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RESUMO 

 

A pesquisa se propõe a analisar os comentários presentes na matéria com título “Cinco 
mulheres são assassinadas durante o fim de semana no RN” e a formação dos discursos, 

identificando se há discursos de ódio nesses comentários. A matéria foi publicada dia 21 
de agosto de 2016 no Portal G1, mídia inserida no grupo hegemônico do país, no setor 

policial e veiculada na seção do estado do Rio Grande do Norte, e cita casos que se 
enquadram no crime de feminicídio, que tipifica o homicídio por questões de gênero. A 
pesquisa analisa os discursos reproduzidos através da interação dos leitores do portal ao 

longo dos comentários.  
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Discurso de Ódio; Gênero; Feminicídio. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os processos de comunicação na contemporaneidade sofreram mudanças, 

principalmente no que concerne a produção, circulação e consumo de bens simbólicos 

midiáticos. As novas tecnologias exerceram uma influência no modo como se produz a 

notícia e na forma como os receptores interagem com as matérias. Recursos que surgiram 

ou foram ampliados depois da veiculação de matérias em sites permitem um grau de 

interação maior, como curtir, descurtir, comentar, compartilhar, serviços de contato direto 

com o meio de comunicação através de abas específicas nos sites, por e-mail, ou até 

através de perfis institucionais nas redes sociais, como a página no facebook, que 

facilitam os recursos de interação, a divulgação dos links das matérias e até canais de 

mensagem individuais que podem ser usados para sugestão de pautas ou envio de vídeos.  

Outro fator que reconfigura o modo como se consume notícia nos dias de hoje é a 

portabilidade dispositivos técnicos como notebook, tablet, smartphone , com o devido 

acesso à internet, os usuários tem um alcance  instantâneo e quase ilimitado a informações 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – Uern. e-mail: jeanemeire@hotmail.com 

 
3 Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Docente da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. marciliamendes@uol.com.br 



 

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

 

 2 

que circulam em rede. A disseminação dessa cultura midiática reconfigura as relações do 

sujeito com seu entorno.   

Como abordam Primo e Träsel (2006), as tecnologias digitais motivaram uma 

maior inferência da população no processo de produção da notícia devido a fatores como 

diversidade dos pontos de acesso, gratuidade, como cybercafés e conexão sem fio (wi-fi), 

além de plataformas como blogs, wikis e tecnologia que simplificam a publicação e 

cooperação, como também a facilidade de integração do público no processo de redação, 

circulação e debate de notícias. 

Talvez comentar em um portal de notícias, com repercussão nacional,  lhe dê a 

sensação de visibilidade, que aquela opinião será vista por outras pessoas e pode 

influenciar alguém, ou ainda haja a necessidade de se expressar em um mundo onde se 

espera que todos tenham opiniões e posições formadas, mas a interação entre sujeitos com 

portais de notícia passou por uma transformação coma a efetivação dessas ferramentas de 

comentar, curtir, etc. Essa capacidade de interação com o portal de notícias e com os 

leitores desse portal, nos comentários, dá uma das características de Rede Social, não 

como um espaço originário pela necessidade de criar vínculos ou propósito de interação 

social, mas como espaço de informação, em sua origem, mas que possibilita essas 

estratégias de interação não só com o meio de comunicação mas com outras pessoas que 

também o leem, com intercâmbio de opiniões, mediada pela mídia que veiculou a 

informação. 

Os comentários são integrados a notícia e podem ser caracterizados como uma 

extensão delas, seja com opiniões convergentes ou divergentes, construindo assim uma 

unidade no texto, transformando-o em colaborativo, subentendendo que outras pessoas 

lerão aqueles comentários.  

 A proporção de interação é bem relativa sendo que as matérias de repercussão 

nacional e com conteúdos polêmicos como violência policial têm maior interação, devido 

ao que autores chamam de critérios de noticiabilidade, no qual no jornalismo a notícia 

ruim chega mais rápido e é sinal de que existe um gosto pelo drama e sofrimento antes 

dos fatos novos, sendo a ideia de bondade sem valor de novidade. 

Tema como violência contra a mulher são frequentemente enunciado nas páginas, 

principalmente em matérias policiais e refletem os dados da pesquisa realizada em 2014, 
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pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)4,  na qual mostra, no Atlas da 

Violência, que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Além da violênc ia 

física, as mulheres também são vítimas de violência psicológica, sexual, finance ira, 

moral. Ainda de acordo com a pesquisa, em 80% dos casos o agressor tinha vínculo 

afetivo com a vítima (marido, namorado, ex-companheiro).  

Medidas protetivas são criadas para tentar amenizar esse cenário como por 

exemplo, a Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, ou 

também o feminicídio, uma qualificadora do homicídio, especificada na lei 13.104 de 9 

de março de 2015, equiparando o feminicídio, que seria a morte por questão de gênero, 

no rol de crimes hediondos.  

Com a pertinência dos estudos sobre as relações de gênero é interessante observar 

como as pessoas recebem essas mudanças estruturais no ordenamento jurídico pátrio 

resultantes de movimentos organizados, como o movimento feminista, e que discursos 

são construídos pelos os sujeitos que leem e comentam as matérias sobre essas políticas 

protetivas, especificamente o feminicídio, em portais de notícia com um bom índice de 

acessos e visibilidade, como o G1, pertencente a um grupo hegemônico.  

Analisamos uma matéria publicada no dia 21 de agosto de 20165 (com uma 

atualização no dia posterior), intitulada “Cinco mulheres são assassinadas durante o fim 

de semana no RN: Crimes aconteceram na Grande Natal e regiões Seridó e Oeste. Em 11 

dias, 11 foram mortas no estado; a maioria, vítima de feminicídio”. Essa matéria , 

veiculada pelo portal G1, na seção do Rio Grande do Norte, teve repercussão nacional e 

estava dentre as mais acessadas do portal, na busca geral por matérias de feminicíd io, 

motivo pelo qual foi eleita como empiria para este trabalho.   

O Brasil ocupa a quinta posição entre os países com mais casos de feminic íd io  

registrados. Já no Rio Grande do Norte, de acordo com dados do Observatório da 

Violência Letal Intencional, 103 mulheres foram vítimas de feminicídio nos últimos três 

anos (2015, 2016 e 2017), o que dá uma média de quase três mulheres mortas por mês 

por serem mulheres. 

A matéria selecionada para encontra-se em quarto lugar nos resultados da pesquisa 

realizada, por maior relevância. As três primeiras foram descartadas por não possuírem 

                                                 
4IPEA, 2016. Atlas da Violência Disponível em <https://goo.gl/AaNgcZ> (Data de acesso: 21/03/17)  
55 G1: Cinco mulheres são assassinadas durante o fim de semana no RN, 2016. 
Disponível em: <https://goo.gl/YymUHz> (Acesso em: 21/03/2017) 
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espaço aberto para os comentários ou terem apenas um comentário, na data de buscar. Ao 

todo são 685 comentários e a possibilidade de adicionar outros desativada. 

O G1 pertence ao Globo.com, grupo midiático hegemônico e possui páginas 

voltadas especificamente para cada região, além de atender a todos os estados brasileiros. 

Com conteúdo em vídeo, rádio e escrito, selecionamos uma matéria escrita que permite a 

interação do leitor. Entendendo também que o portal possui equipes de reportagem em 

todo o país e acompanhamento dos principais acontecimentos. Além de que a Similarweb 6 

divulgou o ranking dos portais de notícias mais acessados do país e o portal G1 segue 

liderando nacionalmente, em pesquisa divulgada em julho de 2016.  

Quando enunciadas através de notícias as relações de dominação e violênc ia, 

física e simbólica podem gerar comentários com tomada de posição, seja pensamentos 

conservadores, ou um discurso institucionalizado. Na busca por entender quais sujeitos e 

discursos fazem parte desse campo de interação com as matérias, o poder exercido por 

elas sobre os indivíduos e suas opiniões, além da relação de concordância ou não com 

essas opiniões, objetivamos analisar os comentários produzidos em matéria do G1 que 

trata do feminicídio. Esse portal de notícias pertencente ao grupo Globo de 

Comunicações, e foi escolhido por ser o maior portal de notícias do país, em relação ao 

número de acessos, também por fazer parte da mídia hegemônica. 

Essa descrição e interpretação dos comentários é feita à luz da análise do discurso 

no qual a “interpretação não aclara uma matéria que com o fim de ser interpretada se 

oferece passivamente; ela necessita apoderar-se, e violentamente, de uma interpretação 

que já está ali, que deve trucidar, revolver e romper a golpes de martelo” (FOUCAULT , 

1997, p. 23). Portanto não existe enunciado livre, imparcial, neutro, mas algo parte de um 

todo desempenhando um papel específico em meio a outros, em um jogo enunciativo que 

participa, nem que seja infimamente, portanto “Não há enunciado que não suponha  

outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências. ” 

(FOUCAULT, 1986, p.114) 

Essa manifestação direcionada não se torna nosso foco principal de análise, mas 

que discursos são reproduzidos a partir dos enunciados das matérias, do direcionamento 

quais resultados são produzidos, na forma de comentários, que corroboram ou não com a 

linha editorial da matéria. Os comentários são analisados com base na reprodução dos 

                                                 
6 SIMILARWEB, Empresa responsável pela auditoria de acessos a páginas na internet. Dados disponíveis no site 

da Similarweb https://www.similarweb.com/website/g1.com Acesso em >>14/02/17. 
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discursos, como notada a interação, a reincidência de mesmos sujeitos, as ferramentas 

como responder comentários específicos, curtir comentários e a obrigatoriedade de um 

login e senha, embora seja permitido no portal o uso de pseudônimos resultado em 

anonimato.  

Percurso teórico-metodológico 

 

 

A Lei 13.104 acrescenta o feminicídio no ao art. 121 do Decreto-Lei no 2.848/40 

do Código Penal ao considerar que o homicídio é enquadrado nessa qualificadora quando 

“há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica 

e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aumenta a pena em 

1/3 (um terço) (BRASIL, Lei Nº 13.104, de 9 De Março De 2015) 

O projeto de Lei que antecedeu essa medida definia feminicídio como “Art. 

121(...)forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher em 

circunstâncias específicas, além de conceituar: 

O feminicídio (...) 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 aos assassinatos; 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” (SENADO FEDERAL, p. 
1003).  
 

A violência contra a mulher funcionaria como uma reafirmação de masculinidade  

e posição de domínio. Essa violência “ainda que no ambiente doméstico, implica na 

suspensão de qualquer outra dimensão pessoal do vínculo para dar lugar ao aparecimento 

da estrutura genérica e impessoal do gênero e sua ordem de dominação” (SEGATO, 2010, 

p. 17).  Segato ainda aborda a construção do status desses sujeitos que direcionam suas 
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vidas sob esses olhares e avaliações e começam a observar que estão perdendo a posição 

de dominação.  

A análise filtrou os comentários que apresentam a palavra “feminicídio”, dentre 

outras relacionadas às questões de gênero, como “feministas”, “machistas”, “feminazi”, 

“mulher”, “mulheres”, “homens”, etc. Essa seleção se deu pela necessidade de invest igar 

esses temas específicos relacionados a matéria. Também procuramos identificar 

comentários com maior interação de respostas ou curtidas, procurando identificar se há 

discurso de ódio. 

A matéria fala sobre alguns crimes que aconteceram no Rio Grande do Norte, 

todos com vítimas mulheres, mas nem todos registrados como feminic ídio. Para publicar 

comentário nessas notícias é necessário fazer login com e-mail e senha do globo.com ou 

pela conta do facebook. Um dos recursos de interação que o portal possibilita é o “curtir” 

ou “descurtir” comentários de outros usuários uma forma de concordar ou não com o 

discurso descrito. Ainda, pode-se responder a comentários específicos, mantendo assim 

uma conversação e uma linha de raciocínio, permitindo a interação não só com a matéria, 

mas também com outros comentários.  

Baseado nesses pontos apresentados, podemos identificar algumas dessas 

características nos comentários da matéria analisada.  

Logo nos primeiros comentários em resposta ao usuário Ray que escreve “99% dos 

homens são misógino, os outro 1% não sabem ainda” outro usuário responde “e você é uma 

va.ga.bun.da”. Com nome de William no portal, o comentário do primeiro usuário possui 143 curtidas 

e 511 pessoas não aprovaram, já o segundo com o xingamento tem 28 curtidas e menos descurtidas. 

 

Através do discurso durante a interação que soma 25 respostas percebe-se que Ray 

se identifica como mulher e as respostas a seu comentário chamando todos os homens de 

misóginos acaba gerando indignação.  
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O  discurso de ódio pode ser considerado como uma defesa abstrata ao ódio e 

“manifestação de ideias que incitam à discriminação racial, social ou religiosa em relação 

a determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias.”(MEYER-PFLUG, 2009, p. 

93) por representar o desprezo e a discriminação a determinados grupos de pessoas que 

possuem certas características, crenças, qualidades ou estão na mesma condição social, 

econômica, como, por exemplo grupos étnico-raciais, homossexuais e mulheres.  

Conforme Meyer e Pflug: 

O discurso do ódio pode ser considerado uma apologia abstrata ao ódio, 
pois representa o desprezo e a discriminação a determinados grupos de 
pessoas que possuem certas características, crenças, qualidades ou estão 
na mesma condição social, econômica, como, por exemplo, os ciganos, 
nordestinos, negros, judeus, árabes, islâmicos, homossexuais, 
mulheres, entre outros (MEYER-PFLUG, 2009, p. 87). 

  

Um dos comentários ainda dentro dessa interação que se criou é “99% das 

feministas são carentes.... 1% eh misandriaca”, em que o usuário Jorge Costa faz 

referência ao comentário de Ray, mas não ataca as mulheres, e sim as feministas. E o 

usuário Vinicius responde também “Ray mais uma feminista jumenta.”. 

O usuário Marcio Barbudo comenta com uma sequência de insultos a Ray. “Ray 

quanto vc esta cobrando a hora esta semana , porque semana passada vc cobrou 7 reais, 

eu achei muito caro ja que vc é uma loira burra e loira burra não merece mais que 5 reais 

o loira burra”e “Ray porque vc não vai ganhar o teu dinheirinho na esquina da sua casa o 

loira burra, vai trabalhar o loira burra e para de ficar escrevendo aneira aqui”. Percebe-se 

que o usuário parte para o ataque às características físicas, com discurso de que mulher 

loira é burra, “E o premio de loira burra do mes vai para Ray a loira mais burra do Brasil” 

e “Ray xauuuuu e ja vai tarde, vai ganhar seu dinheirinho na esquina sua loira burra, e ve 

se cobra mais que 7 reais sua jumenta de marca maior, sua sua , sua loira burra ”. 

Insinuando que já transou, que pagou e que o valor pago representava 7 reais. Um discurso 

que coloca a mulher como mercadoria à venda. Essas referências às práticas sociais e esse 

direcionamento nos discursos identificados nos comentários podem apresentar  

pretensões e ideias de valor moral e preconcebidas. O discurso, esse grupo de enunciados, 

sendo definidos, descrevem a regularidade da prática.  

Outro fator importante na análise do discurso é a questão das relações de poder 

existentes, principalmente nas questões de gênero abordadas, visto que a seleção da 
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matéria foi feita de acordo com a busca pelo tema reportagem policial, como ênfase 

específica em feminicídio.  

Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de 

mulher, homem [...] escondem negociações de sentido, jogos de 
polissemia, choques de temporalidades em constante processo de 
transformação, responsáveis, em última instância, pela sucessão 

de configurações hermenêuticas que de época para época dão 
corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois, 

identificações em curso (SANTOS, 1995, p.135). 

 O Lucas Nascimento comenta “Você estava digitando sentada na privada amiga?” 

e mulheres também respondem como Elizabet Cabral que escreveu “Isso é paranóia sua. 

Não é pq 1/2 dúzia de b'a'b'a'c'a te tratou mal q tds homens irão agir da msm maneira. 

Acho que vc precisa de psicólogo!!”. Nesse último conseguimos identificar um discurso 

construído a partir de de instituições consolidadas, o que Foucault(1997) chama de 

Interdiscurso ou memória discursiva, “o interdiscurso é o conjunto do dizível, histórica e 

linguisticamente definido” (ORLANDI, 1999, p. 89), estando sempre presente, nesse caso 

o discurso da medicina, que por muito tempo tratou as relações sexuais da mulher como 

histéricas, como podemos ver também no comentário  

Os comentários acima, embora venham abaixo de uma matéria sobre feminic íd io 

acabam transpondo o assunto e trazem questões de gênero, misoginia, misandria e 

feminismo, assuntos que não são nem citados na matéria. 

A matéria não detalha o conceito do termo. Além da distinção, desconhecida ou 

ignorada, entre feminicídio e femicídio, no qual o segundo é o assassinato de mulher, por 

qualquer motivo, já o feminicídio, a motivação seria a condição de ser mulher, geralmente 

há um envolvimento com o ator do crime.  

 Esse desconhecimento do conceito de feminicídio pode ser entendido no exemplo 

do personagem 01, identificado como “Crismário Cruz” e o grau de interação foi de 277 

(duzentos e setenta e sete) gostei’s e 91 (noventa e um) “não gostei”: 

Feminicidio!!! Em se tratando de assassinato de anão é : 
ANANICÍDIO????Se matar uma mulher a pena deve ser dobrada?E 
anão 1/2 pena vale???Enfim vamos acabar com o HOMICÍDIO e 
vamos rotular cada assassinato por definição de gênero , raça , tamanho 
, crença , idade, etc , etc!!!Matou criancinha ''pena grande'' pois iria 
viver muito ainda, matou velhinho = mini pena , afinal já não viveria 
muito mesmo!!!Enfim vamos criar mais umas 150 mil novas leis!!!!( 
Crismário Cruz) 
 

O Código Penal Brasileiro tem outras tipificações do Homicídio – a exemplo do 

infanticídio, que é o assassinato de crianças – que geram agravantes de penalidade. A 
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medida punitiva apenas nomina uma conduta já existente e atribui agravos de penalidade, 

e outros, além da condição de mulher, como estar grávida, gerando mudanças penais, 

processuais e de expectativa social, para mensurar e acompanhar os índices de violênc ia 

contra a mulher. O comentário do usuário Crismário Cruz explicita que o sujeito ignora 

a existência de outras especificações como matar uma criança e já existem um Projeto de 

Lei do Senado, n° 373, de 2015, que trata o homicídio contra idoso uma circunstânc ia 

qualificadora – o idosicídio. Todos ainda são homicídios, apenas consideram a questão 

da hipossuficiência das vítimas e, no caso do feminicídio, a motivação como agravantes.  

Um comentário usuário de nome Wellington Dias escreveu “Nada contra essa e 

aquela lei, mas se os direitos são iguais pq lei pra essa ou pra'quela? Estados Unidos a 

pena é a mesma seja mulher ou homem. Na boa, isso já é previlegio!”(Sic). Logo após o 

“nada contra...” ele apresenta dois argumentos contrários, o primeiro alegando que 

direitos são iguais e o segundo que a lei é um privilégio para a mulher. Quando ele fala 

em privilégios podemos citar o código penal brasileiro, pouco antes do inciso VI do §2º, 

que trata do feminicídio, temos o §1º que trata sobre condição de diminuição de pena, 

muitas vezes chamado de “privilégio de matar”, no qual “o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” Sendo 

o parágrafo fonte de argumento muitas vezes utilizado pela defesa dos acusados para 

enquadrar o feminicídio como crime passional, ou seja, ao invés de agravo de penalidade 

por motivo temos redução por crime passional. 

  Percebendo que há uma revolta pelo leitor que considera a lei um privilégio para 

a mulher, sendo ele homem e discordando dessa distinção entre os gêneros, Segato (2010) 

traz uma análise à luz de Bourdieu exemplificando esse tipo de revolta.  

as dimensões de uma construção da masculinidade que acompanhou a 
humanidade ao longo de todo o tempo da espécie, o que eu chamei “pré-
história patriarcal da humanidade”, caracterizada por uma 
temporalidade lentíssima ou, em outras palavras, de uma longue-durée 
que se confunde com o tempo evolutivo. Esta masculinidade é a 
construção de um sujeito obrigado a adquiri-la como status, 
atravessando provações e enfrentando a norte(…)Isso gera um efeito 
que Bourdieu chama de barulho, feito pelas classes, no caso grupos, 
oprimidos, mas que nesse caso, são observados nos homens, que podem 
sentir que estão perdendo essa posição de dominação. (SEGATO, 2010, 
p.117) 
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  Outro exemplo desse barulho que os homens, sentindo a perda de privilégios, está 

nos comentários – com 63 gostei e 16 não gostei – do leitor de nome Paulo Silva 

comentou: 

  Denominar "FEMINICÍDIO" o assassinato de mulher é de uma 
estupidez inominável. Essa besteira só pode vir desse mundo totalitário 
globalista do 'politicamente correto' da NOM. Mundo das inversões e 
do estímulo a conflitos entre as partes pela tese e antítese. Homicídio 
significa o ato de matar um ser humano. Ponto final.” (Paulo Silva) 

 

Além de demonstrar desconsiderar ou desconhecer as leis, os comentários trazem 

também um discurso de ódio contra as feministas podendo ser evidenciado nos 

comentários como: que faz relação a feminista ser falta de homem, outro exemplo é “Pô 

Jorge Namorar uma feminista é bom demais vc que não sabe kkkkk” e “mais uma 

feminista jumenta.”. Mas que resultados práticos sentimentos como o ódio poderiam 

trazer? A violência seria uma materialização desse ódio? Hannah Arendt (1969) trata o 

ódio e a violência, não como ações irracionais, mas como uma racionalização adequada 

a uma insatisfação, como um remédio. 

A questão não é que uma tal ação nos permite dar vazão aos 
nossos impulsos reprimidos – o que pode ser feito com a mesma 
eficácia se esmurrarmos a mesa ou batermos a porta. A questão é 

que em certas circunstâncias a violência – atuando sem 
argumentos ou discussões e sem atentar para as consequências – 

é a única maneira de se equilibrar a balança da justiça de maneira 
certa.(...)Nesse sentido, o ódio e a violência que o acompanham – 
ainda que não seja esta uma regra geral figuram entre as emoções 

humanas “naturais”, e livrar o homem dessas emoções 
corresponderia a nada menos que desumanizá- lo ou mesmo 

castrá-lo. É inegável que tais ações em que o homem toma, em 
nome da justiça, a lei em suas próprias mãos, conflitam com as 
constituições das comunidades civilizadas, porém, o seu caráter 

antipolítico, tão manifesto na grande história de Melville, não 
significa que sejam desumanos ou “meramente” um produto das 

emoções.(ARENDT, 1969, p. 40) 

Sendo então essa violência e esse ódio produtos sociais, vamos agora entender 

como os discursos são construídos a partir deles. Esses comentários não são mais sobre a 

matéria em si, mas sobre assuntos que vão além da matéria, opiniões carregadas de 

emoções e ódio não contra o feminicídio, mas contra feministas. Além do conceito de 

Meyer-Pflug (2009), o autor Diaz (2011, p.575) caracteriza esse tipo de discurso “Debe 

notarse que el hate speech ‘va más allá de la simple expresión de rechazo o antipatía’, ya 
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que ‘trata de promover la hostilidad contra las personas respecto de quienes se dirige la 

conducta discriminatoria’”7. 

Além dessa incitação e desconhecimento sobre as leis e causas, é observada 

também uma culpabilização das vítimas nos comentários de “Dono Verdade” que 

escreveu:  

“Nada a ver uma coisa com a outra. Vítimas de feminicídio, mortas por 
serem mulheres??? Que estupidez é essa? Foram mortas porque se 
envolveram com pessoas que não deveriam.” Ou outro internauta, João 
Paulo, “A menina mais linda de todas acima, foi morta pelo ex-
namorado que é presidiário. Desculpa a sinceridade, mas namorar um 
tras(t)e desses é pedir pra morrer. Meninas, tenham mais critério na hora 

de escolher o homem da sua vida.”( Dono Verdade) 
 

  Nos comentários podemos observar que a culpabilização não é dos criminosos que 

violaram a lei, ou que cometeram assassinato, mas das vítimas que se envolveram com 

eles. Lucas Erico em seu comentário exemplifica isso “sério isso? Agora inventaram mais 

essa? MORRERAM POR CIÚMES DE ALGUM DOIDO OU DOIDA, POR TEREM 

TRAIDO O PARCEIRO(A) E POR UMA INFINIDADE DE OUTROS MOTIVOS 

IDIOTAS, NÃO MORRERAM POR SEREM MULHERES, mas nesse lixo de país, está 

na moda a cultura do vitimismo, mais homens morrem pelos mesmos motivos, mas não 

dá ibope fazer matéria sobre isso...... (sic) (Lucas Erico).Ou Jorge Costa  novamente 

comentando “espero q minha filha nao se envolva com presidiario, nem leve uma vida e um 

relacionamento com alcool e brigas”, insinuando que as mulheres mortas levavam essas vidas e o 

usuário Breno que comenta “99 % das mulheres são GP, que se envolvem com bondido por 

interesse, e da nesse resultado.” 

Ao afirmar que morreram por ter traído os parceiros, ou que se envolveram com 

caras e ambientes suspeitos, os usuários demonstram nesses discursos que os parceiros só 

reagiram a uma ação das vítimas, o internauta demonstra que a reação é esperada e 

normal. Esse pensamento não segue isolado, outros leitores como Robert Henrique 

também reproduzem esse discurso em “se acredita que elas foram mortas por serem 

mulheres ou por ter um relacionamento conturbado?” ou Amanda que diz “foram trair os 

maridos.... acontece isso....quer solução?...aprenda a conhecer primeiro a pessoa antes de 

ter relacionamento ou casar.”. Esses comentários evidenciam a culpabilização da vítima, 

                                                 
7 “Deve-se notar que o discurso de ódio vai mais além de uma simples expressão de oposição ou 

antipatia, trata-se de promover a hostil idade contra as pessoas a respeito de quem se dirige a conduta 
discriminatória.” (DIAZ, 2011, p. 575) 
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termo cunhado por Ryan (1971) ao se referir aos negros, mas atualmente utilizado quando 

o assunto é estupro de mulheres, e os mesmos discursos de culpabilização são 

evidenciados. 

Essas práticas sociais estão diretamente interligadas às práticas discursivas que 

acusam as mulheres de serem culpadas pela violência contra elas, a exemplo do estupro 

justificado pela roupa curta. Identifica-se nos comentários da matéria veiculada no portal 

G1 uma naturalização da violência contra a mulher. 

 

INQUIETAÇÕES FINAIS  

Ao final das reflexões empreendidas se identificam discursos que justificam e 

reproduzem o feminicídio, quando em comentários culpabiliza-se a vítima e não o autor 

do crime, ou até mesmo quando são identificados discursos de ódio contra mulheres, 

feministas e pessoas que defendem questões de gênero, com xingamentos, ataques e 

reprodução de discurso de ódio. Os comentários não são sobre os casos de morte ou 

feminicídio em si, mas ultrapassam e carregam questões como feminismo, direitos dos 

homens e das mulheres ou até questões pessoais que são relatadas nos comentários, 

ignorando parcial ou completamente assuntos das matérias e relacionando vários assuntos 

nos comentários, que deixam de ser sobre feminicídio.  

 É importante ressaltar o papel educacional da mídia, desse modo, percebe-se que 

o G1 acaba causando uma confusão ao trazer matérias como Femicídio e feminic íd io 

juntas, ao não explicar o conceito de cada uma, ao tratar como crime passional, e no modo 

como descreve os fatos. O portal atenua informações que levam aos leitores uma 

subjetividade construída que influencia na opinião. E este público reproduz discursos de 

classes divididas e que são afetadas com a nova legislação, quando se identificam com o 

criminoso e acabam justificando o crime, como sendo passional ou algo normalizado 

socialmente devido a vítima, mulher assassinada, ter praticado algumas ações e essas 

ações serem consideradas erradas e/ou reprovadas socialmente, seja no relacionamento, 

desde a escolha do parceiro, que justificaria a morte, até possíveis traições que refletem 

em discursos de culpabilização da vítima. 

 A distância entre os interlocutores e a possibilidade de anonimato facilitam a 

reprodução desse discurso pelos sujeitos, além de uma interação com as curtidas desses 

comentários carregados de discurso de ódio que podem indicar que outras pessoas 
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concordem com aquela reprodução do discurso. A justificativa do feminicídio, como 

crime de ódio, passional, é alimentada por discursos de ódio contra mulheres, no qual o 

homem se vê ameaçado, ou sua situação de suposta superioridade ferida por alguma ação 

de contrariedade do ser mulher na modernidade.  

Outro fator a ser levado em consideração é o fato de que a mídia pode exercer 

função educativa, e se na matéria não há conceito de feminicídio mas nos comentários 

diz-se que é uma invenção, ou que é associado a feministas, e desperta ódio por parte de 

alguns internautas, sujeitos podem ser influenciados a pensar, construir e reproduzir esses 

tipos de pensamento, principalmente aqueles que estão em tenra idade e com o 

desenvolvimento cognitivo no início. 

Não é que homens não morram mais que mulheres, mas de acordo com dados da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República8 de um total de 

52.957 denunciantes de violência, 77% afirmaram ser vítimas semanais de agressões, e 

em 80% dos casos o agressor tinha vínculo afetivo com a vítima (marido, namorado, ex-

companheiro). Essa relação entre os enunciados dos discursos presentes nos comentários 

evidencia a motivação por rompimento de relação, traição ou outros motivos relacionados 

a imagem de masculinidade vista pela sociedade. Essa cobrança social pela 

masculinidade, a manutenção dessa honra, a visão de mulher, as pressões sociais, esses 

acabam reproduzindo discursos e alimentando enunciados que justificam a morte de 

milhares de mulheres no Brasil e no mundo. 
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