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Resumo 
 

Casos de violência e crime – envolvendo, especialmente, morte e assassinato – sempre             
figuraram na imprensa. Diante da infinidade de acontecimentos diários, os jornalistas           
precisam selecionar aquilo que mais pode interessar ao público, lançando mão critérios            
de noticiabilidade. Situações negativas demonstram uma ruptura da normalidade e          
geram interesse humano, aparecendo com frequência no noticiário. Visto que o Brasil é             
o país com a quinta maior taxa mundial de feminicídios, é comum que os leitores se                
deparem com notícias sobre assassinatos de mulheres nos jornais e portais de notícias.             
O que se observa, porém, é que a imprensa – no caso desta pesquisa, a paranaense –                 
ainda não trata esses casos como feminicídio, ignorando o termo, suas peculiaridades e,             
muitas vezes, culpabilizando a vítima. 
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Introdução 
 

Violência e crime, principalmente quando os casos resultam em morte ou           

configuram assassinato, são temas comumente noticiados pela imprensa, levando em          

consideração os critérios de noticiabilidade utilizados para selecionar o que será           4

veiculado na mídia. Neste “pacote”, encontram-se os casos de violência de gênero, em             

especial os assassinatos de mulheres. 

No dia 9 de março de 2015, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT),               

promulgou a Lei n. 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio. O texto alterou o              

Código Penal a fim de prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime             

de homicídio – ou seja, sujeito a penas mais duras – e também incluiu o delito no rol                  

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Aluna do 7º período do curso de Jornalismo da PUCPR, e-mail: ma.balan@yahoo.com.br. 
3 Orientador deste trabalho. Mestre, professor do curso de Jornalismo da PUCPR, e-mail: 
renan.colombo@pucpr.br. 
4 Ver seção “A violência como valor-notícia” deste trabalho. 
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dos crimes hediondos, aqueles de extremo potencial ofensivo, que causam grande           

aversão à sociedade e que o Estado considera passíveis de maior reprovação. Pela lei, o               

feminicídio envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à           

condição de mulher. 

Chamado também de “assassinato relacionado a gênero”, o feminicídio se trata           

de um crime de ódio contra as mulheres, que encontra raiz sociocultural devido à              

história de dominação do feminino pelo masculino. A indiferença e a impunidade            

promovidas tanto pela sociedade quanto pelo Estado, muitas vezes, estimulariam e           

perpetuariam tal dominação.  

 
O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o             
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de             
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou            
ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher,          
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da           
identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como           
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a          
tratamento cruel ou degradante (BRASIL, 2013).  

 

Documento elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e órgãos do           

governo brasileiro, as Diretrizes Nacionais sobre feminicídio apontam que os episódios           5

violentos podem ter origem nas seguintes motivações: sentimento de posse sobre a            

mulher; controle sobre seu corpo, desejo e autonomia; limitação da sua emancipação            

profissional, econômica, social ou intelectual; tratamento da mulher como objeto          

sexual; e manifestações de desprezo e ódio pela mulher e por sua condição de gênero.               

LAGARDE (2007) afirma que a violência de gênero, uma violência misógina – ou seja,              

machista –, nasce da relação de desigualdade em que as mulheres se encontram quanto              

aos homens, que resulta em “opressão, exclusão, subordinação, discriminação,         

exploração e marginalização”. 

A dominação masculina surge da noção de virilidade que é repassada, ainda que             

possa ocorrer de forma implícita e sutil, aos homens há gerações. Pode se referir aos               

atributos que são associados à masculinidade, como força, coragem e a dominação            

5 Disponível em: 
<http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio_FINAL.pdf>.  
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daqueles que não são viris – mulheres e crianças. Ainda, o conceito está associado à               

forma erétil e penetrante da sexualidade masculina. Os homens viris fariam jus à honra              

e ao poder e a ter mulheres à sua disposição doméstica e sexual (WELZER-LANG;              

MOLINIER, 2006). Quando tal disposição é frustrada, vem a violência. 

A imprensa sempre noticiou casos de assassinatos de mulheres, geralmente sob a            

égide do “crime passional”. BORGES (2011) ensina que esse tipo de crime “supõe que              

as circunstâncias que envolvem o homicídio são a expressão de uma paixão, de um              

amor”, sendo que o delito ocorreria da impossibilidade de se realizar ou dar             

continuidade a esse amor, especialmente do ponto de vista do agressor. 

 
Esse termo ("crime passional") leva a entender que a paixão permanece o            
indicador principal que levaria à compreensão do gesto homicida e, assim,           
as outras variáveis passíveis de estar relacionadas com o gesto (violência           
conjugal, psicopatologia, etc) perdem seu valor. Ao excluir as outras          
explicações possíveis (psicológicas, criminais, etc) e ao reduzir o crime ao           
contexto da paixão, ele se torna um crime cometido por uma pessoa dita             
"normal", mas excedido, ultrapassado pela paixão. (BORGES, 2011).  
 

Nesse sentido, a gravidade do ato seria atenuada, dada a impressão de que             

qualquer ser humano poderia assumir uma postura violenta diante de situação similar,            

como se todos possuíssem uma força passional incontrolável, que levasse ao           

cometimento de um crime. 

A dúvida que fica é se após a promulgação da Lei do Feminicídio, os veículos               

de comunicação têm noticiado os assassinatos de mulheres que se encaixam nesta            

tipificação penal como tal, ou se continuam a tratar os casos como simples homicídios.              

O objetivo deste trabalho, portanto, é verificar como a imprensa – neste estudo             

específico, a paranaense – cobre casos de feminicídio, cometidos de forma a demonstrar             

a dominação do homem sobre a mulher. O termo é utilizado – e explicado – nas                

matérias? A vítima, de alguma forma, é culpabilizada? Até que ponto a vítima é exposta               

– e há justificativa para tal exposição? Deve-se levar em consideração, nesse ponto, que              

violência e morte são critérios de noticiabilidade, mas que também o Jornalismo deve             

exercer uma função social, atuando como formador de opinião ao expor problemas            

sociais. 
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A violência como valor-notícia 
 

Os veículos de comunicação não têm como dar conta de noticiar a infinidade de              

acontecimentos diários, tanto a nível local quanto global. Por isso é que o profissional              

de imprensa lança mão de critérios de noticiabilidade, um “conjunto de critérios,            

operações e instrumentos” utilizado a fim de selecionar aquilo que mais pode interessar             

seu público. Segundo WOLF (2003), a noticiabilidade tem o condão de transformar um             

número “imprevisível e indefinido de acontecimentos” em uma “quantidade finita e           

tendencialmente estável de notícias”. Nesse conjunto de instrumentos é que são           

encontrados os chamados valores-notícia. 

 
Os valores-notícia são a qualidade dos eventos ou da sua construção           
jornalística, cuja ausência ou presença relativa os indica para a inclusão           
num produto informativo. Quanto mais um acontecimento exibe essas         
qualidades, maiores são as chances de ser incluídos (GOLDING; ELLIOT          
apud WOLF, 2003). 

 

Para WOLF (2003), basicamente, esses valores devem responder à pergunta          

“quais acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, significativos,       

relevantes, para serem transformados em notícias?”. Para se chegar à resposta, é preciso             

levar em consideração critérios como o perfil do veículo, público-alvo e até a             

concorrência. 

Já no século XVII, PEUCER (2004) dizia – afirmação que permanece atual –             

que o trivial não possui valor informativo, pois o que interessa ao público seriam “os               

prodígios, as monstruosidades, as obras ou os feitos maravilhosos e insólitos da            

natureza, da arte, as inundações ou as tempestades horrendas, os terremotos”, etc. Nesse             

sentido, GALTUNG-RUGE (apud WOLF, 2003) aponta que "quanto mais um          

acontecimento for negativo nas suas consequências, maior será sua probabilidade de se            

tornar notícia".  

No rol dos acontecimentos negativos se encontram os fatos relacionados à           

violência, em especial as mortes e os assassinatos. TRAQUINA (2005) trata esses            

acontecimentos negativos como conflito, explicando que “a presença da violência física           

fornece mais noticiabilidade e ilustra de novo como os critérios (...) muitas vezes             
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exemplificam a quebra do normal”. A violência, para o autor, representa uma ruptura             

social. Entendimento similar tem WOLF (2003), que enxerga em fatos violentos a            

ruptura da ordem considerada normal, o que pressupõe que se vive em uma cultura na               

qual “as mudanças em sentido positivo, o ‘progresso’, são, em certa medida,            

consideradas como uma coisa normal e banal, que não precisa ser salientada”. Ainda, na              

visão do autor, esses acontecimentos são muito fáceis de serem interpretadas, “no            

sentido de que existe um acordo sobre a interpretação do fato como negativo” (WOLF,              

2003). Essas notícias, portanto, são mais facilmente consensuais e livres de           

ambiguidade.  

O interesse humano, outro critério de noticiabilidade apontado pelos teóricos,          

também é desperto quando acontecimentos negativos são veiculados pela imprensa, pois           

envolvem, em sua maioria, “histórias de pessoas comuns que passam a agir em             

situações insólitas” (GANS apud WOLF, 2003). O grande problema de se utilizar a             

violência como valor-notícia está na cobertura que é dada à temática, muitas vezes             

pouco diversificada, com matérias de poucas contextualização e pluralidade, sendo que           

temas como direitos humanos, raças e etnias, violência doméstica e gênero são            

relegados a um segundo plano (RAMOS; PAIVA, 2007).  

 
Método de análise 
 

Foram analisadas seis matérias veiculadas pela imprensa paranaense a respeito          

de dois casos de feminicídio distintos que ocorreram no estado. A delimitação espacial             

se fez necessária devido ao alto número de feminicídios no Brasil. Segundo dados da              

ONU e da Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa do país é de 4,8 crimes para                 

100 mil mulheres, sendo a quinta maior do mundo . Foi escolhido o Paraná por ser o                6

estado dos autores desta pesquisa. 

Também foi feita uma delimitação temporal. As matérias deveriam ser          

referentes a crimes ocorridos após a promulgação da Lei n. 13.104/2015, ou seja, após              

março de 2015. Foram escolhidos dois casos de 2017, dois anos após a legislação ter               

6 Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-soluc
ao/>. 
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entrado em vigor, por ser considerado tempo razoável para os veículos de comunicação             

se adaptarem à nova realidade. 

Foram selecionadas apenas notícias de veículos paranaenses e que tratassem dos           

mesmos casos de feminicídio, a fim de identificar se há uniformidade ou discrepância             

entre as narrativas. Também tomou-se o cuidado de não escolher somente veículos com             

perfil mais popular que, deduz-se, são mais sensacionalistas na abordagem de crimes.            

Foram escolhidos: site G1 Paraná, jornal e portal Bem Paraná, jornal e portal Tribuna              

do Paraná e rádio e portal Banda B. Desses, os dois últimos possuem apelo mais               

popular. As matérias aqui analisadas foram publicadas nos sítios eletrônicos dos           

referidos meios de comunicação. 

O G1 Paraná é o portal online de notícias atrelado à afiliada da Rede Globo de                

Televisão no estado, nesse caso, a Rede Paranaense de Comunicação (RPC). Tem, em             

média, 8,5 milhões de visitantes únicos por mês e 61% de seus leitores integram as               

chamadas classes A e B da sociedade, enquanto 36% são da classe C e 3% vêm das                 

classes D e E. 55% dessas pessoas são homens, enquanto 45% são mulheres. A maioria           

dos visitantes (37%) têm entre 25 e 34 anos . 7

Jornal que circula de segunda a sexta-feira em Curitiba e Região Metropolitana            

(RMC) e Litoral do Paraná, o Bem Paraná tem tiragem diária de 10,5 mil exemplares e                

público majoritariamente masculino (59%). O jornal também está presente na internet.           

Seus leitores são, em sua maioria, das classes B e C – 34% e 39%, respectivamente – e                  

possuem nível superior incompleto (39%). Em relação à faixa etária, 36% dos            

receptores, a maior fatia deles, têm entre 20 e 29 anos .  8

A Tribuna do Paraná também circula de segunda a sexta-feira na capital            

paranaense e RMC, com tiragem média de 15 mil exemplares diários. Nas plataformas             

presentes na internet, conta com 1,6 milhão de visitantes únicos por mês. O media kit do                

jornal informa que seus leitores possuem “o perfil comportamental batalhador (...), que            

trabalham duro todos os dias com o objetivo de suprir necessidades básicas e ter o               

7 Informações obtidas no media kit da empresa. Disponível em: 
<http://anuncie.globo.com/redeglobo/sites/noticias/g1-sua-regiao/pr-curitiba-e-regiao.html>. Acesso em: 
10 de julho 2017. 
8 Informações obtidas no media kit da empresa. Disponível em: 
<https://www.bemparana.com.br/tabela-preco-publicacao.pdf>. Acesso em: 11 de julho 2017. 
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mínimo de conforto”. Integram, em sua maioria (70%), a classe C. Assim como os              

outros veículos, a Tribuna tem homens como a maior parte de seus leitores (62%). A               

maioria dos receptores do jornal tem entre 25 e 34 anos, o que equivale a 41% daqueles                 

que leem a Tribuna do Paraná . 9

Por fim, a Banda B se trata de uma emissora de rádio AM, também de Curitiba,                

que, assim como a Tribuna do Paraná, atinge majoritariamente a classe C da sociedade              

(52,34%). Também está presente na internet. Ao contrário dos outros jornais e portais já              

analisados, atinge mais mulheres que homens (62,28%) e 94,7% de seus ouvintes têm             

mais de 25 anos de idade. De acordo com o media kit da emissora, a programação da                 

rádio é organizada pela tríade entretenimento, jornalismo e esportes . 10

Foi feita uma análise qualitativa de cada matéria. OLIVEIRA (2008) explica que            

a abordagem qualitativa tem caráter interpretacionista e leva em consideração que as            

pessoas interagem e fazem interpretações para que sejam construídos sentidos. Esse tipo            

de pesquisa se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,             

tendo foco na dinâmica das relações sociais e trabalhando "com o universo de             

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, correspondendo “a um          

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser              

reduzidos à operacionalização de variáveis" (MINAYO, 2001).  

Aqui, utilizou-se o estudo de caso – mais especificamente, de dois casos.            

LÜDKE e ANDRÉ (1986) apontam que deve-se lançar mão dessa modalidade de            

análise quando o interesse do pesquisador for de observar uma situação singular.            

Segundo as autoras, “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos             

claramente definidos no desenvolver do estudo”. 

Os pontos observados em cada matéria foram os seguintes: 1) A matéria usa o              

termo feminicídio? 2) A matéria explica o que é feminicídio e/ou cita mudanças legais              

que tipificaram tal crime? 3) A matéria fala de questões ligadas ao relacionamento entre              

a vítima e o ofensor (ciúmes, traição, etc)? 4) A matéria aponta ações da vítima como                

motivadoras para o crime (término do relacionamento, recusa em reatar o           

9 Informações obtidas no media kit da empresa. Disponível em: 
<http://gazetadopovojornais.com.br/tribuna/>. Acesso em: 11 de julho 2017. 
10 Informações obtidas no media kit da empresa. Disponível em: <http://www.bandab.com.br/comercial/>. 
Acesso em: 11 de julho 2017. 
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relacionamento, traição, etc)? 5) A matéria dá detalhes do crime? 6) A matéria faz uso               

de fotos da vítima? 

Para esta pesquisa, foram escolhidos dois casos de feminicídio que ocorreram na            

região de Curitiba (PR) em 2017. Os nomes dos envolvidos, tanto dos ofensores quanto              

das vítimas, foram omitidos. 

O primeiro deles é do dia 31 de maio, quando o ex-marido de uma estudante de                

Direito, com quem foi casado por três anos, matou a mulher a facadas pelo fato de ela                 

ter iniciado um novo relacionamento amoroso. O delegado responsável pelo caso afirma            

que o crime foi premeditado. 

O segundo caso se trata de uma cabeleireira morta no dia 15 de junho por um                

motorista. O agressor abordou a vítima enquanto ela andava embriagada pela rua e lhe              

ofereceu uma carona. Depois de um tempo de conversa, os dois se dirigiram a um               

drive-in, mas não conseguiram manter relações sexuais pelo fato de o homem estar sob              

efeito de entorpecentes. Ele, então, estrangulou a mulher sob a alegação de que ela teria               

“debochado” dele. Depois, carbonizou o corpo a fim de ocultá-lo. 

 
Análise do caso 1 

 
FIGURA 1: Ex-marido confessa ter matado estudante em Curitiba, diz polícia 

 

Fonte: G1 Paraná . 11

 
Já no lide da matéria do G1 Paraná há a informação de que o crime foi motivado                 

por ciúmes. Mais adiante, cita-se que vítima e ofensor foram casados por três anos e que                

11 Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/ex-marido-confessa-ter-matado-estudante-em-curitiba-diz-policia.
ghtml>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
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“ele, porém, não aceitava o fim do relacionamento”. O portal dá detalhes do crime,              

ainda que não sejam apontamentos sórdidos como os que serão observados nas análises             

a seguir. No caso do G1, as informações se mostram mais objetivas. Observe-se: 

 
Na terça-feira (31) à noite, [ofensor] foi até a casa da ex-mulher e viu um               
carro na garagem. Imaginando ser o automóvel de um novo namorado da            
ex-esposa ele comprou luvas cirúrgicas em uma farmácia, passou em casa,           
onde pegou uma faca, e voltou à residência de [vítima] para esperar até que              
ela ficasse sozinha. Quando o colega da estudante foi embora, explicam os            
investigadores, ele tocou a campainha, e assim que ela atendeu, a sufocou e             
a feriu a facadas no pescoço. 

 
Em relação a imagens, a matéria contém o vídeo da matéria veiculada pela RPC              

sobre o caso. São apresentadas duas fotos de arquivo da vítima sozinha e uma dela ao                

lado do agressor, a fim de mostrar que ambos mantiveram um relacionamento. O             

repórter diz que o caso se trata de “um crime passional, motivado por ciúmes”. 

Em nenhum momento, contudo, a matéria fala em feminicídio, tampouco          

explica esse tipo de crime. O G1 expõe que o homem “deve responder pelo crime de                

homicídio qualificado, cuja pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão” – o que é, no                  

mínimo, “curioso”, visto que o feminicídio é uma modalidade de homicídio qualificado.            

Por que, então, não utilizar o termo correto? Ainda que essa tenha sido a informação               

repassada pela polícia à imprensa, o jornalista deveria questionar o porquê de o caso não               

ser tratado como feminicídio. 

 

FIGURA 2: Ex-marido conta como assassinou estudante de Direito em Curitiba 
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Fonte: Bem Paraná  12

 

Ainda que o Bem Paraná não seja um veículo com foco tão popular quanto              

outros aqui analisados, observa-se aqui que a chamada da matéria tem apelo bastante             

sensacionalista e dá voz ao ofensor. Assim como o material do G1, no conteúdo              

veiculado pelo Bem Paraná não há menção a feminicídio. Sequer cita, na realidade, por              

qual crime o homem deve responder à Justiça.  

A matéria faz uso de uma foto de arquivo do casal, retirada de um perfil na rede                 

social Facebook. Também dá detalhes do crime, mas com menos objetividade que o G1              

e com julgamento de valor implícito.  

 
No dia do crime, [ofensor], de 32 anos, devidiu (sic) encontrar [vítima] em             
um almoço, mas, como não conseguiu, resolveu esperar e falar com a            
ex-mulher de noite. Mais tarde, naquele dia, [vítima] teria um encontro           
com um novo companheiro. [ofensor] foi até a casa da ex-mulher e viu que              
tinha um carro branco que não pertencia à vítima na casa dela. No             
depoimento, ele disse que esperou do lado de fora da casa durante três             
horas e que teria ouvido [vítima] ter relações sexuais com o novo            
companheiro (...). Ele estaria nervoso e decidiu voltar para casa, mas no            
meio do caminho comprou luvas em uma fármacia (sic). 

 
Qual seria a justificativa, neste caso, para veicular a informação de que o ofensor              

teria ouvido a vítima fazer sexo com outro homem senão para justificar a atitude do               

homem? 

 
FIGURA 3: Ex diz que tinha voltado a ter relacionamento ‘sem compromisso’ com             
estudante e que a matou após flagra 
 

 

12 Disponível em: 
<http://www.bemparana.com.br/noticia/507398/ex-marido-conta-como-assassinou-estudante-de-direito-e
m-curitiba>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
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Fonte: Banda B  13

 
Assim como o Bem Paraná, a Banda B dá detalhes sórdidos a respeito do              

ocorrido, expondo ainda mais a vítima. Na matéria, é trazida a informação de que o               

casal teria voltado a ter um relacionamento “sem compromisso” e que, em uma ida a um                

shopping, a vítima comentou com o ex-marido que estava querendo ler determinado            

livro. Eis o que a notícia traz: 

 

No dia do assassinato, [ofensor] teria comprado esse livro para a vítima e levado              
até a casa dela, foi quando flagrou o ato sexual dela com outro homem. Ele afirma                
que ficou muito irritado, mas que decidiu ir para casa por volta das 23 horas,               
momento em que comprou luvas e gases (sic) em uma farmácia próxima. Já em              
casa, ele tentou se comunicar com a vítima via aplicativo WhatsApp e, devido a              
falta de resposta aos questionamentos de traição, decidiu tirar satisfação. 

 

Além de trazer a informação de que a vítima estava mantendo relações sexuais             

com outro homem, a reportagem qualifica o ato como possível traição – e é de saber                

notório que não é socialmente aceitável que a mulher possa ter desejo por mais de um                

homem. Mais uma vez, não é mencionado que o crime em questão se trata de um                

feminicídio e é utilizada uma foto em que vítima e ofensor posam como casal, retirada               

do perfil do Facebook do ofensor. 

 
Análise do caso 2 
 
FIGURA 4: Preso suspeito de estrangular e queimar corpo de cabeleireira na Grande             
Curitiba 

 

13 Disponível em: 
<http://www.bandab.com.br/jornalismo/ex-diz-que-tinha-voltado-a-ter-relacionamento-sem-compromisso
-com-estudante-e-que-a-matou-apos-flagra-com-outro/>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
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Fonte: Tribuna do Paraná  14

 
Este caso é bastante emblemático pois ilustra bem a questão da virilidade que             

permeia os crimes de feminicídio. Quando a disposição sexual por parte de uma mulher              

ao homem é frustrada, vem a violência. 

 
(...) o suspeito contou à polícia que não conseguiu manter relações com [vítima]             
devido ao efeito provocado pelos entorpecentes. “A vítima começou a rir e            
debochar dele, motivo pelo qual se irritou e esganou [a vítima], ainda dentro do              
veículo. Ao perceber que ela estava morta, o motorista decidiu, então, ocultar o             
corpo em uma área rural do município de São José dos Pinhais”. 

 

A matéria da Tribuna do Paraná sobre o caso é a mais extensa e com maior                

utilização de elementos dentre as aqui analisadas. São, aproximadamente, 3,7 mil           

caracteres, divididos em abre e dois intertítulos. Há, ainda, uma foto da prisão do              

suspeito, uma entrevista em vídeo com ele – mais uma vez, mostrando que o ofensor               

tem voz –, um vídeo da coletiva de imprensa da Polícia Civil e uma foto de arquivo da                  

vítima. Mesmo com tanto material, a reportagem não trata o ocorrido como um crime de               

feminicídio. 

 
FIGURA 5: Preso suspeito de estrangular e queimar corpo de cabeleireira na Grande             
Curitiba 

 

14 Disponível em: 
<http://www.tribunapr.com.br/noticias/seguranca/preso-suspeito-de-estrangular-e-queimar-corpo-de-cabe
leireira-na-grande-curitiba/>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
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Fonte: Bem Paraná  15

 
No caso dos sites dos jornais Tribuna do Paraná e Bem Paraná, a manchete              

chega a ser idêntica, o que demonstra um padrão dos veículos nesse tipo de cobertura.               

No Bem Paraná, a notícia foi veiculada no blog “Plantão de polícia”, mantido pela              

própria redação do jornal. A linguagem utilizada é similar à das outras reportagens do              

portal e o Bem Paraná fez uso de uma foto de arquivo da vítima, retirada de perfil no                  

Facebook.  

Após o assassinato, o motorista ateou fogo ao corpo da vítima, a fim de ocultar o                

corpo. Uma das características do feminicídio é a “destruição da identidade da mulher,             

pela mutilação ou desfiguração de seu corpo” (BRASIL, 2013). Mesmo assim, o termo             

feminicídio não aparece no material do Bem Paraná, que afirma que o suspeito             

responderá por homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. 

 
FIGURA 6: Motorista do [aplicativo de carona] diz que matou cabeleireira depois de ela              
ter rido dele em encontro casual  

 
Fonte: Banda B  16

 

Enquanto os jornais Tribuna do Paraná e Bem Paraná focam a notícia na prisão              

do suspeito, o portal da rádio Banda B chama atenção para o fato que teria motivado o                 

crime: a vítima ter rido do ofensor porque eles não conseguiam manter relações sexuais.              

Como imagem de destaque, o portal utilizou uma montagem feita com uma foto de              

arquivo da vítima retirada do Facebook e uma imagem do suspeito na delegacia. 

15 Disponível em: 
<https://www.bemparana.com.br/plantaodepolicia/preso-suspeito-de-estrangular-e-queimar-corpo-de-cab
eleireira-na-grande-curitiba/>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
16 Disponível em: 
<http://www.bandab.com.br/jornalismo/motorista-do-uber-diz-que-matou-cabeleireira-depois-de-ela-ter-r
ido-dele-em-encontro-casual/>. Acesso em: 6 de julho 2017. 
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Assim como o Bem Paraná, a Banda B traz que o suspeito responderá por              

homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ainda que o crime tenha todos os traços              

de um feminicídio.  

 
Considerações finais 
 

Com a promulgação da Lei n. 13.104/2015, o Código Penal Brasileiro foi            

modificado a fim de incluir o feminicídio como modalidade de homicídio qualificado –             

isto é, sujeito a penas mais duras – e no rol dos crimes hediondos. O feminicídio                

envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de            

mulher, representando a última instância do controle do masculino sobre o feminino.            

Deve-se levar em consideração que a dominação da mulher sobre o homem encontra             

respaldo social, cultural e, muitas vezes, estatal e legal – basta lembrar que adultério era               

considerado crime até 2005, sendo que a punição era sempre mais centrada na mulher              

adúltera. 

A violência é valor-notícia importante para selecionar o que será veiculado pela            

imprensa, visto que situações negativas são vistas como uma quebra da normalidade e             

geram interesse humano. E no Brasil, notícias sobre crimes são constantes na mídia. A              

título de ilustração, em 2015, 59 mil homicídios ocorreram no país, de acordo com o               

Atlas da Violência de 2017 , do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Já a              17

OMS aponta que a taxa de feminicídios brasileira é de 4,8 para 100 mil mulheres.  

O que esse trabalho buscou analisar é se após a promulgação da Lei n.              

13.104/2015 a imprensa tem tratado os casos de feminicídio como tal. Para isso, foram              

estudadas seis matérias, sobre dois casos de feminicídio diferentes ocorridos no Paraná.            

No conteúdo pesquisado, constatou-se que o termo feminicídio não foi utilizado           

nenhuma vez pela imprensa paranaense. Quando as reportagens falavam em crime,           

afirmavam que os casos se tratavam de homicídio qualificado, ainda que todo o modus              

operandi indicasse que o ocorrido havia sido um feminicídio. Mais grave ainda é             

observar que há veículos, ainda que de forma implícita, procuram culpabilizar a vítima,             

17 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf>. Acesso 
em: 12 de julho 2017. 
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lançando mão de detalhes sórdidos, de que o ofensor ouviu a vítima mantendo relações              

sexuais com outro homem, por exemplo.  

A reflexão que fica é sobre como a imprensa paranaense deve avançar na             

cobertura desse tipo de caso, na medida em que profissionais e veículos atuam como              

formadores de opinião, utilizando terminologias corretas e evitando fazer juízo de valor.  
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