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RESUMO 

 

Este trabalho faz um exercício de análise do objeto da pesquisa de doutorado do autor, a 

qual objetiva identificar e discutir as formas de representação da violência doméstica 

contra a mulher no talk show popular Casos de Família. Na análise de uma edição 

completa do programa, observamos as performances da apresentadora, dos/as 

participantes, da psicóloga e da plateia a fim de perceber os enquadramentos e 

representações que delas emergem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Casos de Família; talk show popular; violência doméstica; 

SBT. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  O que ocorre quando um talk show popular se dedica à abordagem de problemas 

e temáticas sociais? Com tal inquietação de fundo, este artigo apresenta como proposta 

de estudo a representação televisiva da violência doméstica contra as mulheres, mais 

especificamente no programa Casos de Família, exibido há 14 anos nas tardes do SBT. 

 Seguindo tais interesses de pesquisa, a análise visa responder à seguinte 

pergunta: como as performances dos atores do programa ajudam a construir 

enquadramentos sobre a violência doméstica e qual representação acerca deste problema 

o programa engendra? Por “atores”, entendamos os agentes que constituem a cena 

interativa do programa, a saber: apresentadora, psicóloga, convidados e plateia. Ou seja, 

buscamos entender como a performance de cada um desses agentes em interação uns 

com os outros constroem enquadramentos e representações sobre a violência. 

 De partida, nos assentamos em pressupostos teóricos que justificam a televisão e 

o subgênero talk show popular enquanto espaço de visibilidade para discussões 

importantes, como a violência de gênero, por exemplo
3
. Em estudos anteriores, já 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando e Mestre em Comunicação Social pelo PPGCOM/UFMG. Membro do Coragem (Grupo de Pesquisa em 

Comunicação, Raça e Gênero). Bolsista FAPEMIG. E-mail: rafaelbfialho@gmail.com. 
3 Este artigo foi realizado a partir de material coletado para pesquisa de doutorado em andamento. O estudo, 

intitulado Casos de Família e o lugar do talk show popular na televisão, é desenvolvido pelo autor do presente 

trabalho. 
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defendemos amplamente o papel de Casos de Família como lugar de divulgação da 

prevenção e combate da violência doméstica, função que, embora não esteja livre de 

problemas, atesta a relevância do talk show e da TV em si (MARTINS, 2017a; 2017b; 

2017c). 

 Logo, a pesquisa da qual este artigo deriva assenta-se em alguns marcos teóricos 

que nos oferecem princípios norteadores para a análise a seguir. A saber, alguns deles: 

 

a) Falar de televisão é importante 

Embora a força cultural da televisão no Brasil pareça ponto pacífico entre os 

pesquisadores, nosso estudo privilegia um lugar de observação da TV enquanto 

considerando-a uma instância crucial de produção de sentido em mútua afetação com a 

sociedade, captando e emitindo suas tendências, movimentos e rumores (FRANÇA, 

2009), tais como os enquadramentos a respeito da violência que ela dá a ver. Dado esse 

profundo e contínuo diálogo que estabelece com a sociedade, a televisão não deve ser 

desconsiderada na reflexão sobre problemas da realidade – como a violência doméstica.  

 

b) Os talk shows populares são locais potentes para discussão de questões da sociedade 

Concordando com vários estudos, consideramos os talk shows populares
4
 como 

arenas privilegiadas para a discussão de gênero dado seu potencial de transformar 

questões privadas em exemplos de problemas públicos, conferindo uma existência 

pública a grupos invisíveis ou vítimas de opressões, como as mulheres (GILL, 2007; 

WETSCHANOW, 1999; SHATTUC, 1997).  

 
O ponto chave aqui é que as próprias características que reduzem a 

possibilidade de deliberação crítico-racional – a oferta e a legitimação 

da discussão pública sobre a vida emocional, sua ênfase na autoridade 

da experiência „privada‟ e na autenticidade pessoal dos participantes – 

é justamente o que tem feito desses programas importantes campos de 

entrada na visibilidade pública, conversação pública e legitimação 

para mulheres, gays e lésbicas, pessoas não-brancas, classe 

trabalhadora, entre outros. As mudanças de autoridade comemoradas 

pelos defensores do gênero são o resultado das diferentes regras do 

                                                 
4 Características centrais dos talk shows populares: a) publicização da intimidade de convidados anônimos, que 

contam seus problemas, exibem seus conflitos e, muitas vezes, buscam ajuda; b) a atuação de um/a apresentador/a 

que organiza a narrativa; c) a presença de um/a expert em assuntos afins aos temas abordados (advogados, 

psicólogos, líderes de movimentos civis etc); d) participação efetiva da plateia, que opina sobre os casos expostos; e) 

edições baseadas em um tema advindo do campo político, pessoal ou social; f) confronto de pontos de vista diversos; 

g) participação dos convidados baseada no fluxo da conversa; h) contribuições e discussões no nível 

emocional/pessoal e não científico; i) baixo custo de produção; j) veiculação ao vivo ou com “efeito de ao vivo”, 

através de pouca edição (LIVINGSTONE; LUNT, 1994). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 3 

discurso público que operam em talk shows, além da autoridade 

concedida pela ênfase no pessoal e emocional. A base emocional, 

embora certamente desencoraje um pensamento cuidadoso e orientado 

coletivamente, tem servido aqui para abrir um espaço público (embora 

não pertença a todos/as) e compartilhado (GAMSON, 1999, p. 197. 

Tradução nossa)
5
. 

 

c) A mídia precisa ser considerada no debate da violência doméstica 

Minayo e Souza (1998) acreditam na interdisciplinaridade como fator frutífero 

para o debate sobre a violência doméstica: 

  

Sublinhamos que a reflexão sobre a interdisciplinaridade e 

multiprofissionalidade no campo da práxis violência e saúde não é 

uma imposição externa e sim exigência epistemológica intrínseca e 

essencial. [...] O princípio da cooperação é central e deve prevalecer 

sobre a hierarquia das disciplinas, a competição institucional e a 

oposição entre teoria e prática. Ao se lidar com o tema da violência, só 

se alcançará legitimidade através da argumentação num coro 

polifônico e dialógico (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 528). 

 

Logo, os estudos de Comunicação oferecem um pertinente aporte para a 

compreensão de uma faceta da questão, já que a violência de gênero é perpetuada, 

também, devido a uma série de imagens e representações problemáticas veiculadas pela 

própria mídia – como a televisão. Como responsável por parte do problema, cabe à 

mídia, então, divulgar os direitos e serviços disponíveis às mulheres, que devem ser 

abordadas como cidadãs portadoras de direitos e não como vítimas e cobrar efetividade 

e qualidade dos serviços de atendimento à mulher (DOSSIÊ, 2015).  

 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Conceitos operadores 

a) Performance  

A dimensão fortemente performativa vista no programa convoca para si o 

conceito de performance, definido por Goffman (2002, p. 29) como “[...] toda atividade 

de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua 

                                                 
5 Do original: “The key point here is that the very characteristics of talk shows which reduce “rational-critical 

deliberation” – their purveying and authorization of public discussion of emotional life, their emphasis on the 

authority of “private” experience and on the personal authenticity of speakers – are what have made them such 

important sites of entry into public view, public conversation, and public validation for women, gays and lesbians, 

people of color, working-class people, and so on. The common reversals of authority celebrated by the shows‟ 

defenders are the result of the different rules of public discourse operating in talk shows, and the authority granted by 

the emphasis on the personal and the emotional. An emotional base, while certainly discouraging careful and 

collectively-oriented thought, has served here to open up commonly shared (though not commonly owned) public 

space”. 
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diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência”. 

A análise das performances em Casos de Família é promissora para a compreensão do 

enquadramento da violência doméstica contra a mulher porque nos permite visualizar as 

significações circulantes que são valorizadas socialmente nas interações relativas ao 

tema.  

 

b) Enquadramento 

Cotidianamente, lançamos mão de diversos quadros de sentido de acordo com a 

situação, permitindo-nos compreendê-las e projetar modos de participação nelas, pois a 

ação do enquadramento nos dá respostas a questões como o que está acontecendo nas 

situações, quais são as regras que as regem, o que esperar (ou não) delas, e, por fim, 

quais posicionamentos devemos adotar em cada uma delas (MENDONÇA; SIMÕES, 

2012).  

Ao analisarmos a situação interativa do programa, acreditamos ser possível 

visualizar como os sujeitos envolvidos em Casos de Família mobilizam os sentidos 

relativos à violência, nos permitindo enxergar nas interações mediadas pelo programa os 

valores e normas ligados a essa temática e os enquadramentos que advém dessas 

interações.  

 

c) Representação  

Nos referimos às representações enquanto sinônimo de signos, imagens, formas 

de pensamento, atividade representacional dos indivíduos, conjunto de ideias 

desenvolvidas por uma sociedade. Ou seja, tudo aquilo dotado de sentido e formalizado 

pela linguagem, nos permitindo estabelecer relações com a cultura e com o mundo 

(FRANÇA, 2004 apud CORRÊA; SILVEIRA, 2014). Por isso, o conceito de 

representação nos é caro, pois possibilita entender como o programa codifica o tema da 

violência doméstica e de que modo busca interpelar o público utilizando-se de uma 

temática tão presente no cotidiano.  

 

Delimitações metodológicas 
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 Para o exercício de análise, selecionamos aleatoriamente uma
6
 edição completa 

do corpus da pesquisa à qual este artigo se vincula. O programa foi selecionado por ter 

como tema central a violência e tratar do caso de Nilda, que sofre agressões de seu 

companheiro, André. O caminho metodológico visa, primeiramente, entender a 

performance acionada pelos atores do programa para, depois, ver como esta engendra 

enquadramentos e, por fim, representações sobre a violência doméstica contra a mulher.  

 

a) Primeiro movimento metodológico: análise da performance  

Para adentramos a edição escolhida e nos apropriarmos de sua estrutura 

narrativa, elaboramos um quadro descritivo que abarca as dimensões da performance e 

dos elementos formais da materialidade de nosso corpus.  

Elementos performáticos Elementos estilísticos
7
 

Falas 

Diálogos 

Embates 

Gestual 

Gritos/Choros/Risos 

Movimentação no 

palco 

Edição Efeitos 

sonoros 

Trilha  

Gerador 

de 

caracteres 

Trabalho de câmera 

(movimento/enquadramento) 

Tabela 2: Quadro descritivo dos programas. Elaborado pelo autor. 

 

Para manejar o objeto, julgamos pertinente uma perspectiva que vá ao encontro 

da estrutura do programa, permitindo uma compreensão sobre seus elementos principais 

e suas dinâmicas e conflitos. Assim, consideramos como categorias de análise as 

performances: i) dos/as participantes; ii) da apresentadora; iii) da plateia; e iv) da 

psicóloga.  

 

b) Segundo movimento metodológico: análise de enquadramento  

Buscamos ver os enquadramentos acionados no palco, no momento mesmo da 

interação, para identificarmos os modos pelos quais Casos de Família representa a 

violência doméstica. Nos guiamos pela pergunta central: como as ações dos atores 

agenciam e constroem enquadramentos que dotam de sentido as interações sobre a 

violência? 

 

c) Terceiro movimento metodológico: análise da representação 

                                                 
6 Tema: “Mulher boa é mulher quieta!”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8YbtClxTJBg >. 

Acesso em: 15 mai. 2018. 
7 A cenografia não será analisada porque é um elemento fixo no programa, não apresentando nenhum tipo de variação 

conforme os temas. 
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Por fim, buscamos compreender que representações sobre a violência advêm 

desses enquadramentos e o que elas podem nos dizer dos modos pelos quais o programa 

codifica o tema da violência. 

 

ANÁLISE 

Nilda, a personagem principal do dia, é agredida por André, que já foi seu genro. 

Mesmo sabendo que ele já batia em sua filha, Nilda decidiu ficar com ele, com quem 

teve um filho. Tal fato, desde o início, é explorado por Christina como o principal 

gancho da história; a apresentadora questiona a convidada sobre os motivos que a 

fizeram ficar com o agressor de sua filha, e usa seu lugar de mulher para indicar seu 

espanto com a situação: “Agora uma pergunta que eu fico aqui, eu como mulher. Nilda, 

você, na época, vendo a sua filha casada com um cara, que é o André, que maltratava 

sua filha, que batia na sua filha [...], você não pensou assim „Gente, como é que eu 

posso me interessar por um homem que maltratou minha filha? Você nao pensou?”. A  

atuação da apresentadora flutua entre os papéis de amiga – ao tentar defender Nilda de 

André – e de inquisidora – quando critica duramente a mulher por suas escolhas. O 

enquadramento dado a Nilda é de “vítima de si mesma”, portanto, responsável pelas 

escolhas que levaram às agressões. 

O programa começa no camarim do SBT numa tentativa de “proteger” Nilda 

para que o marido não saiba que ela contou que ele bate nela. Essa estratégia raramente 

é usada em Casos, mas relembra outros programas do gênero, que trabalham de forma 

mais recorrente com a revelação de segredos e afins. À parte do palco, Christina 

assegura a Nilda: “Nós estamos aqui sozinhas, ninguém tá ouvindo a gente, inclusive o 

pessoal que tá lá na plateia, ninguém tá ouvindo”. Interessante observar que essa 

tentativa de “esconder” a agressão, manter na intimidade, é no mínimo contraditória, já 

que Nilda está expondo sua situação para toda a audiência do programa.   

A postura de Christina em relação a Nilda fica entre a pena, a surpresa e a 

impaciência. Este último sentimento transparece pela expressão facial da apresentadora, 

que, ao ouvir de Nilda que ela é capaz de bater em André mesmo sendo menor e mais 

fraca que ele, olha para a câmera com uma cara de piedade, como se convocasse o 

telespectador a ter dó de Nilda e colocando em descrédito aquilo que ela dissera.  

A entrevista é conduzida por Christina na busca por detalhes da relação abusiva 

e, principalmente, pela rememoração da ocasião em que Nilda levou um tapa de André: 
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motivos da agressão, quantidade de tapas dados etc. A conversa ganha ares de fofoca 

entre amigas quando Christina pergunta a Nilda se o marido sai com outras. Cria-se 

todo um suspense em relação a André que, não por acaso, é anunciado como atração 

para o segundo bloco, após o intervalo convocado pela apresentadora, que enquadra o 

tema do dia: “Pesado”, “atual”, “um tema que nós mulheres brigamos muito hoje em 

dia, no bom sentido”. 

No segundo bloco, antes de receber Nilda e já situada no palco, Christina 

conversa com Francisca, mãe de Nilda, e com André, introduzindo-o já pela história 

inusitada do genro que ficou com a sogra. A plateia reage boquiaberta e instaura-se um 

burburinho, indicando espanto. André aparece balançando a cabeça, risonho e tampando 

a cara, cabisbaixo. A edição divide a tela de André com Nilda, ainda nos bastidores. 

Além do discurso verbal, a expressão facial é estratégia recorrente para 

demonstrar a posição da apresentadora frente aos casos, já que, em vários momentos em 

que os abusos de André amaprecem na narrativa, Christina aparece boquiaberta, 

surpresa. Isso sinaliza que a opinião da apresentadora importa tanto quanto os casos 

contados pelos convidados.  

 A plateia é responsável por enquadrar André como ridículo quando Francisca diz 

que ele gosta de ganhar o café da manhã na cama, já que os participantes do auditório 

aparecem rindo e fazendo um burburinho de deboche e descrédito. O riso ressurge 

quando a mãe de Nilda fala que André piorou o comportamento e  ele diz que dá 

carinho e amor para Nilda. Portanto, até agora, o agressor é qualificado enquanto um 

sujeito insignificante, que não deve ser levado a sério.  

 Contudo, André começa a passar de meramente ridículo a vilão em potencial 

quando Francisca conta que ele prendeu a ex-mulher no banheiro para que ela não saísse 

de casa. A partir desse elemento, Christina começa a investir mais no enquadramento do 

convidado como alguém perigoso, mau, já que prender é algo que não se deve fazer 

nem com animais. André volta a se defender, amparando-se em normas que Nilda não 

deveria descumprir, como arrumar a casa e cuidar do filho – regras fortemente 

associadas ao estereótipo clássico de mulher doméstica.  

 Christina conta todo o histórico do relacionamento dos dois novamente no palco, 

e André, além de responder às perguntas, atua no sentido de se defender, desmentindo a 

apresentadora. Ela insiste, e instaura-se um embate para que ele confesse que já agrediu 

fisicamente Nilda, o que ele não confirma em momento algum. Christina o confronta 
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dizendo que Nilda confessou que já apanhou dele. A câmera em close up mostra a face 

de André, sob uma trilha sonora tensa de piano em tons agudos. 

 Nesse momento, Christina aproveita para tecer consideracoes sobre a dificuldade 

que muitas mulheres têm de denunciar os agressores, focando nas vítimas menos 

privilegiadas, que, além do medo, têm menos alternativas de saída do ciclo de violência. 

Enquanto isso, André balbucia algumas palavras para a sogra, que a apresentadora 

entende como ameaças. Num enquadramento violento, quem passa a ameaçar o homem 

é Christina, que diz: “Mais ameaçado tá é ele, porque se ele pega os homens lá, porque 

nenhum homem gosta de homem que bate em mulher não”. 

 Nilda é chamada ao palco e, logo após a confirmação das agressões por ela, 

André se retira do palco por conta própria. Agora é o momento do monólogo de 

execração pública do convidado por parte de Christina que, com suas palavras, 

enquadra-o definitivamente como o vilão da história. Enquanto ele se retira do palco, 

Christina grita: “Ele tá saindo do programa, mas infelizmente é assim. O covarde ele 

bate na mulher entre quatro paredes, mas no programa ele se retira. É sempre assim: em 

quatro paredes é valentão. No programa não tem coragem de mostrar a cara e falar; tá se 

retirando”. O papel dos bastidores no programa é algo que chama atenção: a partir das 

imagens de André saindo do palco e adentrando caminhando pelos corredores do 

estúdio, há todo um trabalho de exclusão simbólica não apenas do participante vilão, 

mas de seus argumentos, construindo uma espécie de materialização de que sua posição 

não é aceita ali.  

A conversa inicial no camarim é reprisada. Christina passa a questionar 

novamente os motivos de Nilda ter ficado com André mesmo sabendo que ele agredia 

sua filha, culpando-a duplamente por i) ter se casado com o marido da filha, o que não 

deveria ter ocorrido pois “o que é de filho é sagrado” e ii) ter escolhido alguém com 

sabido histórico de agressividade. A responsabilidade recai toda sobre Nilda, que teria 

“dedo podre”, segundo a apresentadora. Nilda até tenta argumentar dizendo que 

esperava que André mudasse de comportamento e que permanece com ele por medo de 

perder a guarda do filho, mas em alguns momentos cede e concorda com Christina – 

que fica cada vez mais impaciente com a convidada por ela acreditar que o marido irá 

tomar a criança. Anahy intervém tentando ponderar: “Talvez o medo seja de ele sumir 

com a criança”.   
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Nilda tenta se justificar argumentando que André, apesar de violento, é 

trabalhador – fala que é refutada por Christina, que insiste na controvérsia: como pode 

uma sogra pegar o marido da filha, que sempre a agrediu? O fator do inusitado prova 

ser, assim, o elemento mais chamativo do programa, mais importante até que a agressão 

em si: “O mais grave aí, que além dela conhecer o tipo dele, ela tinha visto isso 

acontecer com a própria filha, isso que é o mais grave, né?”, analisa Christina. Logo, o 

enquadramento de Nilda parece mudar de “mulher que apanha do marido” para “mulher 

escolhe ficar com o genro mesmo sabendo que ele batia na filha e agora apanha dele”. 

Essa mudança do foco temático só reforça o quão dinâmica é a cena interativa que se dá 

no palco de Casos de Família, e cabe a Christina Rocha, na maior parte do tempo, a 

função de regular os enquadramentos, definindo-o o que está acontecendo no palco e 

quem é quem no caso narrado. Aos outros agentes do programa – plateia, psicóloga e 

convidados, só resta concordar. Após algumas intervenções bem pontuais, Dra Anahy 

avalia que tanto Nilda quanto André têm problemas emocionais. 

 No último bloco do programa, a plateia é chamada a dar sua opinião sobre o 

caso, e a maioria dos participantes reitera o discurso de responsabilização da mulher 

propalado durante toda a edição, enquadrando Nilda como principal culpada pelas 

violações que sofre. Um exemplo das falas do auditório: “Você me desculpa, bem, mas 

quem não tem juízo e vergonha na cara é você. Você tem que apanhar mesmo, meu 

bem”. Outras participantes dizem que a agressão seria um “troco” da vida pelo fato de 

Nilda ter “pegado” o marido da filha, que ela merece apanhar e que não se separa de 

André por medo de perdê-la para outra mulher. A plateia reage gritando e aplaudindo. A 

convidada discorda de todas essas colocações. Apenas uma moça tenta consolar a 

convidada, chamando André de animal e tranquilizando-a sobre a possibilidade de ela 

perder a guarda do filho, algo que nao ocorreria dado o respaldo que a lei garantiria à 

mãe.  

Temos aí o que estamos chamando em nossa pesquisa de “enquadramento 

violento”, que se repete nas várias edições analisadas. Embora varie conforme o 

programa, todos os atores de Casos lançam mão de molduras tão violentas quanto as 

agressões narradas para se referirem a elas. Julgamentos morais, ridicularização, 

expulsão do palco, culpabilização e xingamento são algumas estratégias vistas ao 

enquadrar-se os episódios de violência.  Podemos sugerir que o principal mérito do talk 

show em questão seja nomear o problema e oferecer alternativas de combate a ele, pois, 
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por outro lado, a atração acaba por perpetuar algumas visões limitadas e problemáticas 

sobre a questão.  

Interessante observar o modo pelo qual o gerador de caracteres (GC), juntamente 

com o programa todo em si, vão construindo uma narrativa de suspense focado no 

agressor. Alimentando o conflito, o explica: “Marido está no palco e não sabe das 

declarações da esposa”. E depois: “Daqui a pouco: marido não suportará ouvir de sua 

esposa que ele bate nela”. Quando o programa começa de fato no palco, o GC diz: “Em 

instantes: será que o marido confessará que bate em sua esposa?”;  “Marido não assume 

já ter batido na esposa”; “André morou com a neta de Francisca e hoje mora com a filha 

dela”; “Em instantes: marido ficará surpreso com revelações da esposa”; “Marido 

abandona o programa após esposa confessar que ele já bateu nela”. Assim, a narrativa 

do programa é estruturada com foco André: nos bastidores, Nilda fala sobre ele; o GC 

fala sobre as impressões dele; Christina, indo para o intervalo, anuncia que vamos 

conhecê-lo. 

Esse destaque dado ao “vilão”, outra estratégia discursiva recorrente em várias 

edições, volta ao programa quando um produtor vem ao palco para dizer que André se 

recusou retornar ao estúdio e que expulsará Nilda de casa. Ela discorda de Christina 

quando a apresentadora diz que esta foi a melhor solução, oferecendo várias resistências 

à separação de André. Mais uma vez, a apresentadora recorre à incredulidade causada 

pela posição da convidada. Por fim, Rocha aparece lendo estatísticas sobre a violência 

contra a mulher no Brasil, dados de 2013. Em vários momentos, enquanto os dados são 

ditos, aparece a imagem de Nilda em close, como se ela representasse, fosse o rosto, a 

personificação do problema da violência doméstica. Logo, a imagem da convidada 

traduziria e concretizaria os números lidos por Christina.  

Por fim, a psicóloga ocupa de forma mais direta o lugar que lhe pertence e dá 

seu parecer, desempenhando o papel de especialista, muito comum no referido 

subgênero televisivo. Partindo do caso de Nilda, ela esclarece o ciclo de violência mais 

geral que aponta para uma amplitude do problema, conferindo à mulher a 

responsabilidade de romper com tais situações: “É assim que começa: é um empurrão, é 

uma proibição, é o homem querendo tomar poder absoluto, controle total, não deixa 

sair, não deixa fazer nada”. Aqui, a permanência em relações abusivas é enquadrada 

como uma disfunção psicológica, indicando “desespero”, “sufoco” e carência emocional 

por parte das mulheres.  
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Christina Rocha pergunta a Nilda se ela vai sair de casa e ir morar com a mãe. A 

convidada diz que não, ao que a plateia reage com burburinho e pode se escutar um 

“Vai apanhar” no estúdio. Dessa forma, fecha-se a interação que emoldurou a vítima 

como alguém que não quer sair da situação de violência, mesmo tendo sido alertada por 

apresentadora, plateia e psicóloga – dando margem a interpretações como aquelas 

ouvidas na plateia. 

Todavia, se o caso de Nilda parece não ter sido resolvido – e nem é essa uma 

preocupação do programa, segundo a apresentadora, o principal modo de cumprir uma 

suposta função social do programa seria mostrar, por meio dos casos, o que não fazer – 

o que dota a atração da capacidade de moldar comportamentos sociais e oferecer 

modelos de conduta e bem viver. Christina finaliza o programa tentando legitimar 

Casos de Família com base numa “função pedagógica/social” que ele apresentaria: “O 

Casos de Família não é um programa como vocês costumam dizer, só de barraco, que 

explora o problema alheio não. A gente tem um compromisso social sim com a família, 

a gente tem o compromisso de esclarecer, de dar conselhos, e é o que a gente tá fazendo 

aqui hoje. Espero sinceramente, do fundo do coração, que se você aí de casa estiver 

passando por isso, acorde, pelo amor de Deus, gente, por favor”.   

 

CONCLUSÕES – A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEGUNDO O CASOS DE 

FAMÍLIA  

 Embora em determinado momento Christina Rocha afirme que violência “não é 

só bater, é prender em casa como se fosse uma escrava, não pode isso, não pode aquilo, 

ninguém pode viver assim”, a modalidade de agressão privilegiada pelo programa é a 

física. Talvez por ser mais didática ou compreensível do que outros tipos de violência 

(patrimonial, moral e psicológica) ou até mais “palatável” (do que a violência sexual, 

por exemplo), nossas análises têm mostrado que as agressões físicas são objeto de 

destaque a partir das provas de verdade: as imagens muitas vezes mostram sinais físicos 

no corpo das mulheres, como dedos quebrados, cicatrizes e olhos roxos, frutos de 

agressões. 

Isso indica que, mais do que ser contada, a violência precisa ser revivida no 

palco para ser crível e ganhar apelo. Daí advém a importância de cada agente da 

situação interativa desempenhar bem sua performance. Assim como nesta edição, de 

modo geral, os maridos/namorados/parceiros são enquadrados como os agressores; as 
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mulheres são as vítimas; a apresentadora coloca-se como a defensora da classe 

feminina; a plateia representa da audiência de modo geral e a psicóloga faz o papel da 

perita. Pensando na contínua tentativa de encenação da violência no palco, soaria no 

mínimo estranho se André se comportasse de forma pacífica e permanecesse no estúdio 

sem se defender, rompendo com o que se espera de um homem violento. 

Entretanto, a construção da mulher é mais complicada, como no caso de Nilda: 

se mesmo sabendo do histórico de agressões de André ela escolheu viver com ele, 

teoricamente ela assumiu a possibilidade de o marido recair no erro. Logo, Nilda é 

responsável por qualquer violência que venha a sofrer – este é o enquadramento dado 

pela apresentadora, confirmado pela psicóloga e repetido pela plateia. Tal 

enquadramento pode levar ao pensamento de que, então, algumas mulheres – como 

Nilda – merecem apanhar. Nem sempre é assim, já que na maioria das vezes à mulher 

cabe o papel de vítima, mas o fato de isso acontecer algumas vezes indica que, para 

Casos de Família, a violência se justifica em alguns casos.  

Ao homem nunca é dada a possibilidade da razão: ele está sempre errado e sua 

vilania é irreversível. Cabe, então, mais uma vez, à mulher sair da situação violenta, já 

que a conduta do parceiro é tratada como irrecuperável após ele refutar todos os 

argumentos contra a violência apresentados por Christina, Anahy e auditório. Nesse 

sentido, diz a psicóloga: “A postura é da mulher que tem que mudar. Porque o homem, 

é... Porque isso é doença”. 

Além de tentar desconstruir mitos como “meu marido é violento, mas 

trabalhador, bom pai”, o programa também rompe com a ideia de que a violência 

doméstica seja um problema de classes menos favorecidas. Assim como na edição em 

análise, em várias outras Christina defende que “rico também apanha, que eu sei”, o que 

reforça a ideia da permanência em situação de violência em razão de fraquezas 

emocionais e psicológicas, o que Dra. Anahy explora com frequência. 

Destoando de um padrão verificado em outras análises (MARTINS, 2017a), 

nesta edição não houve espaço para divulgação explícita de meios de denúncia, como 

ocorre costumeiramente, quando a apresentadora incita ao público a denunciar casos de 

violência, ou quando o número de telefone para denúncias (Disque 180) aparece no 

gerador de caracteres. 

Além de um “caso de família” como outro qualquer, o programa também situa a 

violência como um problema público ao relacionar a situação de Nilda a estatísticas 
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nacionais, que ampliam a magnitude da questão: a violência passa, então, de uma “briga 

de marido e mulher” para um problema social grave vivido pelas mulheres brasileiras. 

Acreditamos que aí reside o principal potencial do programa: dar voz aos números das 

estatísticas, personificando-os e, talvez, aumentando a sensibilidade em relação ao 

problema por parte da audiência.  
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