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Resumo: Como meios massivos de comunicação e produtos culturais formadores de opinião, as 
minisséries brasileiras possuem grande responsabilidade ao representar situações de violência 
contra a mulher. A partir de estudos audiovisuais e de gênero, o presente artigo discute como as 
produções televisivas constroem a narrativa do feminicídio. Foram analisados cinco episódios da 
minissérie “Justiça”, transmitida pela Rede Globo entre agosto e setembro de 2016 no horário 
das 22h. Os episódios escolhidos mostram a trama de Isabela (Marina Ruy Barbosa), que é 
assassinada pelo noivo Vicente (Jesuíta Barbosa), os desdobramentos, as temporalidades 
assíncronas dessas representações e a caracterização dos personagens. 
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1 Feminicídio 
Faca, peixeira, canivete. Espingarda, revólver. Socos, pontapés. Garrafa 
de vidro, fio elétrico, martelo, pedra, cabo de vassoura, botas, vara de 
pescar. Asfixia, veneno. Espancamento, empalamento. Emboscada, 
ataques pelas costas, tiros à queima-roupa. Cárcere privado, violência 
sexual, desfiguração.6 
 

O Mapa da Violência no Brasil - Homicídio de Mulheres, publicado em 2015 pela ONU 

Mulheres, afirma que a violência contra a mulher é tão antiga quanto a humanidade. A 

preocupação com a superação dessa violência como condição necessária para a humanidade é o 

que seria novo, e muito recente (p. 7).  O documento mostra o quão alarmante é a situação de 

risco para mulheres no Brasil: o país ocupa a quinta posição em um ranking de 83 países líderes 

em homicídios de mulheres. 
                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação. 9º semestre do Curso de Jornalismo da UFOP, e-mail:danielacrtfelix@gmail.com 
3 Estudante de Graduação. 9º semestre do Curso de Jornalismo da UFOP, e-mail:gabriela.s.ramos06@gmail.com 
4 Estudante de Graduação. 9º semestre do Curso de Jornalismo da UFOP, e-mail:marianavianar@hotmail.com 
5 Professora do curso de Jornalismo da UFOP, e-mail: karina.barbosa@gmail.com 
6 Maneiras pelas quais a violência é infligida às mulheres no chamado feminicídio íntimo, cometido por alguém próximo, 
sobretudo parceiros e ex-parceiros. In: MACHADO, Marta Rodriguez de Assis (coord.), A Violência Doméstica Fatal: o 
problema do feminicídio íntimo no Brasil. Brasília, 2015, p. 39.  
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De acordo com o relatório, entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino 

aumentou de 3.937 para 4.762 por ano, representando 13 homicídios femininos por dia. Desse 

total, 50,3%, foram perpetrados por um familiar da vítima. Isso representa cerca de sete 

feminicídios diários cometidos por um familiar. Dessas mulheres, 1.583 foram mortas pelo 

parceiro ou ex-parceiro, o que representa 33,2% do total de homicídios femininos em 2013. 

O Mapa da Violência afirma que foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

em 2014, quase 86 mil meninas e mulheres vítimas de violência exercida por pais, parceiros e 

ex-parceiros, filhos, irmãos, fato que não coincide com o número de pessoas privadas de 

liberdade por motivo de violência doméstica nesse mesmo ano. Havia, no Sistema Penitenciário 

Nacional, cerca de 8 mil pessoas privadas, condenadas ou aguardando julgamento. Portanto, 

apenas 7,4% dos agressores acusados de cometerem violências relativamente sérias contra 

vítimas que demandaram atendimento foram condenados ou estão esperando julgamento – o que 

não significa que serão condenados. 

 Os altos índices de violência contra a mulher, a gravidade dos crimes e a condenação do 

Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em 2000 motivaram a criação da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria 

da Penha. A lei, sancionada em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, surge em 

decorrência do reconhecimento, do Estado brasileiro, pela OEA, como responsável por violar o 

direito às garantias judiciais e à proteção judicial da Maria da Penha Fernandes, que aguardou 

por mais de 15 anos a condenação do ex-marido, por tentar assassiná-la duas vezes. No relatório, 

o organismo elenca entre as violações do Brasil a falha “em oferecer um recurso rápido e efetivo; 

por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos” (OEA, 2001, p. 14). 

 Uma das disposições da lei é criar “mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher” (BRASIL, 2006). Além disso, em 2015 foi sancionada 

pela então presidenta Dilma Rousseff a Lei 13.104/15, que alterou o Art. 121 do Código Penal ao 

incluir uma nova modalidade de homicídio qualificado: o feminicídio, que é definido pela lei 

brasileira como o crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, 

relacionados a caso de violência doméstica e familiar e envolvendo situações de menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. O feminicídio também está inserido no rol de crimes 

hediondos (Lei nº 8.072/1990), assim como o estupro e o latrocínio, cuja previsão de pena pode 

chegar a 30 anos. Elaborado pelo Escritório Regional para a América Central do Alto 
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Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OACNUDH), o “Modelo de 

Protocolo Latino-americano para Investigação de Mortes Violentas de Mulheres 

(femicídios/feminicídios)” aponta que as discussões acerca do termo “feminicídio” são recentes. 

A expressão surgiu na década de 1970, e vem sendo debatida por ativistas, acadêmicas e 

defensoras dos direitos das mulheres. A publicação defende que ela surge como uma alternativa 

à neutralidade do termo homicídio:  
Independentemente da terminologia adotada, estas situações de violência 
contra a mulher apresentam características comuns: estão fundamentadas 
em uma cultura de violência e discriminação baseada no gênero, que têm 
suas raízes em conceitos referentes à inferioridade e subordinação das 
mulheres. Não se tratam de casos isolados, esporádicos ou episódicos de 
violência, e sim, de uma situação estrutural e de um fenômeno social e 
cultural enraizado nos costumes e mentalidades. O uso do conceito de 
femicídio/feminicídio, e sua diferença com o homicídio, permite dar 
visibilidade à expressão extrema de violência resultante da posição de 
subordinação, marginalidade e risco na qual as mulheres se encontram 
(OACNUDH, 2014, p. 18). 

 

A categoria de feminicídio ainda não possui uma definição consensual. Uma de suas 

bases conceituais está, de acordo com Rita Laura Segato, no estudo de Jane Caputti e Diana 

Russell “Femicide: the politics of woman killing” (1990). Nele, as autoras o classificam como a 

mais extrema forma de terrorismo sexual, motivado por ódio, desprezo, prazer ou um senso de 

propriedade sobre as mulheres (p. 15, trad. nossa).  

Para as autoras, o feminicídio está profundamente enraizado na cultura sexista e inclui 

assassinatos com mutilação, homicídios com estupros, agressões que escalam para homicídio. 

Nesse sentido, “o feminicídio se encontra no extremo de um continuum de terror anti-feminino. 

[…] Sempre que essas formas de terrorismo resultam em morte, elas se tornam feminicídios” (p. 

15, trad. nossa). Demonstram, ainda, que o feminicídio tem componentes interseccionais de raça, 

religião, sexualidade e classe que modificam as maneiras pelas quais diferentes mulheres são 

afetadas por ele.  

Segato destaca que a politização dos homicídios contra mulheres tem como objetivo 

“desmascarar o patriarcado como instituição que se sustenta no controle do corpo e da 

capacidade punitiva sobre as mulheres” (SEGATO, 2006, p. 3, trad. nossa), caracterizá-los como 

crimes de ódio e demarcar que alguns crimes só podem ser compreendidos a partir das 

engrenagens do poder patriarcal. Tal politização, continua, enfatiza que os feminicídios resultam 
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de um sistema que equivale poder e masculinidade e que impregna o ambiente social de 

misoginia, “ódio ou desprezo pelo corpo feminino e pelos atributos associados à feminilidade” 

(p. 3, trad. nossa). São, portanto, crimes de poder: seja para retê-lo ou mantê-lo, seja para 

reproduzi-lo. No sistema patriarcal, as vidas das mulheres valem menos - e as vidas das mulheres 

negras ainda menos - e, nesse sentido, há maior propensão a justificar os crimes que as vitimam 

(SEGATO, 2006).  

A relação de ódio sobre as mulheres é especialmente importante de destacar pois se 

desdobra em algumas visões predominantes na América Latina sobre os crimes contra mulheres: 

o ódio se expressa quando “a mulher exerce autonomia sobre seu corpo desacatando regras de 

fidelidade ou de celibato - a célebre categoria de ‘crimes contra a honra’ masculina -, ou quando 

a mulher ascende a posições de autoridade ou poder econômico ou político tradicionalmente 

ocupadas por homens” (SEGATO, 2006, p. 4, trad. nossa).   

Segato se dedica a ampliar o entendimento de feminicídio, pensando-o também a partir 

das posições assimétricas de poder e sujeição e nas relações do corpo feminino e território.  

 

Quando não restam outros, nos reduzidos e remitimos ao território de 
nosso corpo como primeiro e último bastião da identidade, e é por isso 
que a violação dos corpos e a conquista territorial andam sempre lado a 
lado. […] Submissão, sexualização, feminização e conquista funcionam 
como equivalentes simbólicos na ordem bélica patriarcal (SEGATO, 
2006, p. 6, trad. nossa).  

 

Ao mesmo tempo, demonstra, a sanção sobre o corpo feminino é um lugar privilegiado 

que significa o domínio e a potência de coesão de um grupo, ou seja, uma capacidade normativa 

sobre o corpo das mulheres. Para ela, “a significação territorial da corporalidade feminina - 

equivalência e continuidade semântica entre corpo de mulher e território - são o fundamento de 

uma quantidade de normas que se apresentam como da ordem moral” (Idem, ibidem). Marcela 

Lagarde (2001) lembra que o feminicídio constitui apenas o fim de uma cadeia de violência que 

acompanha a mulher ao longo de sua vida, ao lado da impunidade dessa violência:  
 
Ao longo da vida, as meninas, as adolescentes, as jovens, as mulheres e 
as velhas são objeto de agressões sexuais, físicas, emocionais, verbais, 
patrimoniais e simbólicas. A sociedade considera natural esta violência; 
culpabiliza meninas e mulheres, as classifica como vítimas indutoras de 
delitos e em suas costas exonera os homens; em alguns casos é 
banalizada e se torna parte do humor corrente e das piadas. Em diversos 
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círculos socioculturais a violência é parte de práticas sociais e das 
relações entre as pessoas, mesmo entre as mais próximas e confiáveis 
(LAGARDE, 2001, p. 26, trad. nossa). 

 

A criação das leis Maria da Penha e do feminicídio, ao lado de outras medidas que 

incentivam a prevenção, combate e erradicação da violência contra a mulher, contribuem com a 

luta feminista para garantir às mulheres o direito humano à vida e o direito sobre seus corpos. 

Porém, conforme as autoras apontam, na América Latina o imaginário dos feminicídios como 

crimes passionais - um conceito científico misógino, de acordo com Lagarde (2001, p. 15) - 

permanece. Essa expressão justifica a ação do agressor ao afirmar que ela é movida por amor, 

ciúmes e/ou rejeição, e carrega um discurso que culpabiliza a vítima. 
 
A misoginia não apenas motiva a violência contra as mulheres como 
também distorce a cobertura da imprensa de tais crimes. Feminicídio, 
estupro e violência doméstica são eventualmente ignorados ou 
sensacionalizados na mídia, dependendo da raça, classe e atratividade 
(pelos padrões masculinos) da vítima (CAPUTTI; RUSSELL, 1990, p. 
15, trad. nossa). 
 

Tal é o contexto epistemológico e legislativo sobre o qual os debates sobre o feminicídio 

hoje se assentam no país. E são essas as bases conceituais que norteiam nossa análise sobre o 

feminicídio de Isabela por Vicente na minissérie Justiça, exibida pela Rede Globo em 2016. Tal 

análise é calcada na proposta dos Estudos Culturais de análises culturais críticas, que partem do 

texto (nesse caso, a materialidade da imagem audiovisual) para também confrontá-lo e colocá-lo 

em diálogo com o contexto, as relações de poder, as construções hegemônicas de identidade e 

representação e outros atravessamentos que perpassam um produto cultural. Assim, a 

materialidade do seriado - imagens, diálogos, codificação visual das cenas, arco narrativo - se 

alia aos discursos da imprensa, aos discursos jurídico-legais e ao contexto histórico nacional. O 

crime em vista trata-se de um dos principais arcos narrativos do produto seriado, e nele 

identificamos algumas características que explicitaremos a seguir: o apagamento do caráter de 

crime de ódio contra uma mulher próxima - o feminicídio íntimo; a caracterização do ato de 

Vicente como crime passional; a caracterização da mulher como Eva, indutora e pecadora do 

erro masculino; e a jornada de redenção heroica de Vicente. 
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2 Mídia e violência 

Essa atuação modelar está a serviço de quê? Para Sandra de Souza Machado, “as más 

representações, os silenciamentos, as omissões, as aculturações e os estereótipos de gênero” 

veiculados nos meios de comunicação servem para “fomentar, retroalimentar e perpetuar papéis 

sociais arcaicos, machistas e misóginos, ao normatizar as violências simbólicas e/ou físicas 

contra as mulheres” (MACHADO, 2017, p. 129).  

Rosa Maria Bueno Fischer, em pesquisa sobre as enunciações discursivas sobre a mulher 

na TV, utiliza o conceito de “dispositivo pedagógico da mídia”. A partir dele, reconhece que a 

mídia não só veicula, mas constrói discursos, produz significados e ajuda a produzir identidades 

e subjetividades. Ela se refere às estratégias que os meios de comunicação - em especial a TV, 

ressalta - utilizam para “mostrar-se como locus privilegiado de informação, de ‘educação’ das 

pessoas” (FISCHER, 2001, p. 587). No contexto televisivo ficcional, Fischer aponta que a 

mulher está mais presente como sujeito falante (e confessante, visto que o trabalho dela se refere 

às narrativas confessionais e intimistas na TV) e, igualmente, “como sujeitos a serem formados, 

educados, ou seja, como sujeitos cada vez mais necessitados de normas e procedimentos” para 

cuidarem de si (FISCHER, 2001, p. 588) e, por que não, indagamos, permanecerem vivas?  

É importante lembrar que adotamos, aqui, o ponto de vista culturalista que rejeita uma 

relação unidirecional ou monolítica entre mídia e efeitos; as mediações exercidas pelos sujeitos 

diante dos produtos culturais midiáticos são decisivas nos processos de recepção. Contudo, os 

produtos propõem sentidos preferenciais de leitura, e é nesse sentido que orientamos nossa 

reflexão, aliando-nos a outros autores dos estudos feministas, para os quais os meios de 

comunicação têm veiculado, majoritariamente, discursos e representações que ecoam valores 

patriarcais e mantêm a mulher em seus papéis tradicionais. Por outro lado, um produto cultural 

não se marca apenas por estrutura e funcionamento internos, como apontam Montoro e Cabral 

(2017); “é também um evento que se produz em um tempo e espaço determinado, que interpela o 

público que ativamente interage com este texto, este discurso audiovisual”; e tal discurso tem 

usos distintos na construção de repertórios de realidade e imagens de realidade. Em relação às 

imagens da violência, as autoras destacam que “ativam quadros comunicativos que conformam, 

confirmam ou rechaçam hierarquias sociais reconhecidas e sugerem modelos de ação”, além de 

conferir “visibilidade a novos atores sociais”. Assim o fazem por meio de estética singular e 

ímpar (MONTORO; CABRAL, 2017, pp. 103-104).   
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Fundada em 1965, a Rede Globo de televisão é assistida por mais de 200 milhões de 

pessoas no Brasil e no exterior, sendo a segunda maior rede de televisão comercial do mundo. 

KORNIS (2003) aponta que a Globo tem construído em conjunto com a sociedade brasileira uma 

identidade baseada na dramaturgia, tendo como expressão máxima a telenovela. Kornis relata 

que o sucesso das novelas teria impulsionado a criação de novos produtos ficcionais, com o 

propósito de reciclar, inovar e investir em novas linguagens televisivas. Baseadas em moldes 

hollywoodianos, as minisséries brasileiras ganharam espaço na Rede Globo no ano de 1982. 

Destinadas ao horário nobre, Kornis afirma que o novo gênero televisivo marcou um novo 

caminho para a teledramaturgia da emissora: 
 
É no interior da programação das minisséries que será construída uma 
história do Brasil recente, lado a lado com produções que retratam outras 
fases da história nacional, além de aspectos da sociedade contemporânea. 
Realizam-se nesse formato trabalhos de caráter mais autoral, com um 
investimento maior na qualidade. Exibidas num horário de menor 
audiência e para um público em princípio mais seletivo, as minisséries 
trazem a marca de um produto nobre, que será ainda beneficiado, ao 
longo da década de 1990, pela introdução de novos recursos técnicos que 
procuram crescentemente aperfeiçoar a verossimilhança”. (KORNIS, 
2003, p.129) 
 

O cinema hollywoodiano, modelo utilizado pelo melodrama da TV Globo, de acordo com 

Kaplan (1991), representa os valores do patriarcalismo, tendo a presença predominante do olhar 

masculino; a mulher é predominantemente objeto do olhar, não o sujeito dele. Dessa forma, a 

figura da mulher foi padronizada, relegando-se à ausência, silêncio e/ou marginalidade; a voz 

ativa e o discurso são negados à mulher, e o desejo dela está sujeito ao desejo masculino. “Em 

silêncio elas vivem vidas frustradas ou se resistem a essa condição, sacrificam as próprias vidas 

por tal ousadia” (KAPLAN, 1995, 24).  

 

3 Feminicídio ou crime passional? 

Produzida pela Rede Globo e transmitida entre 22 de agosto e 23 de setembro de 2016, a 

minissérie Justiça obteve grande repercussão na mídia, aumentando a audiência da emissora 

consideravelmente no horário de exibição7. Escrita por Manuela Dias e dirigida por José Luiz 

Villamarim, a trama se passa na cidade de Recife (PE) e conta com 20 episódios. Durante seu 

                                                
7 Matérias jornalísticas dá época dão conta de aumento em 7 pontos no Ibope: https://goo.gl/Lhwici. Acesso em 10 de junho de 
2017. 
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desenrolar, fomos apresentados a quatro histórias, cujos personagens estão ligados por uma 

temática em comum, de acordo com a sinopse: a busca por justiça. Entre elas, a trama em 

visionamento neste artigo: a da personagem Elisa (Débora Bloch), que não supera a morte da 

filha Isabela (Marina Ruy Barbosa), assassinada pelo noivo Vicente (Jesuíta Barbosa).  

No início da trama, Vicente é retratado como um homem apaixonado, "o namorado dos 

sonhos": faz um pedido de casamento romântico, ajoelhando-se em um iate ao propor a Isabela, 

em frente a amigos e familiares. Eles pulam no mar para comemorar a resposta positiva de 

Isabela. Naquele momento de felicidade, surge o primeiro indício de perturbação à ordem: Otto 

(Pedro Lamin), ex-namorado de Isabela, pula junto. Vicente se exalta, pois Otto e Isabela 

estavam tirando uma foto juntos. "Esse teu amiguinho é muito folgado, né?", dispara. Otto 

pergunta se a foto ficou boa. Vicente retruca, com raiva: "Tirei não, cara, não gosto de homem 

agarrando minha mulher, não". Otto debocha dizendo que Isabela não pertence a Vicente - que 

nega essa posse, porém a reafirma, dizendo "mas é minha noiva". O controle sobre o corpo 

feminino, questão central no arco narrativo de Vicente e Isabela, é introduzido neste momento: 

não apenas no uso reiterado do pronome possessivo “minha”, como um objeto que a ele 

pertence, mas na codificação visual da cena (Figura 1). 

Já na cena seguinte, Vicente e Isabela se beijam e, ao tocar uma canção de que ela gosta, 

ela deixa o noivo e vai para junto dos amigos. Vicente se irrita com a situação e sai andando. 

Isabela o segue, e Vicente tenta se desvencilhar, reclamando da presença de Otto. Isabela explica 

que eles são amigos mas, nervoso, Vicente é sarcástico ao perguntar "ex-namorado agora é 

amigo, né? Tá certo". Otto despede-se de Isabela, chamando-a carinhosamente pelo apelido 

“Bebela”. Vicente se exalta mais ainda, falando que ele não pode chamá-la assim: "Para você, é 

'Isabela, mulher de Vicente'". Não apenas a posse de Vicente é reafirmada com essa declaração 

de limites, mas a constante investida com a mulher, “ao demandar pela, permanentemente, 

através de poderes indistinguíveis, a permanecer em condições de subordinação” (BANDEIRA, 

2017, p. 30). Isabela tem de estar condicionada à vontade dele, que a tem e, portanto, é seu 

senhor: de beijá-la, de excluí-la, de selecionar e corroborar suas companhias.  Caso contrário, a 

violência (até aqui, ainda verbal e/ou contra outros) passa rapidamente a ser a força social que 

estrutura as relações entre ambos (BANDEIRA, 2017, p. 33). 

Isabela reage mal à agressão de Vicente ao amigo, e ele a segura pelo braço. O que ela 

grita evidencia o desejo de sair desse território de subordinação e controle: "Eu não aguento 
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mais. Tudo o que eu faço é um problema. A hora que eu falo, com quem eu falo, o jeito que eu 

falo, até a música que eu canto é um problema. Não dá, não dá. Não posso deixar de ser eu 

mesma". O ato seguinte de Vicente trata-se de controlar o corpo da mulher por outra via, o sexo, 

em clara alusão à incapacidade de a mulher impor seus argumentos em embate racional; guiada 

pelo corpo, irracional, é pelo corpo que será domada, feita gozar. Vicente ainda diz, enquanto a 

seduz, com jeito carinhoso, "Eu sou todo errado, mas eu te amo". 

O arco de introdução do casal e da dinâmica desse relacionamento permite identificar 

claramente o ciclo da violência doméstica, crime previsto na Lei Maria da Penha, descrito em 

três fases: tensão (quando o abusador começa a ficar irritado); explosão da violência (quando o 

abusador parte para a agressão); lua-de-mel (o abusador pede desculpas, faz promessas, 

culpabiliza a vítima e tenta desvalorizar o abuso). Ainda nessa cena, o olhar masculino (male 

gaze) debruça-se sobre o corpo da mulher, em atitude narrativa e significativa clássica do 

audiovisual tradicional quando Isabela tira a roupa e vemos seu nu traseiro, enquanto Vicente 

passa a mão pelo corpo dela, reforçando o significado de posse: o homem, dono, acaricia o que 

lhe pertence, a mulher.  

Até aqui, Vicente ainda não efetivou a agressão física, mas ficam evidentes os abusos 

psicológicos contra Isabela, tipificados como “violência psicológica” pela Lei Maria da Penha: 
 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique 
e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (BRASIL, 
2006). 
 

Na manhã seguinte, Isabela é censurada por Vicente, que a repreende pela roupa que ela 

usa para se exercitar com a mãe, na sala de casa. O personagem justifica a reprimenda pela 

presença de um pintor: "Com esse cara trabalhando em casa?"; "Agora se veste, viu? Não é para 

ficar malhando pelada assim na frente do maluco não, viu?". Isabela acata a ordem: a cena 

seguinte mostra a personagem malhando com a mãe, com outra roupa. 

A escalada de Vicente rumo à violência física se dá justificada pela narrativa de maneira 

dupla: contextual e pontual. Em ampla escala, as empresas do pai estão falindo; à medida que a 
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crise aumenta, ele bebe mais. Liga para Isabela embriagado, e a mulher, que já tinha dúvidas 

sobre o casamento, confidencia a Otto que o noivo está "esquisito, meio agressivo" e que não 

sabe se ainda quer se casar. A conversa entre os dois evolui, também induzida pelo álcool, para 

um beijo e uma relação sexual. 

Enquanto isso, Vicente quer se desculpar com Isabela. Bêbado, leva flores e chocolate8 

para a noiva. Isabela e Otto tomam banho juntos. Vicente abre a porta da suíte e vê Isabela nua, 

de costas. Ele xinga Isabela de "vagabunda" e “piranha”. Ela tenta explicar a situação, dizendo 

que aquilo nunca havia acontecido. Vicente dispara cinco tiros na noiva. A distância entre os 

dois não é grande, e apenas um disparo foi suficiente para assassinar Isabela. Porém, Vicente 

dispara por mais quatro vezes, o que ressalta o caráter violento e de ódio do crime, qualificado 

como feminicídio. Isabela cai, já morta, e a cena expõe seu corpo nu, extremamente 

ensanguentado, envolvida nos braços da mãe (Figura 2). 

A câmera dá close na expressão de Vicente, que aparece desesperado com o que fez, 

enquanto é segurado por Otto para que não chegue perto de Isabela. O "close" é utilizado para 

aproximar o personagem, valorizando sua dor, tentando humanizá-lo e mostrar que ele agiu "por 

impulso", que ele "perdeu a cabeça”. A construção narrativa e visual da tragédia induz à ideia de 

que Vicente deu um passo em falso - apesar de violento, machista e possessivo, foi o álcool e, 

sobretudo, a traição da noiva que o induziram. A figura de Eva, enfim. Apagam-se os indícios de 

uma relação marcada pela violência simbólica e, depois, física contra a mulher, construída sob a 

égide do patriarcado que só consegue manter e estruturar seu poder diante da submissão dos 

corpos das mulheres às vontades e limites do homem, possuidor. Assim, para cada operador de 

violência de Vicente há algo que a justifica e a atenua, produzindo um apagamento de sentido do 

feminicídio como crime de ódio: brigas > ex-namorado; repreensão à vestimenta > homem 

estranho; possessividade > dança extrovertida; escalada de violência e abuso > falência do pai (e 

álcool); feminicídio > adultério (e álcool). Há, portanto, sempre algo exterior a Vicente que o tira 

de si e o faz reagir - o seriado evita discutir que o modo de reação do personagem é constante, 

tipificado: violento. 

Longe de ser inédito, esse foi o discurso majoritário em relação ao feminicídio no Brasil 

até os anos 1990. Eva Blay recupera reportagem escrita por Carlos Heitor Cony na revista “Fatos 

                                                
8 O personagem Celso (Vladimir Brichta) havia dito para Vicente que a solução para qualquer problema com mulher é dar flores 
e chocolate. 
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e Fotos - Gente” à época do feminicídio de Ângela Diniz pelo ex-companheiro Doca Street em 

1976: "Mas desde o momento em que vi o seu cadáver tive imensa pena, não dela, boneca 

quebrada, mas de seu assassino, que aquele instante eu não sabia quem era” (CONY apud 

BLAY, 2003, s/p). Cony conclui seu texto classificando a motivação do assassinato como 

“privação dos sentidos provocada pela paixão” (idem). Ainda analisando o caso Ângela Diniz, 

Blay lembra que uma das estratégias jurídicas da defesa de Doca, foi demonstrar o bom caráter 

do assassino e, em seguida, mostrar como a vítima leva o homem ao ato criminoso9 - uma Eva 

induzindo ao pecado contra si mesma, portanto (BLAY, 2003, s/p). Assim, se o homem mata, é 

porque a mulher não aceita tal amor (BLAY, 2003). Esses operadores mascaram a violência 

contra a mulher sob a égide do “crime passional” ou de “legítima defesa da honra”, figura 

jurídica tradicional brasileira - já revogada penalmente10 - mas ainda presente na simbologia do 

feminicídio nacional. 

O bom caráter de Vicente fica evidenciado na segunda metade de seu arco narrativo, pós-

Isabela. Sete anos se passaram. Ele cumpriu pena e é libertado. Enquanto se reinsere com 

facilidade em um mundo cujas regras violou - ele é rapidamente aceito de volta na universidade, 

tem uma companheira e filha - a trama reforça a temporalidade deslocada do tratamento dado ao 

assassinato de Isabela. O reitor da Universidade, Heitor Diniz (Cássio Gabus Mendes), ao levar o 

ex-presidiário de carona até em casa, diz para ele: “Foi um crime passional”. Vicente responde: 

“Eu não sabia que era machista até a hora que eu atirei nela. Eu não sei por que eu fiz isso, eu me 

arrependo até hoje e o pior do arrependimento é que ele não adianta de nada”.  

Em outra cena, a companheira de Vicente, Regina (Camila Márdila), tenta acalmá-lo no 

apartamento, dizendo “Você cometeu um crime passional, Vicente, o seu pai tinha acabado de 

falir, você passou dois dias bebendo, você encontrou sua namorada na cama com outro, ela 

morreu, agora você enterra essa mulher”. O termo “crime passional” mascara o feminicídio, 

legitima a violência contra a mulher e ameniza um crime de ódio (assim como o resto do 

argumento de Regina reforça o apagamento do caráter de ódio do crime e a figura de Isabela 

como Eva). Segundo Lacerda (2014),  
                                                
9 De acordo com publicação no site da Organização dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo (OAB-SP), “o conselho de 
sentença aceitou a tese do excesso culposo no estado de legítima defesa e o juiz fixou a pena de dois anos de detenção ao réu, 
concedendo-lhe o direito ao ‘sursis’”. Ou seja, houve a desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo: decidiu-se 
que Doca havia, sim, assassinado Ângela, porém sem a intenção de matá-la, sendo o crime entendido como “legítima defesa da 
honra”. 
10 Trata-se de interpretação sobre o artigo 27 do antigo Código Penal, vigente até 1940, que excluía a ilicitude de atos criminosos 
cometidos em estado de completa privação dos sentidos.   
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A violência contra a mulher é resultado de uma construção histórica, 
cultural e social que foi consolidada no seio de uma sociedade 
hegemonicamente patriarcal, embasada em uma ideia hierárquica, sexista 
e machista, que estereotipa os sexos através das diferenças biológicas. 
Estas diferenças geram uma relação em que o sexo feminino ficou 
subjugado ao poder masculino, esta relação desigual acarreta atos de 
ordem violentas e discriminatórios. (LACERDA, 2014, p. 20) 
 

O processo de simpatia com Vicente se aprofunda e amplifica porque a trama se desdobra 

para explorar o passado dos personagens. Mesmo morta, Isabela não é poupada. O feminicídio 

da jovem continua sendo cometido sete anos depois dos cinco tiros que a mataram. Ela tem seu 

caráter assassinado, para destruí-lo junto com seu corpo e aprofundar a vitimização do culpado e 

a culpabilização da vítima. Primeiro a narrativa nos mostra que mãe e filha discutiram após Elisa 

descobrir que a filha não concluiu o ensino médio porque faltou às aulas no último ano, gastando 

o dinheiro da mensalidade e que, por isso, não prestaria vestibular. Quase ao final da trama, nos é 

revelado que Isabela fez um aborto. Vicente diz que “se esse bebê tivesse nascido, tudo seria 

diferente”. Afinal, propõe o raciocínio, Isabela seria a mãe de seu filho - e não são 

majoritariamente os pais desses filhos que matam as mães?  

A destruição do caráter de Isabela é acompanhada pela jornada heroica de Vicente, um 

herói da cultura de massas, que vai ao inferno e tem redenção, na vida: foi perdoado pela Justiça, 

perdoado pela mãe da mulher que assassinou, é aprovado na pós-graduação. A narrativa celebra 

a jornada desse homem, arrependido. Enquanto isso, o corpo de Isabela, mutilado pelo ódio de 

cinco disparos, continua morto, sua imagem sendo continuamente sujeita à condenação. Para ela, 

o tempo não existe mais; para ele, o tempo contribui para o apagamento total de sua culpa e, na 

verdade, sua exacerbação como homem de bem que foi vítima das circunstâncias.  

Alguns diálogos se mostram condescendentes com o assassino de Isabela, fazendo com 

que os telespectadores sintam pena e afeto por ele. Em diversos momentos a trama enfatiza como 

ele sofreu na prisão e como está arrependido do crime. Ao descobrir que Vicente tentou suicídio 

enquanto esteve preso (ato supremo de arrependimento e, logo, redenção), em uma cena em que 

o plano fechado evidencia os pulsos cortados do “pobre arrependido”, Heitor chega a dizer para 

Elisa que “ele não é um monstro”. A trama sugere ao público inverter os papéis de vítima e 

culpado, como se o fato de ele querer tirar a própria vida fosse mais passível de compaixão do 

que a vida da namorada interrompida brutalmente por ele. 
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A maneira como a trama de Isabela e Vicente é apresentada tem dois tempos: o primeiro, 

da apresentação do casal até o feminicídio, e o segundo, sete anos depois. Ambos os tempos 

parecem deslocados das discussões das teorias feministas, dos movimentos de mulheres e da 

legislação brasileira de proteção à mulher. Ecoam de um passado distante e recuperam desse 

passado uma posição machista e tolerante com os crimes cometidos por homens de bem contra 

pecadoras. Nesse sentido, o presente na verdade ainda é o passado patriarcal, e tal disjunção 

temporal revela ainda uma discrepância de tempos dentro da minissérie: proposta como 

construção narrativa inovadora e contemporânea, Justiça na verdade repete representações 

audiovisuais tão clássicas quanto sexistas e antigas. Na forma a minissérie apresenta cinco 

tramas relacionadas entre si de maneira não-linear, tanto temporal quanto dramaticamente, que 

exigem do espectador um esforço extra para a compreensão global das histórias e pontual de 

cada drama. Mas no conteúdo trata um feminicídio íntimo de maneira similar àquela como a 

mídia tratou, nos anos 1970, o feminicídio de Ângela Diniz por Doca Street. Como àquela época, 

a mídia se coloca como um tribunal que julga e absolve o homem - ou alivia sua pena. Trata-se, 

portanto, de uma narrativa velha, de um tempo que não interessa à luta das mulheres ou às vidas 

das mulheres. 

 

4 Considerações finais 

Contemporânea e inovadora na forma, Justiça apresenta o feminicídio como crime 

passional. Ou seja, em sua forma mais velha, ultrapassada, tanto na lei quanto na luta e na 

epistemologia. Propõe, assim, um tempo narrativo em dissonância com o tempo diegético que 

nos sugere: parece encenada em épocas distantes, em que o feminicídio e a Lei Maria da Penha 

não existiam e não tipificavam as mortes de mulheres como crimes de ódio. A minissérie faz isso 

ao apagar o caráter de crime de ódio do homicídio cometido por Vicente contra Isabela; ao 

continuar o assassinato simbólico da personagem e apresentá-la como Eva, indutora do pecado 

de um homem de bem; ao reiterar o crime de Vicente como crime passional. E, por fim, por 

narrar uma jornada de redenção heroica de Vicente. Tal jornada do herói nos parece propor uma 

tortura simbólica a Isabela (ou à ideia de Isabela), que teve seu tempo interrompido por Vicente 

enquanto ele não apenas manteve seu tempo, mas alavancou-o como promessa, transformando-o 

em uma narrativa feliz, não de justiça (marcada pelo devido cumprimento legal da pena), mas de 

transcendência apoteótica. Isso ocorre porque a narrativa o apresenta na segunda temporalidade 
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do arco narrativo como simpático, vimitizado, merecedor de felicidade e praticamente justifica 

seu crime diante de uma adúltera, que aborta, mente e provoca os homens. 

Na narrativa sexista de Justiça, Vicente agiu com descontrole e fora da lei (o que o leva a 

ser preso), mas com legitimidade (o que o leva a ser perdoado pela narrativa), sobre algo que era 

seu território, que ele reclamava como seu, pelo qual ele percorria suas mãos: o corpo feminino. 

Foi sobre esse corpo que a ira, a raiva descarregaram cinco balas para não apenas matar, mas 

aniquilar, torturar e destruir os indícios da mulher diante dele.  

A cada cinco anos, desde 1995, o Global Media Monitoring Project (GMMP) - Who 

Makes the News? tem medido as mudanças na representação e participação das mulheres na 

mídia. Para os idealizadores do projeto, os meios de comunicação são uma força poderosa em 

moldar a forma como vemos o mundo, o que pensamos, e muitas vezes a forma como agimos. 

Eles defendem que a mídia deveria ser um exemplo de igualdade de gênero, mas, em grande 

parte, faz o oposto, como a narrativa de Justiça exemplifica.  

Portanto, seria importante que os produtos audiovisuais, que atingem um público 

massivo, tratassem os casos de violência contra a mulher com um viés diferente do que Justiça 

apresenta. É essencial que a mídia dê visibilidade a esse tipo de crime, atentando para não 

culpabilizar a vítima assim como para não criar a imagem de “bom moço” do criminoso. Além 

disso, deve-se ressaltar o caráter machista desse tipo de crime para que possam ser abertas 

discussões a respeito do assunto. 
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