo o processo de construção deste Trabalho            

de Conclusão de Curso foi muito significativo para ampliar os conhecimentos sobre a             

relação entre o jornalismo e o feminismo, e entre o jornalismo e a criminologia, mais               

especificamente no caso das mulheres que cometem crimes graves. Além disso, a            

monografia também foi importante para estimular as discussões e reflexões a           

respeito da interação entre as duas esferas - da mídia e do crime - e especialmente                

em relação às mulheres. 

Este TCC procurou investigar a maneira e as narrativas que a Revista Veja e              

a Folha de São Paulo lançaram mão para retratar os casos de Elize Matsunaga e de                

Graciele Ugulini. Dessa modo, o estudo buscou auxiliar o desenvolvimento e a            

evolução de outros estudos e aprofundamentos a respeito das relações entre o            

jornalismo e a criminologia feminina, bem como verificar como o jornalismo retrata            

essas mulheres. Com foco na importância dos processos e das práticas de            

comunicação na sociedade, o Trabalho realizou uma análise de conteúdo das           

matérias selecionadas, a fim de produzir um conteúdo de fácil acesso e compressão,             

sempre levando em consideração as particularidades da sociedade e das mulheres,           

bem como a maneira como essas mulheres são vistas pela mídia e pela sociedade.  

Durante o desenvolvimento do Trabalho, notou-se uma deficiência em relação          

aos estudos, artigos e livros sobre as relações entre crimes graves e a mídia              

brasileira e também entre a criminologia feminina e o jornalismo. 

Todo o processo de produção da pesquisa, desde as primeiras reflexões           

sobre o tema, levantamento bibliográfico, leitura das matérias e análise, foi           

importante para o desenvolvimento de uma base teórica mais sólida e,           

principalmente, de senso crítico mais aguçado. Este senso crítico não se refere            

apenas ao papel do jornalismo como formador de opiniões e prestador de serviços,             

mas também à sociedade como um espaço de significados e debate. O Trabalho             
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também mostrou como o jornalismo, sendo um espaço discursivo da sociedade,           

pode dar força ou desconstruir ideias, concepções e valores dominantes e           

tradicionais. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser desdobrado em análises           

futuras, sobre outros meios de comunicação, casos de outras mulheres no Brasil ou             

em outros países, ou até sobre crimes graves cometidos por outro grupo            

populacional. Com o desenvolvimento de diversas análises, poderão ser estudadas          

as relações entre os diferentes casos, como forma de validar ou problematizar as             

conclusões. Também poderão ser estudados os impactos, consequências e         

resultados da narrativa escolhida pela mídia na sociedade e no sistema penal            

brasileiro.  
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ANEXOS 

A Relação de reportagens analisadas do caso de Elize 
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B Relação de reportagens analisadas do caso de Graciele 
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