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RESUMO 

Este artigo elabora uma discussão intertextual sobre discurso, poder e violência. A 

narrativa parte da análise de um recorte da vida de Ana Maria de Jesus, mulher vítima 

das cinco expressões da violência doméstica limitadas pela Lei 11.340/2006 ou Lei 

Maria da Penha. No percurso, questionou-se a existência de uma sexta forma: a 

violência simbólica. Apresentada por Pierre Bourdieu, esta se consagra no seio das 

estruturas formadoras do sistema. Na abordagem, é verificada a existência da 

violência simbólica a partir do método indutivista, uma vez que preserva a 

pessoalidade do objeto. Ampara-se na cosmovisão empírica tendo como base o 

levantamento bibliográfico. O estudo confirma a existência da violência-simbólica no 

discurso da violentada e acredita-se ser ela catalisadora das demais violências, 

tornando-se responsável pelo condicionamento da vítima de violência doméstica. 
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A Dor Oculta no Discurso de Ana Maria de Jesus 

 

O estudo em tela propõe um ensaio para o trabalho de conclusão de curso em 

andamento. O mesmo enfoca a análise do discurso de uma vítima de violência doméstica 

a partir de entrevistas realizadas com a personagem em questão. Ana Maria de Jesus4 é o 

pseudônimo da entrevistada. 

A personagem não pôde ser identificada por questão de segurança, vide a 

insustentabilidade emocional do ex-marido e agressor, qual pode ser percebida ao longo 

da leitura do artigo. Além disso, segundo a entrevistada, o sujeito violento também realiza 

atividades ilícitas de trabalho informal – contrabando – dando margem a outros crimes.  

A escolha do uso de pseudônimo dá liberdade à entrevistada real, anônima que se 

dispôs a compartilhar trechos da própria história. Além disso, permite liberdade literária 

na construção do livro-reportagem, uma vez que todos os nomes coletados em entrevista 

com Ana Maria serão substituídos por pseudônimos paralelos a conceituações bíblicas. 

Denominar personagens a partir da interpretação do livro sagrado dos Cristãos e Judeus 

foi uma sugestão da personagem, acatada pelo graduando.  

Ana Maria é mulher5, cisgênera6, branca, magra, heterossexual, cristã, mãe de 

quatro filhos e residente do bairro Cidade Nova II, em Foz do Iguaçu. Ela sofreu 

diferentes tipos de violência doméstica ao longo dos 25 anos de casamento: física, 

psicológica, moral, patrimonial e sexual. É do objetivo deste artigo encontrar nuances de 

violência simbólica nas falas da agredida. 

A proposta finalizará em um livro-reportagem denominado “A Dor Oculta”. 

Iniciou-se a produção do material em outubro de 2015, ao entrar em contato com a 

personagem sobre outro tema, o câncer de mama, mazela do qual Ana Maria também foi 

vítima. Em entrevista realizada no dia 22 de outubro do mesmo ano, ela revelou sofrer 

                                                 
4 N.A. O pseudônimo da personagem foi escolhido pela própria entrevistada. Sua justificativa está na vida de Anita 

Garibaldi, guerreira sulista do século XIX, nomeada de “Guerreira dos Dois Mundos”. Ana Maria, vê-se na imagem de 

Garibaldi também como guerreira, por ter uma percepção de mundo forte, atuante e revolucionária. 

 
5 BEAUVOIUR, Simone de. O Segundo Sexo. 2º Edição. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2009, p. 71. Na obra, a 

autora revela que “a mulher é uma mulher na medida em que se sente como tal” e prossegue afirmando que “não é a 

natureza que define a mulher: esta é que se define retomando a natureza em sua afetividade”.  

 
6 Refere-se à pessoa que se identifica com o gênero ao qual foi-lhe imposto socialmente. À antítese denomina-se 

transgênero. Fonte: Site Blogueiras Feministas. Disponível em <http://blogueirasfeministas.com/2015/01/a-verdade-

cisgenero/>. Acesso em 03 de julho de 2017. Publicado por JESUS, Jaqueline Gomes De. Pós-doutora pela Escola 

Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 
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violência doméstica enquanto tratava-se do carcinoma por meio de quimioterapias. Em 

relatos, Ana Maria conta das vezes em que era espancada e estuprada pelo ex-marido, 

independente do seu estado de saúde. 

De 22 de outubro de 2015 até julho de 2017 foram realizadas mais de cinquenta 

entrevistas com a personagem. Conforme os encontros se repetiam, o processo 

jornalístico tomou tom de conversa, permitindo intimidade entre personagem e repórter. 

Esta intimidade foi essencial para a coleta da história de Ana Maria de Jesus. Comprova 

a afirmação o fato de Ana Maria ter revelado recentemente, em junho de 2017, também 

ter sido vítima de estupro dentro do casamento. 

O livro-reportagem (fruto do trabalho de conclusão de curso em andamento) 

começou a ser escrito em janeiro de 2017. Para produzi-lo, utiliza-se de gravações em 

áudio coletadas em encontros, gravações em vídeo realizadas em estúdio e na casa da 

vítima, trocas de e-mails, envio de notas pelo aplicativo Evernote e mensagens em redes 

sociais como o Facebook e o WhatsApp.  

“A Dor Oculta” não apresenta uma análise das entrevistas, este ofício faz parte da 

monografia. O livro é uma construção sob o olhar do jornalismo-literário a partir da 

história de vida e de violência da personagem.  

O texto de “A Dor Oculta” é construído a partir de uma narrativa literária e, por 

isso, tem as mesmas características gerais do livro-reportagem. Conforme apontam Castro 

e Galeano “há sim uma fronteira entre jornalismo e ficção. Mas é uma fronteira 

permeável, que permite uma útil e amável convivência7”. É desta convivência que se 

originam produtos como “A Dor Oculta”, abraçando a realidade de forma consistente ao 

passo que se dá liberdade para a acreditar na ficção. Esta soma é aplaudida pelos autores. 

Se a literatura deve perder o medo da realidade, de interpretar a sociedade 

brasileira em sua complexidade e drama, o jornalismo deve perder a submissão 

do que considera ser a realidade, a submissão às versões oficiais e ideológicas 

sobre os fatos, para conseguir ir além deles. O resultado, toda a língua 

agradece.8 

 

O equilíbrio entre o que é jornalismo e o que é literatura fica ao encargo do 

repórter e escritor. Kovach e Bill acreditam que “no fim das contas o jornalismo é uma 

                                                 
7 CASTRO, Gustavo de. GALEANO, Alex. Jornalismo e Literatura: a sedução da palavra. Escrituras: 

São Paulo, 2002, p. 14. 

 
8 Ibid, p. 137. 
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questão de caráter9”. Essa questão de caráter parte da interpretação do profissional sobre 

os acontecimentos do mundo e o resultado transformado em produto. A partir destes 

encontros e interpretações, vê-se como objetivo deste artigo compreender de que maneira 

a violência simbólica contribui para movimentar o ciclo da violência doméstica. 

Segundo Bourdieu10, a violência simbólica 

Se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de 

conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ela não dispõe para 

pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais 

que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não 

sendo mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta 

relação ser vista como natural. 

 

 

É a naturalidade da dominação uma das investigações deste estudo. A abordagem 

irá resultar na produção de um livro-reportagem no estilo jornalismo-literário a partir das 

experiências da personagem, tendo enfoque no seu passado como vítima de violência 

doméstica. Ao livro em questão deu-se o nome de ‘A Dor Oculta’, uma vez que procura 

reproduzir de maneira jornalística e literária, a dificuldade em tornar pública a 

invisibilidade do sofrimento da vítima.  

Este estudo dá-se partindo da análise de discurso. Para elucidar este tema, recorre-

se às ideias de teóricos da Comunicação. Entre eles está Orlandi11. Segundo a autora, ao 

usar da Análise como ferramenta, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, construtivo do homem e da 

sua história”.  

Nesta perspectiva, a comunicação entra como instrumento a partir do qual se 

estabelecem as relações simbólicas num processo histórico: faz-se comunicação desde os 

primeiros sinais emitidos entre os homens da história antiga e das interpretações 

imagéticas desenhadas em cavernas, até os mais recentes dígitos na web.  

É notável à apropriação deste tema a partir da leitura de Bauman que, ao relatar 

as dificuldades do relacionamento humano, assumiu uma postura lúcida de julgamento 

                                                 
9 KOVACH, Bill. ROSENSTIEL, Tom. O que os Jornalistas Devem Saber e o Público Exigir. Geração 

Editorial: São Paulo, 2003, p. 273. 
10 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 11ª Edição. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2012, p.17. 

 
11 ORLANDI. Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª ed. Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 

2015, p.13. 
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da realidade social. Para ele “a causa e a política da humanidade compartilhada enfrentam 

a mais decisiva de todas as fases que já atravessaram ao longo da história”12. Causa e 

política, adaptando ao ambiente em construção, estão na luta pela equidade de gênero e 

no apoio às mulheres para que persistam – juntas – na guerra contra a violência doméstica, 

familiar e, sobretudo, simbólica. 

Ao realizar um breve recorte do passado histórico, é possível perceber a partir do 

olhar de outros autores a presença da violência simbólica como um estigma cotidiano da 

sociedade brasileira seiscentista. Mary Del Priore13, ao fazer um rápido levantamento 

histórico da figura feminina no Novo Mundo e relata a violência física e simbólica contra 

o perfil nas esferas de poder diluídas na modernidade. 

Ao dar vida ao tema, a historiadora desvela com nitidez os estigmas que 

assombravam o colonialismo brasileiro. Ela parte de preconceitos dentro de outros 

preconceitos (gerados por estigmas) e assusta o leitor ao apresentar a maneira como a 

mulher – principalmente negra – era tratada neste período: um ser inferior, sem voz, isenta 

da capacidade de julgar ou opinar, vazia de pensamento. Na releitura de Del Priore sobre 

a figura feminina do século XVI, a mulher é destituída de poderes, vontades e desejos. 

Segundo a pesquisa da autora, até mesmo “as relações eram vincadas por maus-

tratos de todo tipo, como se veem nos processos de divórcio”. Ao comparar o “valor” da 

mulher branca e da mulher preta, o grau de compromisso ou envolvimento em amor ou 

sexo variava muito. Quanto mais escura a pele, mais baixa a proposta oferecida.  

Del Priore descreve: 

Os convites diretos para fornicação eram feitos predominantemente às negras 

e pardas, fossem escravas ou forras. Afinal, a misoginia – ódio das mulheres – 

racista da sociedade colonial as classificava como fáceis, alvos naturais de 

investidas sexuais, com quem se podia ir direto ao ponto sem causar 

melindres.14 

 

 

 

Este tipo de percepção só é possível por meio de uma observação crítica da 

realidade social, denominada de interpretação. No pensamento de Orlandi, a análise surge 

                                                 
12 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 185. 

 
13 DEL PRIORE, Mary. Histórias e conversas de mulher. 2ª Ed. São Paulo: Planeta, 2014. 

 
14 DEL PRIORE, Mary. Histórias e Conversas de Mulher. 2ª Ed. São Paulo: Planeta, 2014, p. 36. 
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como instrumento de interpretação, com o objetivo de dar significados ao mundo e às 

experiências vividas nele e por meio dele.  

Para Ana Maria de Jesus, os significados do mundo estavam representados no 

sofrimento, na tristeza e na opressão. Ao sofrer agressões, Ana Maria somatiza a dor do 

corpo na dor da alma, transformando natureza e consciência em um grande mar de 

angústia, traduzido por Orlandi como “trabalho-simbólico15”.  

Ao abordar o termo, quer a autora mencionar aqueles nos quais não há 

objetificação do real. Edificar uma casa, plantar uma cultura de grãos, transformar o barro 

em uma peça artesanal é um trabalho objetivo não-simbólico: pega-se no machado, colhe-

se o grão, suja-se a mão na argila ainda molhada. Todavia, o quanto cada resultado ou 

atividade significa para seu agente de produção é simbólico. Também é simbólica a 

representação de cada produto para o consumidor. 

Ao concretizar qual seria o papel da mulher na modernidade, Schwarcz16 dá 

sentido às palavras de Bourdieu17 quando, para o segundo, ele é direcionado por um 

“sistema sinóptico das oposições pertinentes18”. Nesse sistema, Bourdieu retrata o local 

da mulher como “úmido, torto, selvagem, ímpar, cultivado19”, em contraposição ao do 

homem: este domina ambientes aos quais pertencem ao “seco, aberto, vazio, dominante, 

maduro20”.  

Esta percepção do autor e analogia aos espaços do gênero se pauta no 

condicionamento do mesmo como homem cisgênero. Logo, ao descrever os polos 

antitéticos contribui, talvez inconscientemente, para um reforço complementar um do 

outro, traçando uma hereditariedade heteronormativa na própria construção teórica.  

Em outro aspecto, mais histórico do que sociológico, ao narrar a atividade da 

prostituição de algumas escravas ou alforriadas, Schwarcz21 corrobora o pensamento do 

teórico francês. Quatro séculos depois, é inconfundível a semelhança entre as funções 

                                                 
15 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª Edição, Pontes Editores: Campinas – São 

Paulo. 2015, p. 13. 

 
16 SCHWARCZ, Lilia Mortiz. Brasil: Uma Biografia. 1ª Ed. Companhia das Letras: São Paulo, 2015, p. 95. 

 
17 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 11ª Edição. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2012, p.19. 

 
18  BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 11ª Edição. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2012, p.19. 

 
19 Ibid. 

 
20 Ibid. 

 
21 SCHWARCZ, Lilia Mortiz. Brasil: uma biografia. 1ª Ed. Companhia das Letras: São Paulo, 2015, p. 95. 
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executadas pela mulher seiscentista e por Ana Maria de Jesus. Schwarcz resgata o papel 

feminino no reinado de Dom Pedro e aponta as principais atividades da figura.  

As mulheres eram domésticas, cozinheiras, arrumadeiras, amas, engomadeiras, 

lavadeiras. Escravas vendiam nas ruas mingau, doces, bolos, caldo de cana, 

caruaru e iguarias vindas da África. [...] Escravizadas também tiveram de 

exercer a prostituição nas regiões pontuarias, vendendo seu corpo e entregando 

os ganhos aos patrões.22 

 

Estas categorias, do lugar e da condição da mulher, partem da objetividade e 

subjetividade. O grande contraste entre o objetivo e o subjetivo está na enumeração do 

objeto. É impossível saber o quanto sofre uma mulher vítima de violência (simbólico, 

subjetivo), mas é possível afirmar que no Brasil, a cada sete minutos, uma mulher é vítima 

de violência23 (dado objetivo, estatístico, contabilizado).  

Até mesmo neste caso, em que se pode “estimar” a quantidade de vítimas, os 

números reproduzem sua existência apenas enquanto quantidade, de forma eufemística, 

insensível, não-humanizada, técnica e formal. No entanto, a violência não é um processo 

técnico e, tampouco, formal. As relações quais há violência são de caráter extremamente 

sensível e seu resultado simbólico não pode ser reduzido a números ou gráficos. 

Bauman, ao refletir sobre a humanidade, transfere da alma um pensamento utópico, 

no qual acredita haver seres mais humildes e inteligentes. Para ele, “a unidade da 

humanidade é o derradeiro horizonte de nossa história universal24”. O polonês se projeta 

numa escala totalmente diferente da natureza do holocausto que o criou sociólogo. 

Sentindo-se seguro, põe fé num “um horizonte que nós, seres humanos, estimulados e 

guiados pela razão e pelo instinto de autopreservação, estamos destinados a perseguir e, 

na plenitude do tempo, alcançar25”.  

O emérito crê num universo simbólico que, portanto, não é palpável, não é passivo 

de se construir por meios físicos. O simbólico é uma matéria paralela aos objetos, que não 

depende deles, mas que os dá significados e os utiliza para reproduzir significação. É 

                                                 
22 SCHWARCZ, Lilia Mortiz. Brasil: uma biografia. 1ª Ed. Companhia das Letras: São Paulo, 2015, p. 95. 

 
23 Brasil tem 1 denúncia de violência contra mulher a cada 7 minutos. Estadão. Disponível em: 

<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-a-mulher-a-cada-7-

minutos,10000019981>, acesso em 22 de maio de 2017 às 19h19. 

 
24 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 152 

 
25 Ibid. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

possível afirmar isso levando em consideração o complemento de Orlandi, ao delimitar o 

espaço do trabalho simbólico do discurso “na base da produção da existência humana26”. 

Estes referenciais podem substituir o espaço de sofrimento da entrevistada. Para 

Ana Maria de Jesus, o simbólico e o não-simbólico estavam pautados na violência. O 

primeiro (simbólico), nos palavrões e grosserias ditas pelo agressor, Judas27, na pressão 

colocada por ele para que ela fizesse ou deixasse de fazer algo; o segundo (não simbólico), 

nos momentos em que apanhou, sofreu agressão física e sexual. As marcas cicatrizadas 

na pele de Ana Maria e àquelas cravadas na sua identidade (impassíveis de cicatrização) 

revelam o quão real era a dor sentida. Tanto um quanto o outro se traduziam em momentos 

de tortura. 

Ainda em Orlandi, o trabalho simbólico é “parte do trabalho social geral28”, pois 

a construção do homem enquanto produtor cultural dá-se a partir da pluralidade. A 

criação, catalogação, delimitação, significação e todas as demais ações racionais humanas 

aquém da sua natureza (necessidades físicas, biológicas e naturais) são produtos 

exclusivamente humanos, já explicado pela autora como “base da produção da existência 

humana”. Nesta perspectiva, enquanto no trabalho simbólico está a base, tudo o que se 

procede a ele é secundário.  

Na vida de Ana Maria de Jesus, o simbólico e o não-simbólica ganhou outras 

proporções, na mesma linha de pensamento: tudo o que procedia às agressões era 

secundário. Esquivar-se da dor era a primazia. De manhã, quando acordava, sua maior 

preocupação era imaginar o que poderia acontecer naquele dia para desencadear uma 

amostra de violência advinda do marido. O mesmo se repetia todas as noites após servi-

lo sexualmente – sem desejo próprio, condicionada à violência sexual. Perguntava a si 

mesma: qual seria seu futuro? Por que o mundo era daquele jeito e não de outro? O que 

fazer para fugir daquela vida? Matar a si mesma ou a ele? 

Em entrevista, Ana Maria confessa ter tido relações sexuais com o ex-marido por 

várias vezes sem vontade ou consentimento. Esta ação, além de ser considerada violência 

sexual pela Lei 11.340/2006, também caracteriza estupro conforme a Lei Nº 12.015/2009. 

A personagem vai além: no o livro-reportagem “A Dor Oculta” ela narra, em primeira 

                                                 
26 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª Edição, Pontes Editores: Campinas – São 

Paulo. 2015, p. 13. 

 
27 N.A. Os nomes “Ana Maria de Jesus” e “Judas” foram escolhidos pela própria entrevistada. Estes pseudônimos 

partem de conceitos histórico-religiosos e asseguram a idoneidade da personagem e de seu agressor. 

 
28 Ibid. 
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pessoa, o episódio chocante onde o ex-marido a agride e estupra, por sexo anal. Enquanto 

abusa da vítima, Judas se coloca como dominante na relação e demonstra sentir prazer no 

sofrimento da esposa, chamando-a, durante o ato, de “puta” e “vagabunda”. 

Novamente, Ana Maria se vê no lugar da concubina, da escrava sexual. É nítido, 

portanto, que mesmo séculos após a abolição da escravatura, a semiologia da figura da 

mulher e seu papel social a partir da ótica masculina mantém-se sem muitas 

transformações. Para o agressor, ela continua submissa às suas vontades e desejos, 

dependente de sua economia e renda, responsável por tudo àquilo aquém da própria 

responsabilidade.  

Del Priore faz um paralelo da condição do homem na família patriarcal, dono do 

próprio condado, nobre a ser servido pelos demais ocupantes do espaço domiciliar. Ela 

relembra que a “família era inteiramente subordinada à figura do pai. Rei em casa, ali ele 

representava as instituições magnas da sociedade: Família, Estado e a Igreja29”. A figura 

masculina paterna sobrepunha-se às demais: esposa, filhos de sangue legítimos do 

casamento, filhos de sangue bastardos, filhos adotivos, sobrinhos, escravos, empregados, 

servos... uma única pessoa carregava consigo o poder simbólico da geração. 

Retomando a teoria, o termo simbólico também é elaborado por Charaudeau. O 

autor, ao analisar o discurso das, entra no contexto da “lógica simbólica30”. Charaudeau 

acredita que a lógica simbólica define a organização do mundo, uma vez que “trata-se da 

maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações 

dos valores que subjazem as suas práticas, criando e manipulando signos e, por 

conseguinte, produzindo sentido31”.  

É por meio da lógica simbólica que ocorrem as formas de consumo, seja de um 

produto ou de uma ideia.  A vida seria, dessa forma, pautada e regrada a partir das trocas 

sociais numa lógica não-objetiva, tal qual se configuram a linguagem, a língua e os 

sistemas de significação.  

Sob outra perspectiva, a construção em tese lida neste momento também faz parte 

de uma troca social32, pois parte de uma teoria, de um “recorte de objeto empírico” que, 

                                                 
29 DEL PRIORE, Mary. Histórias e conversas de mulher. 2ª Ed. São Paulo: Planeta, 2014, p. 20 

 
30 CHARAUDEAU, Patrick. O Discurso das Mídias. 2ª ed. São Paulo, São Paulo: Contexto, 2015, p.16.  

 
31 Ibid, p. 22. 

 
32 Ibid, p. 22. 
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a partir da leitura do mundo e do referencial bibliográfico permite “explicar os efeitos de 

significância que tal objeto produz33”. Neste contexto, pode-se citar a violência doméstica 

e todos os estudos, dados, levantamentos e informações transversais ao tema. São 

engrenagens da produção do sentido. 

Para Charaudeau, há dentro da máquina midiática três lugares da construção do 

sentido34: a “produção”, o “produto” e a “recepção”. Estas instâncias podem ser definidas 

pelo produtor, consumidor e o produto consumido. É importante fomentar a ideia de que, 

independente de qual instância venha a se falar, todas são interdependentes de um sistema 

social construído ao seu redor. 

 O conjunto de culturas, costumes, as condições econômicas da população, o 

acesso à escolaridade, o apoio ao ensino e pesquisa, mercado financeiro, mercado de 

trabalho e índices de qualidade de vida, por exemplo, são ações formadoras de sentidos 

e, por isso, são ventos que balançam fortemente a ponte da comunicação.  

Ao descrever a tríade produção-produto-recepção, Charaudeau deixa clara a ideia 

de que a informação é a base de todo processo iminente. Portanto, a informação será 

pensada na produção de forma que seja agradável enquanto produto, aumentando a 

abrangência de recepção, logo, de consumo.  

Essa luta por abrangência ou IBOPE35 se alastra para o quadro televisivo. No 

universo telemidiático há um constante reforço semiológico e semiótico oferecido pelos 

programas a fim de não apenas manter o espectador ligado à tela, mas também de chamar 

novos espectadores o tempo todo, apropriando-se das emoções enquanto efeito da 

receptividade. São ações de captação e retenção de público. 

Para controlar os índices de audiência, os veículos de comunicação manipulam 

informações, indo contra a ética pela qual se formaram comunicadores. Na opinião de 

Charaudeau, 

A informação não existe em si, numa exterioridade do ser humano, como 

podem existir certos objetos da realidade material (uma árvore, a chuva, o Sol) 

cuja significação, certamente, depende do olhar do homem que o lança sobre 

esses objetos, mas cuja existência é independente da ação humana. A 

informação é pura enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber, depende 

                                                 
33 CHARAUDEAU, Patrick. O Discurso das Mídias. 2ª ed. São Paulo, São Paulo: Contexto, 2015, p.22. 

 
34 Ibid, p. 24. 

 
35 Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. Os dados do IBOPE apontam quais emissoras e programas televisivos 

são as mais assistidas no Brasil. 
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ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, da situação 

de enunciação na qual se insere e do dispositivo no qual é posta em 

funcionamento36. 

 

Nas ideias do teórico, portanto, sem enunciação não há informação. Se não há 

informação, não há construção do saber. É impossível aprender ou pensar sem 

informação. Logo, a informação adquirida é o novo, o aprendizado. Por isso, os veículos 

de comunicação – independente da modalidade – ao transmitirem uma informação devem 

estar cientes que aquele texto, imagem, dado veiculado será digerido pelo receptor como 

um novo saber e será internalizado por este.  

Também é papel do veículo de comunicação relatar a realidade a partir de fatos, 

dados, depoimentos de vítimas e opiniões de especialistas. Se estruturado com o objetivo 

de elucidar o tema de maneira democrática, a mensagem transmitida será positiva, contra 

a violência e de amparo às vítimas. Além disso, o uso de recursos jurídicos como o 

número do Disque Denúncia 180 é uma luz de alerta pra vítimas e agressores que recebem 

o sentido por meio do veículo anunciado. Esclarecer ou não o assunto é uma 

responsabilidade exclusiva do repórter, do editor e do veículo e exige escolhas.  

Para Charaudeau, “comunicar, informar, tudo é escolha37”. Uma vez que há um 

repertório infinito de possibilidades é necessário limitar quais possibilidades são postas à 

prova. Essa delimitação – gerenciada pelo editor ou grupo editorial do veículo de 

comunicação – não está imune às opiniões, posicionamento político, preferência 

partidária e preconceitos sociais daqueles que escolhem ou delimitam o assunto. A 

enunciação desses preconceitos pode estar presente na ausência. Por isso, o autor avisa: 

“é, pois, impossível alegar inocência38”.  Tanto a fala quanto o silêncio são denunciadores. 

Ao narrar o silêncio e a fala, Bourdieu critica a ausência e a presença de pautas 

nos veículos de comunicação. É neste ponto que as Ciências Sociais Aplicadas se 

encontram para a seleção de conteúdos a estarem disponíveis ao receptor. Trocas 

simbólicas situadas na semiótica, linguística, semântica e semiologia, por exemplo, 

constroem a opinião do profissional. Para Bourdieu, “os jornalistas têm ‘óculos’ especiais 

a partir dos quais veem certas coisas e não outras; e veem de certa maneira as coisas que 

                                                 
36 CHARAUDEAU, Patrick. O Discurso das Mídias. 2ª ed. São Paulo, São Paulo: Contexto, 2015, p.36. 

 
37 Ibid. p. 39. 

 
38 CHARAUDEAU, Patrick. O Discurso das Mídias. 2ªed. São Paulo, São Paulo: Contexto, 2015, p.39. 
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veem39”. São esses óculos - instrumentos simbólicos - responsáveis por selecionar o que 

é visto ou não. Armação e lentes são compostas pela formação ideológica e cultural do 

profissional. 

Como pauta de reportagem a violência simbólica é um conteúdo quase ou 

inexistente nos veículos de comunicação de massa. Especula-se sua ausência a 

metalinguagem ou culpa dos sistemas de comunicação como “estruturas estruturantes40” 

o qual também aponta Bourdieu. Percebe-se, na verdade, eu leve estímulo no assunto 

gerado pelo empoderamento feminino impulsionado nas redes41. 

Portanto, o questionamento “por que não há matérias sobre violência simbólica 

nos veículos de comunicação” é uma retórica. Enquanto parte das estruturas que formam 

o sistema42, a mídia de massa pouco se questiona qual sua parcela na reprodução da 

violência simbólica, muito menos desta enquanto catalisadora de demais violências.  

Alguns movimentos independentes como o “Chega de FiuFiu”, “Coletivo Não Me 

Kahlo”, “Revista AzMina”, “Revista Capitolina” e o portal “Gênero e Número” têm 

abrangido o mundo digital em busca de transformação e equidade de gênero, trabalhando 

pautas relacionadas à sexualidade, gênero, cidadania e educação.  

Retomando Orlandi, em contraponto ao silêncio, encontra-se com os conceitos de 

texto, discurso e sujeito. Ela acredita que  

O discurso é uma dispersão do texto e o texto é uma dispersão do sujeito. O 

sujeito se subjetiva de maneiras diferentes ao longo de um texto. Há pontos de 

subjetivação ao longo de toda a textualidade. O discurso universitário, por 

exemplo, se constitui de uma dispersão de textos: os de professores, de alunos, 

de funcionários, de administradores, textos burocráticos, científicos, 

pedagógicos e etc43. 

 

O sujeito é formador do discurso e, a partir da fala ou do silêncio, promove sua 

vontade de comunicar. Assim como a informação, visto anteriormente, tanto o discurso 

                                                 
39 BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 25. 

 
40 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 16. 

 
41 KAHLO, Coletivo Não Me.  #MeuAmigoSecreto. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 

2016, p.215. Sugestão de leitura o texto “Mulheres e Comunicação: um cenário que não nasce redondo”. 

 
42 Ibid, p. 11. 

 
43 ORLANDI. Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª ed. Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 

2015, p.68. 
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quanto o texto fazem parte de uma nova construção elaborada para uma instância de 

recepção. Mais uma vez, o sujeito é personagem presente, ativo ou passivo nas relações 

de comunicação, emissor ou receptor. Ao elaborar que “há pontos de subjetivação ao 

longo de toda a textualidade”, a autora refere-se à contextualidade do texto. Ana Maria, 

em seu discurso de sofrimento e dor como vítima de múltiplas violências, têm pontos de 

subjetivação na narrativa histórica da própria vida, na maneira como compreende o 

mundo e nas ações realizadas.  

Ana Maria é a própria subjetividade – sua história de vida – dentro da objetividade 

– números e estatísticas –, pois a personagem literária reflete a história real de uma mulher 

que de fato passou por contextos de opressão e dor. Por mais que se busque detalhes que 

possam dar corpo à realidade da mulher oprimida, reconhece-se que é impossível 

quantificar ou detalhar algumas violências.  

Este desafio coloca em cheque a pessoalidade do repórter ou entrevistador para 

que esteja atento aos detalhes e possa captar todos os ruídos manados pelos sentimentos. 

A transcrição da fala de Ana Maria é um recorte, pois é narrado aquilo que se está 

preparado para narrar. Levando em consideração, há outros pontos que distanciam a 

realidade do autor para a da entrevistada: por não ser mulher, toda repetição ou 

compartilhamento de emoções é checada diversas vezes com a personagem.  

Ana Maria de Jesus viveu diferentes violências. No critério da violência física, se 

expressando nos momentos em que o ex-marido a agredia com tapas, socos, chutes, 

empurrões e utilizando de objetos perfurantes, quebrando os dedos da personagem... 

ainda há ainda cicatrizes no corpo de Ana Maria e seus dedos indicadores demonstram-

se inchados, sinal da fratura. 

Além disso, foi vítima de violência moral, passível de ser registrada a nas 

situações em que Ana Maria de Jesus era constantemente agredida verbalmente em 

público. O agressor utilizava-se de palavras como “vagabunda”, “vadia”, “aleijada” e 

outras. 

Outra situação foi a de violência psicológica: o ex-marido de Ana Maria de Jesus 

a ameaçava e utilizava de armas brancas e armas de fogo para manter o medo, além de 

ameaçar a vida dos filhos.   

Também conviveu com a violência patrimonial: o agressor controlava o dinheiro 

de Ana Maria, não a permitia sair com o carro e a ameaçava de pôr para fora de casa. 
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Neste contexto, há no seu discurso registros de violência sexual: durante os 22 

anos de casamento, Ana Maria de Jesus foi obrigada a ter relações sexuais com o ex-

marido em períodos ou momentos em que não estava disposta, com vontade para, 

configurando sexo sem consentimento ou estupro; 

Não se pode esquecer também a mutilação causada pela mastectomia: paralela à 

violência doméstica, Ana Maria de Jesus descobriu o câncer de mama em 2013 e 

necessitou realizar a operação chamada de mastectomia, na qual é retirada uma ou as duas 

mamas da paciente, no caso de Ana Maria, a mama esquerda. 

Ana Maria também foi forçada a fazer um aborto: em 2004, Ana Maria ficou 

grávida e o ex-marido e agressor não queria que ela tivesse a criança, obrigando-a a tomar 

medicamentos para tirá-la. Ao narrar o episódio, a personagem repete diversas vezes que 

se arrepende de tê-lo obedecido. Sua história é um tecer de violências. 

 

Conclusão 

 

É nítida a percepção de que o estigma pode atravessar séculos. No entanto, nota-

se a necessidade de descontruir estes estigmas de maneira a redemocratizar os espaços, 

sejam privados ou públicos, para o acolhimento de pessoas. Nesta perspectiva, percebe-

se o estudo da violência doméstica e sua extensão enquanto violência simbólica como 

uma possibilidade real de enfrentamento das violências, buscando a preservação da vida 

e da identidade da mulher. 

Bourdieu, ao estudar a violência-simbólica, foi capaz de revelar qual sua origem. 

No entanto, é um desafio autoproposto pelo iniciado na pesquisa científica encontrar 

medidas ou alternativas que sejam capazes de frenar este processo dentro do ceio familiar, 

independente se a formação for heteronormativa, homonormativa ou composta por outros 

integrantes. 

A partir de histórias e memórias semelhantes à de Ana Maria, o iniciado em 

produção científica se projeta como transformador da própria realidade de mundo e de 

existência. Cabe ao jornalista, portanto, compreender o discurso como extensão do sujeito 

qual definiu Orlandi, e interpretar ambos objetos como um único sistema linguístico.  É 

esta percepção de identidade um acordar para o universo científico, literário e acadêmico. 

Portanto, iniciativas como a produção de artigos laboram para o desenvolver o perfil 

profissional do universitário ao passo que projetam uma construção social cidadã do tema.  
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