
LAURA MENDES MATOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

“CRIMES PASSIONAIS” OU FEMINICÍDIOS? 

A ESPETACULARIZAÇÃO ROMANTIZADA DA VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NOS ASSASSINATOS DE ELOÁ CRISTINA E MÉRCIA 

NAKASHIMA NA MÍDIA TELEVISIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 

MONTES CLAROS / MG 

ABRIL/2021 



LAURA MENDES MATOS 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                        

 

 

 

 

 

 

“CRIMES PASSIONAIS” OU FEMINICÍDIOS? 

A ESPETACULARIZAÇÃO ROMANTIZADA DA VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NOS ASSASSINATOS DE ELOÁ CRISTINA E MÉRCIA 

NAKASHIMA NA MÍDIA TELEVISIVA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História Social da Universidade 

Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, em 

cumprimento às exigências para obtenção do título de 

Mestre em História Social. 

 

Área de Concentração: História Social. 

  

Linha de Pesquisa: Cultura, Relações Sociais e 

Gênero.  

 

Orientador: Prof. Dr. Rafael Dias de Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 

MONTES CLAROS / MG 

ABRIL/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ao meu irmão, por quem todos os meus objetivos são traçados. 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Este momento por certo é divisor de águas em diversos sentidos na minha vida. Um 

marco no meu desenvolvimento acadêmico e principalmente a concretização de um processo 

que considero determinante para a minha formação e reconhecimento como pesquisadora. O 

desafio de estar em outra área da minha formação trouxe inúmeras dificuldades, entretanto as 

conquistas e os aprendizados foram muito mais comemorados e esperados.  

A História sempre foi uma paixão e a oportunidade desta pesquisa respondeu a 

muitos anseios, redefinindo um horizonte de possibilidades que ampliou o meu interesse, 

valorização e entusiasmo pela produção científica. Com isso, as experiências com a dissertação 

me impõem a necessidade de agradecer por cada etapa deste aprendizado e por cada um que se 

fez presente neste momento. Agradeço ao Programa de Pós-graduação em História (PPGH) e à 

Universidade Estadual de Montes Claros por me proporcionarem a oportunidade de seguir na 

direção do aprimoramento dos meus estudos e avançar no caminho da minha capacitação 

profissional. 

 À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

agradeço por viabilizar o desenvolvimento e elaboração da minha pesquisa através do suporte 

financeiro da bolsa de estudos durante esse período. Ao professor Alysson Luiz Freitas, que me 

apresentou a possibilidade de pesquisa na área da História, trazendo provocações pertinentes 

que levaram à produção do que viria a ser meu projeto de pesquisa, e como orientador inicial 

deste trabalho, agradeço imensamente por todas as contribuições. 

A Rafael Dias de Castro, por quem tenho profunda gratidão pela presteza e interesse 

em assumir a orientação deste trabalho. Muito obrigada pelas contribuições, dedicação, 

empenho com que conduziu o processo, por se mostrar compreensível nos momentos difíceis, 

às minhas incertezas e falhas, e por sempre acompanhar o trabalho de forma instigante, 

apontando caminhos e soluções.  

Aos professores do PPGH agradeço pelas lições e aprendizados que me permitiram 

ter embasamento para desenvolver o trabalho e que se mostraram extremamente relevantes. Às 

professoras Cláudia Maia e Sônia Meneses, agradeço pela disponibilidade e interesse em 

participarem do Exame de Qualificação e pela disposição em avaliar e apontar considerações 

para a pesquisa. 

À banca examinadora desta pesquisa, que se dispôs a participar da avaliação e trazer 

apontamentos que engrandecem o desenvolvimento deste estudo. Aos colegas do PPGH 



agradeço pela companhia e ensinamentos, por terem compartilhado comigo experiências que 

nos fizeram crescer como acadêmicos. Agradeço principalmente aos amigos Gustavo, Carolina, 

Francisco, Maria Clara e Luiz Fernando, por estarem sempre dispostos a me auxiliarem na 

compreensão das questões de historiografia e por me oportunizarem aprender mais sobre o 

universo da pesquisa científica; além disso, por serem um ponto de apoio mútuo nesse processo 

em que compartilhamos dificuldades e angústias em relação aos nossos trabalhos e nosso futuro 

acadêmico, mas também momentos de alegria.  

Aos meus pais, Graciane e Charles, por sempre incentivarem os meus estudos, por 

estimularem as minhas escolhas e os caminhos que pretendo trilhar. Agradeço pelo entusiasmo 

com que recebem as minhas conquistas e realizações e por todo amor e carinho a mim 

dedicados, empenhando-se em darem sempre o seu melhor por mim e por nossa família. Ao 

meu irmão Matheus, por ser a razão de cada escolha feita em minha vida, o maior combustível 

para que todos os objetivos sejam alcançados, ponto de luz nos dias mais sombrios. A Lucas, 

por todo amor e cuidado depositado durante todo esse período, sempre incentivando o melhor 

em mim, agradeço por toda paciência em me ouvir durante esse período, por estar ao meu lado 

nessa jornada, apoiando meus projetos e sendo compreensivo com a minha ausência. Às minhas 

avós Jane e Maria Inês, que são minhas inspirações de vida, sempre me colocando em suas 

orações por desejarem me ver feliz e realizada.  

Ao meu avô Graciano e meu tio Lauro que foram as minhas perdas sofridas durante 

a realização deste trabalho, não há tempo que supere a saudade que vocês deixaram aqui, mas 

o amor que sinto sempre permanecerá o mesmo. Sigam em paz. 

Ao meu afilhado e minha família que sempre estão ao meu lado, de forma carinhosa, 

torcendo pelo meu sucesso, obrigada por cada gesto de vocês em prol da minha felicidade. Às 

minhas amigas que vibraram comigo desde a aprovação no mestrado, sempre orgulhosas e 

incentivadoras dos meus sonhos, em especial Camille, com quem dividi cada dor e alegria desse 

momento. 

Às minhas sócias Alessandra e Mayra que sempre compreenderam meus momentos 

de ausência, estendendo todo apoio para a concretização deste trabalho. Aos meus familiares, 

tios, tias, primos e primas que torcem por mim e vibram com as minhas conquistas. A cada um 

dos discentes, pesquisadores, acadêmicos e professores com que pude trocar experiências nesse 

período. Obrigada pelos apontamentos durante as apresentações de trabalho, por 

compartilharem vivências acadêmicas e me incentivarem a seguir com as participações em 

eventos; por se interessarem pelo meu trabalho e discutirem comigo tantas possibilidades sobre 

a minha pesquisa. À turma do 3º período da graduação em História, obrigada por me receberem 



como estagiária docente sob a supervisão do professor Alysson, proporcionando-me articular 

teoria à prática através da aproximação com a realidade acadêmica do Ensino Superior, sendo 

de suma importância para a aquisição de competências didáticas para o caminho da atividade 

docente.  

Minha eterna gratidão a Deus, pelo amparo constante e por se fazer presente nos 

meus dias, atendendo ao meu clamor em cada oração em que pedia por discernimento e para 

me capacitar para o desafio de produzir este trabalho. 

E por fim, à Eloá e Mércia, mulheres vítimas da pior barbárie existente e que estão 

longe de serem apenas mais uma estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém notou 

Ninguém morou na dor que era o seu mal 

A dor da gente não sai no jornal 

  (Notícia de Jornal, Chico Buarque) 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa a midiatização da violência de gênero instrumentalizada pela programação 

televisiva através dos casos Eloá Pimentel e Mércia Nakashima, transmitidos pelos programas 

A Tarde é Sua, Brasil Urgente, Hoje em Dia e Jornal Nacional. A análise visa compreender 

como o processo de exploração de representações e estereótipos de gênero transforma o 

fenômeno da passionalidade em espetáculo midiático e romantizado que reproduz no 

imaginário social desigualdades de gênero historicamente construídas. Assim, como produto 

cultural capaz de desenvolver sentidos e conferir significação às representações sociais, o 

problema de pesquisa abrange o alcance da TV na disseminação e ratificação de determinadas 

representações de gênero por meio da noção jurídica de crime passional em casos de 

assassinatos de mulheres. Com isso, o estudo problematiza o discurso midiático colocando em 

evidência a desqualificação do “crime passional” e atribui aos casos analisados o crime de 

feminicídio. A documentação analisada traz como perspectiva teórico-metodológica as bases 

da Nova História Cultural e da História do Tempo Presente, focalizando a relação da História 

com outras áreas do saber por meio da Teoria das Representações Sociais e de aspectos da 

Comunicação Social e do Direito. Nesse sentido, resulta numa análise de como a midiatização 

da violência de gênero alcança aspectos simbólicos do combate à criminalidade, ao demonstrar 

como as reportagens feitas para os casos de Eloá Pimentel e Mércia Nakashima dão ênfase aos 

aspectos tradicionais da passionalidade no imaginário social. 

 

 

Palavras-chave: Representações Sociais; Gênero; Mídia; Crimes Passionais; Feminicídio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work analyzes how the Brazilian television programming instrumentalizes the 

mediatization of gender violence through the cases of Eloá Pimentel and Mércia Nakashima, 

transmitted by the programs A Tarde é Sua, Brasil Urgente, Hoje em Dia and Jornal Nacional. 

The analysis aims to understand how the process of exploring gender representations and 

stereotypes transforms passional phenomenon into a media and romanticized spectacle that 

reproduces historically constructed gender inequalities in social imaginary. Thus, as a cultural 

product capable of developing meanings and giving significance to social representations, the 

research problem encompasses the reach of TV in the dissemination and ratification of certain 

gender representations through the legal notion of passionate crime in cases of murders of 

women. With this, the study problematizes the media discourse, highlighting the 

disqualification of the “passionate crime” and attributes the crime of feminicide to the cases 

analyzed. The analyzed documentation brings as theoretical and methodological perspective 

the bases of the New Cultural History and the History of the Present Time, focusing on the 

relationship of History with other areas of knowledge through the Theory of Social 

Representations and aspects of Social Communication and Law. In this sense, it results in an 

analysis of how the mediatization of gender violence reaches symbolic aspects of the fight 

against crime, by demonstrating how the reports made for the cases of Eloá Pimentel and Mércia 

Nakashima emphasize the traditional aspects of passion in the social imaginary. 

 

 

Key words: Social Representations; Gender; Media; Crimes of Passion; Feminicide. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O romance, a paixão, o ciúmes, o silenciamento, os ciclos de violência e, por fim, 

o assassinato. Como um enredo de filme, os casos de feminicídio foram/são acompanhados por 

câmeras de TV, imagens captadas em planos-sequência e trilha sonora de adrenalina e ação. A 

violência de gênero estampada nos noticiários da televisão com uma roupagem passional, 

romantizada, leva a crer que morte e amor são pertencentes a um mesmo relacionamento, 

inserindo tais representações num específico regime de visibilidade. A apresentação do 

fenômeno da morte feminina passou a ser regido pela comunicação visual, onde a cultura da 

imagem é capaz de trazer à tona a articulação entre símbolos e elementos audiovisuais. 

O realismo representacional orienta a cultura da mídia, com as disseminações de 

mensagens e informações que se configuram como mediadoras da função significante da 

televisão, o qual viabiliza múltiplos sentidos ao texto por meio de uma função social de 

comunicação que atinge o campo simbólico. Kellner (2001) assevera que a cultura da mídia, 

com suas imagens, sons e espetáculos, é capaz de dominar o tempo de lazer e modelar opiniões 

e percepções sociais, ajudando a moldar nossa visão de mundo, valores e comportamentos, ao 

fornecer o material com que as pessoas criam as identidades. Nesse sentido, é possível perceber 

que a variedade de dimensões estéticas da televisão permite decodificar os elementos que 

atravessam seus programas e atingem as impressões que a sociedade faz de si e dos outros, o 

que assinala a configuração narrativa dos produtos televisivos e demonstra como a mídia 

televisiva pode atuar para dar sentidos e significar representações sociais. 

Nessa perspectiva, Meneses (2014) entende que a mídia atua na elaboração tanto 

de acontecimentos emblemáticos como também de um tipo de conhecimento histórico a partir 

de narrativas que operam na fundação de sentidos. Para a autora, essa produção de significados 

que parte da mídia pode ser associada à projeção de representações sociais mediante a 

capacidade de mobilização e de produzir reconhecimento, através dos elementos que informam 

a produção narrativa dos programas jornalísticos. Tais elementos podem ser compreendidos na 

relação da mídia com o tempo presente e se vinculam ainda à “fabricação” de eventos, 

personagens e processos históricos que se tornam visualizáveis pela representação midiatizada.  

Thompson (1998) afirma que o poder simbólico se tornou central na organização 

da sociedade pós-moderna a partir do desenvolvimento da mídia, que viabilizou atividades de 

produção, transmissão e recepção do significado das formas simbólicas. Para o referido autor, 

os indivíduos se ocupam constantemente com as atividades de expressão de si mesmos e de 



13 
 

interpretações relacionadas aos outros. Elas são concebidas por meio da troca de informações 

de conteúdo simbólico, o que leva a crer que, no bojo da sociedade midiatizada, a organização 

da estrutura social se desenvolve a partir dessas trocas simbólicas que alcançam os processos 

de representações e apropriações pelas práticas midiáticas. 

De acordo com Pesavento (2008), a forma simbólica admite que os sentidos 

conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentem de forma cifrada, 

portando um significado e apreciação valorativa. Nesse sentido, as formas simbólicas marcam 

as representações dos crimes e as práticas midiáticas presentes no processo de espetacularização 

da violência realizado. Elas acabam funcionando como instrumentos de conhecimento e 

formação do mundo, que instruem a realidade social da violência por meio de uma narrativa 

midiática, capaz de alcançar significados que dão sentido aos programas, pela relação figurativa 

dos personagens espetacularizados e pelas mensagens que vêm junto com esse processo.  

Assim, com a difusão da televisão como um popular instrumento de informação e 

fomentador da opinião pública, houve a inserção cada vez mais maciça de programas televisivos 

associados à necessidade de transmissões imediatas, gerando certa redefinição de como é 

representada a realidade de alguns fatos e identidades sociais. Nessas estimativas que se pauta 

esta pesquisa, com o escopo de questionar como o aspecto de produção de sentidos e 

caracterizações da realidade manejadas pelas mídias se apropriam da temática da violência 

passional. Para tal, serão analisados os casos de Eloá Pimentel e Mércia Nakashima, tendo em 

vista que foram acontecimentos bárbaros que trouxeram mudanças extremamente relevantes 

em diversos sentidos da sociedade civil, bem como inaugurou atividades inéditas da atuação 

televisiva, como a transmissão simultânea do crime no momento em que era praticado, inclusive 

com entrevista ao vivo dos envolvidos. 

Em 13 de outubro de 2008, Lindemberg Fernandes Alves, segundo veiculações, 

inconformado com o fim do relacionamento, invadiu o domicílio de sua ex-namorada, Eloá 

Cristina Pimentel. A partir disso, houve uma impetuosa atuação da mídia de todos os 

seguimentos. Em determinado momento os envolvidos até falaram ao telefone com jornalistas, 

bloqueando inclusive a linha que era usada para contato com os policiais. A repercussão do 

caso chegou até às mídias internacionais. Após mais de 100 horas de cárcere privado, houve o 

fim trágico com a morte de Eloá (que levou um tiro na cabeça e outro na virilha) e a consequente 

prisão de Lindemberg.  

Com o mesmo teor de tragédia e midiatização, o caso Mércia Nakashima refere-se 

à morte da advogada brasileira Mércia Mikie Nakashima, que na época do crime tinha 28 anos. 

A vítima foi afogada trancada dentro do carro na represa de Nazaré Paulista. Por meio de uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileira
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denúncia anônima, o carro da advogada foi encontrado na represa e, logo após, seu corpo foi 

encontrado no mesmo lugar. Com as investigações, descobriu-se que o ex-namorado Mizael 

Bispo de Souza, segundo veiculações, inconformado com o fim do relacionamento, assassinou 

a vítima citada. O caso gerou grande repercussão nacional, houve vazamento de todos os 

depoimentos do acusado, inclusive com gravações, o momento da retirada do corpo de Mércia 

da represa foi televisionado por diferentes emissoras, tendo o marco histórico do primeiro 

julgamento televisionado.1  

Nesse sentido, esses casos tornam-se emblemáticos para o país, pois trouxeram 

além da barbárie dos crimes, a veiculação massiva pelos meios de comunicação, em especial a 

televisão. Por isso, a presente pesquisa irá contemplar reportagens a respeito dos casos em 

epígrafe, vislumbrando as representações passionais produzidas através da espetacularização 

da violência romantizada nos canais de TV. 

Os programas A Tarde é Sua (Rede TV), Brasil Urgente (Band), Hoje em Dia (Rede 

Record) e Jornal Nacional (Rede Globo), foram icônicos no papel da espetacularização da 

violência, criação e exploração das representações dos envolvidos nos casos abordados, razão 

pela qual serão usados como as fontes primárias desta pesquisa. A Tarde é Sua é um programa 

exibido pela Rede TV desde 2006, tendo Sonia Abrão como apresentadora. É de interesse desta 

pesquisa as reportagens feitas por esse programa sobre os casos citados, principalmente no caso 

Eloá Pimentel, pois houve um momento marcante quando a apresentadora conversou com os 

envolvidos ao vivo, quando ainda estava ocorrendo o crime. No mesmo seguimento, o Jornal 

Nacional, telejornal exibido pela Rede Globo desde 1969, também teve participação intensa 

nos casos. Também serão analisadas as reportagens do programa Hoje em Dia, pertencente às 

programações da Rede Record desde 2005, e por fim o Brasil Urgente, um programa 

jornalístico brasileiro da Rede Bandeirantes, apresentado por José Luiz Datena. Assim, esses 

referidos conteúdos servirão de substrato para análise da problemática desta pesquisa. 

O corpus documental do trabalho abrange o conteúdo audiovisual dos programas, 

a partir de documentos audioimagéticos arquivados em acervo pessoal onde foram catalogadas 

imagens e trechos dos conteúdos das atrações, extraídas de vídeos exibidos pela programação 

de TV e divulgados em páginas oficias dos realities e plataformas digitais, linkados ao longo 

do trabalho.2 

                                                           
1 ROVER, Tadeu. São Paulo terá júri transmitido pela TV, nesta segunda. Consultor Jurídico, 09 mar. 2013. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-mar-09/primeira-vez-sao-paulo-julgamento-juri-transmitido-tv. 

Acesso em: 08 ago. 2020. 
2 Esse acervo foi construído desde o momento em que foi despertado interesse pela temática de pesquisa aqui 

trabalhada, portanto, alguns links podem não estar mais disponíveis. Entretanto, a título de clareza e contribuição 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telejornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luiz_Datena
https://www.conjur.com.br/2013-mar-09/primeira-vez-sao-paulo-julgamento-juri-transmitido-tv
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Esses programas foram selecionados haja vista a incidência de midiatização por 

esses programas em ambos os casos abordados. Cada programa/telejornal em sua maneira 

contribuiu no enfrentamento do teor desse estudo. Eles assumiram características comuns, 

marcas “genéricas” que são culturalmente reconhecidas nesses programas, como a prestação de 

serviço, a abordagem de interesse público, a produção e veiculação de notícias diárias, o uso do 

“ao vivo”, a maneira como abordam os fatos, a forma como articulam a linguagem televisiva 

empregada na apresentação das notícias, a utilização de repórteres, o horário na grade de 

exibição, a atualidade e periodicidade em seus conteúdos, dentre outras marcas socialmente 

reconhecidas, havendo uma predominância de notícias relativas ao mundo do crime, em 

especial a temática da violência de gênero. 

Os citados programas possuem veiculação semanal em horários distintos, com uma 

linguagem televisiva e formato de apresentação das notícias com estilos diversos, mas se 

aproximam devido à tematização dos seus conteúdos e modo de endereçamentos3 parecidos. 

Ancorados na estética documental, ambos são bastante expressivos na produção realista por 

trazerem um recorte das circunstâncias vivenciadas nos dois casos, fundamentados em um 

modelo de produção comercial, em que a morte feminina foi incorporada como objeto 

midiático. Assim, a pesquisa se justifica pela necessidade de compreensão da maneira pela qual 

a mídia atua para dar sentidos e ressignificar as representações da passionalidade, das vítimas 

e da situação envolvida, através da veiculação espetacularizada romantizada dos casos.  

É preciso esclarecer que este trabalho não inaugura a temática, que já foi debatida 

na academia, inclusive muitos desses estudos contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa 

aqui em pauta. Entretanto, a discussão aqui avança na desqualificação do crime passional, na 

análise de dois casos de forma conjunta e independente, e principalmente aludindo às pautas 

históricas para a implantação do feminicídio na abordagem que se propõe. E, mais ainda, o 

debate existente com esses casos e mensagens são mais frequentemente desbravados pela 

comunicação social, na área da história essa análise ainda se encontra tímida, por isso esta 

pesquisa faz uma interdisciplinaridade necessária.  

                                                           
para o desenvolvimento da pesquisa científica, ressaltamos que, mesmo não estando abrigados em um centro de 

documentação, todo esse acervo pessoal está completamente disponível para os pesquisadores que vierem a se 

interessar por ele. 
3 Para Oliveira (2014), numa perspectiva da análise televisiva, o conceito de modo de endereçamento tem sido 

apropriado para pensar como um programa televisivo específico se relaciona com a sua audiência a partir da 

construção de posicionamentos de leitura do programa que pode ser entendido como seu estilo, o que o identifica 

e o diferencia dos demais. A partir desta perspectiva, o conceito tem sido adotado pelos estudos de recepção para 

a análise comparativa dos discursos televisivos e dos discursos dos receptores. Contudo, informa-se que esta 

pesquisa não abordará recepção no sentido da audiência, e sim de como a televisão recepciona e representa a 

temática acima.  
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Para Kellner (2004, p. 5):  

Estamos entrando numa nova cultura do espetáculo que constitui uma nova 

configuração da economia, da sociedade, da política e da vida cotidiana, e que 

envolve novas formas de cultura e de relações sociais e novos modelos de 

experiência. Isso produz uma nova cultura do espetáculo, com o surgimento 

de megaespetáculos e de espetáculos interativos. Isso é evidente neste novo 

milênio e constitui novas formas de cultura global. 

Regida pela comunicação do espetáculo, a cultura da mídia passou a abarcar formas 

de produção organizadas em função do entretenimento e do consumo de imagens como 

mercadorias de caráter sensacional, as quais, seguindo fórmulas e códigos comunicativos, são 

capazes de transformar qualquer aspecto da vida em objeto midiático, conferindo sentidos aos 

conteúdos através desse processo de espetacularização utilizado para envolver a audiência e 

também conferir significados às mensagens manifestas em práticas e representações sociais. 

Ciro Flamarion Cardoso (2012) defende o uso do conceito de representação social 

como recurso metodológico pelos historiadores, já que a psicologia social sintetiza algumas 

questões de grande valia à História. Por isso, os estudos de Denise Jodelet e Serge Moscovici 

tornam-se de grande valia para a análise pretendida neste trabalho, pois atentam-se para a 

importância e influência da comunicação no processo das representações sociais, demonstrando 

como essas representações entram para o nosso cotidiano e circulam nas mídias consumidas 

por todos.  

Nesse sentido, “as representações sustentadas pelas influências sociais da 

comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal 

meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros” (DUVEEN, 

2007, p. 8). Gerard Duveen (2007) denota que para a psicologia social de Moscovici e Jodelet, 

as representações são sempre um produto da interação e comunicação e elas tomam sua forma 

e configuração específicas a qualquer momento, como uma consequência do equilíbrio 

específico desses processos de influência social. 

Assim, ao projetar símbolos sobre uma determinada realidade, os meios de 

comunicação exercem uma grande influência na construção do imaginário social e 

desempenham papel cada vez mais central nas relações sociais. Dessa forma, como expressão 

de um fenômeno que marca a sociedade midiática, a espetacularização romantizada do caso 

Eloá e do caso Mércia é o objeto que permeia as discussões da problemática desta pesquisa, 

apontando para a relação da programação televisiva com a forma como exploram as 

representações dos crimes por meio da temática envolvendo a midiatização da 

“passionalidade”, capaz de conferir significados às representações sociais que atingem as 
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caracterizações dos sujeitos envolvidos no contexto da violência de gênero. Busca-se, portanto, 

identificar como se dá a romantização midiática e as representações mobilizadas e ancoradas 

nesse processo. 

 Jodelet (2001) ressalta que as representações sociais são modalidades de 

pensamento prático orientadas para a compreensão e o domínio do ambiente social, material e 

ideal. Enquanto tal, elas apresentam caraterísticas específicas no plano da organização dos 

conteúdos, das operações mentais e da lógica. Moscovici (2007) salienta que indivíduos e 

grupos criam representações no decorrer da comunicação e conarrativa.  

As representações, obviamente, não são criadas pelos indivíduos isolados. Uma vez 

criadas, contudo, elas levam uma vida própria, circulam, fundem-se, atraem-se e repelem-se, 

dando lugar a novas representações: “com efeito, a relação entre comunicação e representação 

parece indissolúvel e a comunicação constitui o processo de transformação dessas 

representações, no qual nós fundimos as nossas representações com as dos outros grupos” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 274). 

Nesse sentido, é relevante conhecer as representações sociais da violência de gênero 

e verificar como são elaboradas e partilhadas por determinados grupos, criando uma realidade 

prática e cotidiana. Assim, faz-se necessário conceber as mulheres vítimas do “passionalismo” 

como sujeitos sociais que carregam em si as características culturais do gênero que, segundo 

Butler (2008), é uma construção social, e tem colocado o homem numa situação de dominação 

sobre a mulher ao longo da história. Cheim (2019) alude que o termo “gênero” se constitui 

matriz para dar significado ao fenômeno da violência, pois está presente em todas as dimensões 

da vida social, já que é elemento das relações sociais baseado nas diferenças entre os sexos e é 

uma primeira forma de significar as relações de poder. 

Destaca-se que os questionamentos levantados pelas pesquisas acadêmicas no 

campo historiográfico da história das mulheres e das relações de gênero, são profundamente 

ligados à história social e à história cultural. Assim, Cheim (2019) destaca que o uso da 

categoria “violência contra a mulher” remete ao “patriarcado” enquanto fenômeno social que 

carrega consigo a problematização das relações de poder e o domínio dos homens sobre as 

mulheres, particularmente nas relações conjugais. Nessa mesma perspectiva, Teles e Melo 

(2002, p. 18) avaliam a violência de gênero como: 

Uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher em 

que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da 

história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações 

violentas entre os sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é 

fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas. 
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O fenômeno da violência de gênero leva em conta a interação de diversos fatores, 

como aspectos sociais, culturais, ambientais e, ainda, individuais. Essa forma de violência pode 

evoluir no cotidiano do casal de forma lenta e silenciosa, progredindo em intensidade e 

consequências. É o conhecido “ciclo da violência”4, que possibilita compreender de que 

maneira as agressões se agravam, podendo culminar com a morte feminina.  

Ao estudar sobre Eloá e Mércia essa ocorrência cíclica será perceptível. Nesse 

sentido, o estudo da condição feminina remete à incorporação do tempo presente na pesquisa 

histórica. Insere-se no movimento de renovação historiográfica que possibilita o diálogo entre 

diferentes áreas do conhecimento, que amplia o uso de fontes e de temas de pesquisa, privilegia 

experiências individuais ou coletivas e valoriza a interdisciplinaridade.  

Para Maia (2020), a violência contra mulheres ganhou maior centralidade nos 

noticiários e em programas de televisão. Tornou-se por algum tempo tema de novelas, de 

campanhas educativas e deixou de ser algo restrito ao âmbito doméstico. Em vista disso, as 

histórias de mulheres em situação de violência em contextos hodiernos objetivam o 

entendimento de suas realidades, experiências e subjetividades, compreendendo o entorno em 

que estão inseridas. Assim, Delgado e Ferreira (2014) acrescentam que o tempo presente 

constitui-se como realidade temporal propícia à construção de relatos e registros de lembranças, 

oferecendo possibilidade ao historiador de produzir suas fontes para a pesquisa que realiza e, 

também, para futuros estudos. 

Sendo assim, analisar a construção do conhecimento histórico por meio das escritas 

delineadas pela televisão é reconhecer a importância das linguagens específicas. A fim de 

compreender as implicações decorrentes dos programas e as representações construídas por 

eles, é necessário olhar para a televisão como veículo de informação com efeitos para além da 

narrativa dos programas.  

Os sentidos de um texto variam conforme as estratégias postas em funcionamento 

na construção do discurso. A constituição dos sujeitos que falam e dos sujeitos que leem, o 

meio em que o texto se materializa e as relações de poder envolvidas interferem na produção 

dos sentidos. Conforme Orlandi (2007, p. 47): 

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – 

com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito 

                                                           
4 A autora Cheim (2019) alude que esse é comumente compreendido em três fases. Na primeira fase há a chamada 

construção da tensão no relacionamento, é o momento no qual ocorrem incidentes como agressões verbais, crises 

de ciúmes e destruição de objetos, é quando ocorre a explosão da violência. Na segunda fase a tensão atinge seu 

ponto máximo e acontecem os ataques mais graves, consiste na etapa em que a violência física se materializa. E a 

chamada terceira fase é conhecida como a lua de mel, nesse período a violência física dá lugar ao remorso e o 

medo do agressor de perder a companheira.  
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com a língua, com a história, com os sentidos. Esta é a marca da subjetivação 

e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a exterioridade: não há 

discurso sem sujeito. Ideologia e inconsciente estão materialmente ligados. 

Pela língua, pelo processo que acabamos de descrever.  

Nessa dialética da produção serão contempladas as análises dos recursos 

tecnológicos utilizados para captar todas as nuances dos crimes, as narrativas e discursos 

reverberados nos programas e o caráter de romantização da veiculação das notícias sobre a 

violência passional. Será necessária a observação direta da estética dos conteúdos televisivos 

produzidos em cima dos casos, a partir da capacidade de conferir sentido às reportagens através 

das experiências e emoções. Será abordado o caráter da dramatização, romantização e 

espetacularização das notícias sobre os crimes citados, bem como o uso de um tom 

melodramático em sua estruturação.  

Destaca-se ainda que a metodologia utilizada aqui trata-se de procedimento de 

estudo descritivo da linguagem técnico-estética dos programas sob análise, buscando verificar 

similitudes e divergências no modo como o fenômeno do “crime passional” é tratado a partir 

da veiculação e da espetacularização da violência e da romantização da barbárie. Assim, é 

imperioso demonstrar como se dá a instrumentalização da mídia televisiva na produção de 

significados e caracterizações da realidade passional, evidenciando essa relação da televisão. 

Dessa forma, Jodelet (2001) acrescenta que o processo de comunicação é 

determinante para a formação do pensamento e das representações sociais. Essa inovação faz 

com que a interação social assuma novas formas e modalidades nas sociedades midiatizadas, e 

por isso as representações sociais são reelaboradas quando expressas em diferentes meios de 

comunicação, sendo a mídia uma grande mediadora no processo de produção do universo 

consensual.  

Jodelet (2002) afirma que as representações sociais são leituras e interpretações 

sobre a realidade, referindo-se à dimensão da relação (comportamentos, práticas sociais, 

discursos) dos sujeitos com a cultura e seu universo simbólico, e dos sujeitos entre si. A sua 

origem está nas relações sociais e, portanto, ela é uma produção coletiva, que opera entre o 

individual e o coletivo. Segundo a autora, as representações sociais são “uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET ,2002, p. 22).  

Nessas estimativas, as representações sociais são imagens construídas sobre o real, 

pontos de vista que são elaborados a partir de uma determinada posição no espaço social. 

Entretanto, não se deve correr o risco de reduzir a realidade à concepção do que os sujeitos 

fazem dela, pois a representação de um grupo social é uma dentre tantas representações sobre 
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a realidade. Sendo assim, as representações são socialmente produzidas e partilhadas dentro de 

um contexto histórico especifico, e são constituídas segundo Jodelet (2002) a partir da 

experiência, das informações, dos saberes e dos modelos de pensamento recebidos, transmitidos 

e construídos através da tradição, da educação e da mídia, enfim, da cultura. Quando os sujeitos 

se encontram para falar, argumentar, discutir o cotidiano, as representações sociais estão sendo 

formadas. Essas representações são estabelecidas como realidade através dos seus discursos 

dominantes.  

Por isso, entender as representações de gênero é, portanto, entender como a 

comunicação e a forma de apresentação dos acontecimentos têm implicações na sociedade, 

apontando para a mobilização de sentidos que atingem, no campo simbólico, premissas e 

pensamentos relacionados a discursos sobre o assassinato de mulheres e a espetacularização do 

feminicídio, permitindo demonstrar como códigos simbólicos veiculados por meio audiovisual 

impulsionam o modo como se percebe essas mortes, como seus usos, apropriações e práticas 

explicam a experiência social e os sistemas de imaginários. 

Dentro da perspectiva apontada, esta pesquisa está dividia em três capítulos. No 

primeiro, serão articuladas as relações da história do tempo presente com o audiovisual e as 

representações sociais, utilizando principalmente a teoria das representações sociais, 

entendendo as narrativas midiáticas históricas atribuídas. Num segundo momento, abordaremos 

a utilização do audiovisual como fonte historiográfica; em sequência será feito um paralelo 

entre os discursos sobre o crime passional e a perspectiva jurídica atual sobre o feminicídio, 

demonstrando que embora tenha sido estabelecido como crime após a conclusão dos casos em 

análise, podemos considerar os assassinatos de Eloá e Mércia como casos de feminicídio. 

No segundo capítulo, pretendemos compreender as produções de “realidade 

passional”, destarte, pela espetacularização da violência operada pelo reality show do caso Eloá, 

já que o jornalismo televisivo assumiu dimensões de uma novela melodramática, abduzindo as 

reportagens às categorias teóricas das representações sociais culminadas com as verberações do 

“espetáculo romântico”. 

Por fim, no último capítulo, desenha-se análise do caso de Mércia, demonstrando 

através das fontes como o caso foi sensacionalista e romantizado. Analisamos, também, como 

ocorreu o primeiro tribunal popular transformado em entretenimento transmitido ao vivo, 

abordando as engrenagens do júri, forma de atuação e ocorrência da espetacularização desse 

julgamento no reforço dos estereótipos de gênero. 
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CAPÍTULO 1 

 

A NARRATIVA HISTÓRICA DA MIDIATIZAÇÃO:  

REPRESENTAÇÕES E ABORDAGENS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

 

A violência está em todo lugar... 

(Violência, Titãs) 

 

 

1.1 – Midiatização da realidade violenta: o uso da TV como objeto historiográfico 

 

 

A história do tempo presente é um campo dos estudos históricos voltado à análise 

das rupturas e permanências do passado no presente. Encontrou-se em efetivação no início 

do século XX, tendo seus primeiros movimentos na Alemanha e França, após a Segunda 

Guerra Mundial. Baseando-se no entendimento ampliado do ofício do historiador, a história do 

tempo presente pode ser pensada como mais uma renovação no campo da disciplina História, 

mudando o centro e deslocando a pesquisa histórica.  

Essa mudança ocasionou-se com a Escola dos Annales e a Nova História Cultural, 

assim a historiografia se aproximou ainda mais das vivências humanas e de diferentes 

dimensões da vida social ao direcionar o conhecimento histórico para novos problemas e temas, 

na medida em que, segundo Pesavento (2008), passou-se a pensar a cultura como um conjunto 

de significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo. Roger Chartier 

(2010) percebe na história do tempo presente o pesquisador sendo contemporâneo de seu objeto 

e divide com os que fazem a história, seus atores, as mesmas categorias e referências, sendo a 

falta de distância, ao invés de um inconveniente, um instrumento de auxílio importante para um 

maior entendimento da realidade estudada, de maneira a superar a descontinuidade 

fundamental, que ordinariamente separa o instrumental intelectual, afetivo e psíquico do 

historiador e aqueles que “fazem” a história.  

O estudo da presença do passado incorporado ao presente das sociedades, pelos 

historiadores do tempo presente, abre novas temáticas e abordagens para pesquisadores de 

outros períodos da história. Dessa maneira, a sedimentação de ampliação de historicidade ao 

dar sentido à referências do presente, transforma o audiovisual em um dos novos vetores para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Passado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presente_(tempo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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possibilidade de construção do tempo histórico. Como fonte e objeto de pesquisa, o audiovisual 

se apresenta como elemento discursivo-narrativo apto a operar na escrita da história e o uso de 

suas linguagens insurge como expressão do próprio discurso histórico. Por isso, Michèle Lagny 

(2012) complementa que historiadores acabam por perceber que nessa formulação de história, 

o audiovisual possibilita não apenas utilizar as tomadas ou as montagens de imagens destinadas 

à informação imediata, à ação política ou sua justificativa, como eles fazem com a imprensa, 

mas servir-se dele para interrogar a forma com que o momento presente é apresentado ou pelo 

qual determinados atores querem que ele seja percebido. 

Inicialmente destacado por Marc Ferro (1992), através do processo de crítica das 

fontes, este autor apontou para a ideia do audiovisual como possibilidade de acesso ao passado 

e construção da memória, demonstrando ainda seu caráter plural para discursos significativos 

na historiografia, abordando que discursos podem atuar nas diferentes formas de apropriar a 

realidade. O pesquisador do presente é contemporâneo dos acontecimentos que estuda, 

enquanto o vivido e midiatizado é problematizado na interação entre passado e presente, e 

inserido na perspectiva da longa duração (CORREIO et. al., 2013).  

A vontade de reagir e explicar o presente, o aumento e aceleração da comunicação 

e os impactos dos acontecimentos do último século impulsionam os estudos do tempo presente: 

“A mídia ‘atualiza’ a realidade constantemente, dando a impressão de que tudo é história, 

oferecendo, assim, ao historiador o desafio de converter o presente vivido em reflexão 

histórica” (CORREIO, 2013, p. 198). Essa sedimentação de pluralidade das fontes da pesquisa 

histórica, atrelado ainda à vasta abundância de diferentes recursos documentais, beneficiam a 

produção do saber histórico. Lagny (2012) argumenta que é provável alcançar que as imagens 

vão além da história imediata, e mais do que saber ler um relato histórico audiovisual, que dão 

sentido ao fato, contar a história a partir do presente implica saber dar valor aos vestígios do 

tempo dos acontecimentos em especial. Assim, a história do tempo presente, segundo a autora, 

traduz-se como uma realidade temporal com possibilidade de diversos registros e experiências, 

além de uma dimensão estética, alcançando os sistemas de representações sociais.  

O audiovisual passou a ocupar um espaço privilegiado na produção histográfica, 

como objeto e/ou como fonte, uma vez que através da articulação de imagens e discursos são 

produzidas e exploradas representações da realidade social. Pelo seu enfoque cultural, o 

trabalho aponta para a relação da História com as representações sociais, e nessa conjuntura 

traz à tona “o terreno comum dos historiadores culturais” (BURKE, 2005, p. 10) a partir da 

preocupação com o simbólico e suas interpretações. 



23 
 

Nesse sentido, Kornis (2008) entende que programas de televisão são documentos 

históricos de seu tempo. Recuperar a historicidade das questões que envolvem a relação entre 

narrativas audiovisuais e história, ao longo do tempo, construiu formas de representação e de 

reconstrução do passado em contextos históricos diversos e segundo diferentes concepções 

estéticas. Os historiadores do tempo presente utilizam principalmente as produções 

cinematográficas ou televisivas com função informativa ou documental, tomadas diretas ou 

montagens, frequentemente tentados pelos discursos ideológicos ou propagandísticos, às vezes 

mesmo pelo discurso histórico.  

O uso da televisão como objeto historiográfico revela que “não se trata de fazer 

história das imagens e sons, mas sim história com as imagens e sons” (HAGEMEYER, 2012, 

p. 46), apontando assim para o testemunho das imagens televisivas como articuladoras de 

processos interculturais na dinâmica do tempo a partir de representações imagéticas que são 

operadas pela televisão. Por essa razão que se reflete a necessidade de questionar como o 

aspecto de produção de sentidos e caracterizações da realidade manejadas pelas mídias se 

apropriam da temática da violência “passional” nos crimes de Eloá Pimentel e Mércia 

Nakashima, usando as reportagens fomentadas aos casos, demonstrando como o conteúdo 

transforma-se em agente e agenciador na escrita da história.  

Dessa forma, seguindo a perspectiva metodológica ilustrada por Pesavento (2008) 

em explorar a fonte nas suas possibilidades mais profundas, fazendo-a falar e revelar 

significados, a pesquisa será embasada pela observação sistemática da midiatização da televisão 

nas reportagens veiculadas nos programas sobre os “crimes passionais” citados. Para tanto, a 

análise deverá ser realizada sob a ótica das estratégias jornalísticas para a comunicação e as 

opções estilísticas que compõem a linguagem desses programas. “As imagens-fonte, assim 

como as tentativas de história audiovisual, reforçam certas características que afetam a história 

do tempo presente, notadamente sua dimensão factual e seu poder emocional” (LAGNY, 2012, 

p. 36). 

A mídia quase sempre foi pensada a partir do primeiro polo, o da produção, mas 

trabalhos recentes procuram encarar o desafio da recepção como parte do problema estrutural 

complexo e não subsumido pela lógica da produção. Nesse sentido, Napolitano (2015) alude 

que a imagem televisual apresenta um duplo desafio: por um lado pode ser analisada como 

fonte histórica, pensada a partir de seus elementos estruturais internos; e, por outro, tem-se o 

grande e heterogêneo impacto social do meio. 

Por isso, constitui-se como um espaço importante de debates dos temas 

considerados mais relevantes da sociedade, com seu consumo acessível quanto pelo fato de ter 
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na imagem a essência de sua linguagem, fazendo com que tenha majoração de projeção, e com 

isso teria o poder sedutor da imagem, assumindo simbolicamente o lugar do real, inclusive “essa 

é a lei da nossa era, a era do audiovisual: o que não aparece na TV não acontece de fato” 

(BUCCI, 2004, p. 33).  

Sendo assim, abrangendo desde a escritura do evento violento na cena pública, até 

a inscrição do acontecimento no tempo, a narrativa midiática pode apontar para aspectos que 

compõem a narrativa dos programas e dessa forma poderá “falar de práticas e elementos que 

conformam a produção midiática” (MENESES, 2014, p. 233). Com isso, acaba por se revelarem 

aspectos de uma produção de sentidos sobre o jogo narrativo de como a televisão retrata e 

representa os fatos e sujeitos inseridos no universo da violência de gênero. 

A televisão possui um papel fundamental pois, segundo Camargo et. al. (2004), 

populariza conhecimentos, atua na produção e veiculação das representações sociais. Ao 

analisar as notícias veiculadas pela mídia, não se estaria apenas apresentando as representações 

sociais acerca de um determinado fenômeno, mas sim acessando uma dimensão social 

relacionada à produção de tais representações. Jodelet (2001) argumenta que a comunicação 

concorre para a elaboração de representações que, apoiadas numa energética social, orientam a 

vida dos indivíduos e grupos sociais, produzindo fenômenos de ordem prática nas relações 

sociais cotidianas. 

Para isso, Napolitano (2015) entende que é preciso identificar duas formas de 

interpretação, sendo uma a decodificação técnica-estética da fonte que se refere a mecanismos 

de linguagem verbal e não verbal presentes nos meios de comunicações, e decodificações 

representacionais, as quais envolvem particularidades das representações em si, atingem os 

personagens, fenômenos e processos históricos representados pela mídia. A mídia televisa exibe 

nessa conjuntura e insurge como importante meio socializante por ser um dos veículos 

exploradores dessa condição de produção do real, que opera articulando no imaginário social 

projeções sobre uma determinada realidade do que ela pretende divulgar como emanação da 

verdade. Ferro (1989) argumenta que o uso da mídia televisiva, como documento, deve revelar 

os filtros ideológicos que são produtos – imagens-objeto –, cujas significações não são apenas 

de natureza cinematográfica, mas também de testemunho. Forma-se um conjunto de 

representações, com necessária análise e decodificação. 

Ao se discutir história e audiovisual enfrentamos conceitos polissêmicos no campo 

das ciências humanas, como cultura e representação. Tais conceitos, em dados momentos, 

foram o epicentro das disputas no campo da epistemologia da história. Assim, Napolitano 

(2015) salienta que as fontes audiovisuais do ponto de vista metodológico são vistas pelos 



25 
 

historiadores como fontes primárias novas, desafiadoras, mas que a questão é perceber essas 

fontes em suas estruturas internas de linguagem e em seus mecanismos de representação da 

realidade, como “signos”.5 

Nesse sentido, é possível afirmar que a televisão adquiriu papel importante na 

produção do imaginário contemporâneo social, parecido ao desempenho anterior do cinema. 

Suas narrativas produziram uma maneira nova de veiculação do conhecimento histórico, em 

seu fluxo intermitente de rapidez das imagens e das informações. Sobre isso, Pierre Sorlin 

(2009, p. 36) analisa a linguagem “peremptória” do noticiário de televisão: 

Os historiadores se sentem embaraçados diante de emissões que não indicam 

suas fontes e traçam em algumas frases definitivas questões a respeito das 

quais seriam necessárias mais nuances (...). A discussão é vã: a história 

televisionada é o que é. Ela tem atrás de si um passado já longo e ela prossegue 

sobre seu ímpeto (...). A história televisual mergulha no interior do evento, ela 

é o avanço de exploração que privilegia a variedade, o estilhaçar dos pontos 

de vista, as múltiplas facetas da memória em relação com a coerência 

explicativa. 

Napolitano (2015) reforça que a televisão é pouco seletiva, buscando notícias nos 

diversos aspectos da existência. Hagemeyer (2012) destaca que as imagens televisivas estão 

presentes diariamente, colocando em circulação as mais diversas representações e operando 

uma reconfiguração do imaginário social. De uma maneira geral, Pontes (2015) elucida que as 

estratégias de representação audiovisual utilizadas se encontram relacionadas com o conteúdo 

das representações. Considerando-se particularmente as reportagens e documentários, percebe-

se que muitos deles (especialmente os televisivos) se desenvolvem ao redor de “convenções 

formais e argumentativas bastante ancoradas numa concepção renascentista da imagem como 

testemunha da realidade” (PONTES, 2012, p. 7). 

Pesavento (2008) diz que a imagem possui função epistêmica, de dar a conhecer 

algo; uma função simbólica, de dar acesso a um significado. Chartier (1990) elucida que esse 

simbolismo exerce função mediadora de apreensão do real pela qual o mundo é construído 

como representação, onde o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o 

espaço ser decifrado. Por meio da articulação da linguagem audiovisual para construção de 

representações do real, a produção televisiva tornou-se construtora de sensibilidades e 

participante do cotidiano, sendo possível identificar, segundo Machado Júnior (2012, s./p.), 

“substratos da cultura, das representações sociais, da criação e reprodução de imaginários, da 

percepção das sensibilidades, dos dispositivos que incitam o desenvolvimento de memórias e, 

                                                           
5 Termo usado por Stuart Hall (2016) para representar conceitos e relações com a construção de sistemas de 

significado da cultura, da realidade. 
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por sua vez, das subjetividades de seus agentes sociais”. Os produtos da indústria cultural 

irromperam ainda mais, ganharam cada vez mais espaço no bojo das relações, de modo que 

imagens, discursos e sons ganharam espaço na vida cotidiana “dominando o tempo de lazer, 

modelando opiniões políticas e comportamentos sociais e fornecendo o material que cria as 

identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades tecnocapitalistas 

contemporâneas” (KELLNER, 2001, p. 9).  

De acordo com John Thompson (1995), o progresso dos veículos de comunicação 

é fenômeno que se entrelaça com os demais processos que ocasionaram o surgimento da 

modernidade, onde a comunicação acontece numa escala cada vez mais global. Para o autor, 

essa globalização da comunicação implicou novas formas de ação e interação sociais, 

transformando a organização espacial e temporal, bem como reestruturando as relações dos 

indivíduos com o meio e consigo mesmos.  

Bourdieu (1997) impõe a necessidade de compreensão do conteúdo audiovisual 

para além das críticas sobre a qualidade de sua programação, ressaltando a imprescindibilidade 

de se compreender a maneira pela qual a televisão, enquanto grande emissora de mensagens, 

associa-se a processos de construção de sentidos e representações da realidade social. Com a 

difusão da televisão como um popular instrumento de informação e fomentador da opinião 

pública, houve a inserção cada vez mais maciça de programas televisivos associados à 

necessidade de transmissões imediatas, gerando certa redefinição de como são representadas a 

realidade de alguns fatos e identidades sociais. 

Kellner (2001) salienta que os meios de comunicação acabaram consolidando um 

novo tipo de sociedade, em que o audiovisual é capaz de reestruturar o modo como os 

indivíduos se comportam entre si e interagem com o meio, redefinindo as relações sociais por 

meio de uma comunicabilidade midiática que intervém no cotidiano dos indivíduos e oportuniza 

a experimentação real do mundo dos outros. Procura-se, com isso, identificar o enraizamento 

social da representação social e do seu objeto. Jodelet (2002) relaciona o fenômeno da 

ancoragem com três funções básicas que se encontram na base da representação: “a função 

cognitiva de integração da novidade, a função de interpretação da realidade e a função de 

fundamentação e orientação das condutas e das relações sociais” (JODELET, 2002, p. 56). 

Assim, ao projetar símbolos sobre uma determinada realidade, os meios de 

comunicação exercem uma grande influência na construção do imaginário social e 

desempenham papel cada vez mais central nas relações sociais. Devido a tal função sistêmica, 

os audiovisuais podem ser compreendidos como suportes de representações diversas, por 

diferentes grupos e meios, sendo, conforme Stuart Hall (2016), a representação uma parte 
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essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre membros 

de uma cultura. Assim, destaca Moscovici (Apud Codato, 2010, p. 49) que as representações se 

estruturam a partir de dois elementos indissociáveis como a frente e o verso de uma folha de 

papel: a face figurativa e a face simbólica. Por um lado, cada imagem está associada a um 

conjunto de significados e, por outro, os significados tendem a se condensar em imagens que 

são transmitidas de indivíduo para indivíduo, de um grupo para outro, de uma cultura para outra, 

de um momento histórico para outro. Assim, o conceito de representação social “passa a servir 

de suporte para que essa troca, esse diálogo entre meios de comunicação e realidade social, se 

estabeleça e ganhe força” (CODATO, 2010, p. 50). 

Nesse sentido, é relevante conhecer as representações sociais da violência de gênero 

e verificar como este conhecimento, elaborado e partilhado por este grupo de pertença, cria uma 

realidade prática e cotidiana. Assim faz-se necessário conceber as mulheres vítimas do 

“passionalismo” como sujeitos sociais que carregam em si as características culturais do gênero 

que, segundo Butler (2008), é uma construção social, e tem colocado o homem numa situação 

de dominação sobre a mulher ao longo da história. Analisar a construção do conhecimento 

histórico por meio das escritas delineadas pela televisão é reconhecer a importância das 

linguagens específicas. A fim de compreender as implicações decorrentes dos programas e as 

representações construídas por eles, é necessário olhar para televisão não apenas como veículo 

de informação, mas com efeitos para além da narrativa dos programas.  

A abordagem de midiatização da violência permite adentrar o espaço das 

representações que a sociedade faz de si no tempo presente, a partir da projeção de estereótipos 

e papéis sociais que são cunhados sob o estigma da criminalidade, e das “estruturas 

tradicionais” estigmatizadas de gênero, fazendo com que a figura do criminoso fique 

socialmente romantizada. Isso posto, entendemos que as reportagens dos casos Eloá e Mércia 

atuam na lógica de instrumentalizar a compreensão da maneira pela qual a mídia atua para dar 

sentidos e ressignificar as representações dos criminosos passionais, os processos de construção 

social da figura do sujeito criminoso, através da veiculação espetacularizada e das 

romantizações imperadas, traduzindo nas questões da violência de gênero. 

Torna-se muito instigante a comparação minuciosa entre vários telejornais, para 

perceber as semelhanças e diferenças nas pautas e nas diversas abordagens sobre um mesmo 

assunto. Ressalta-se que na televisão, o tom da voz, a relação texto/imagem/trilha sonora, a 

duração da notícia ou da cena, as estratégias de reiteração e o vocabulário escolhido são 

elementos fundamentais para o telejornal ser assimilado e ganhar sentido numa determinada 

sociedade, atuando, segundo Meneses (2014), na elaboração tanto de acontecimentos 
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emblemáticos como também de um tipo de conhecimento histórico, a partir de narrativas que 

operam na fundação de sentidos. 

 Essa produção de significados pode ser associada à projeção de representações sociais 

mediante a capacidade de mobilização e de produzir reconhecimento, através dos elementos 

que informam a produção narrativa das reportagens dos casos Eloá e Mércia. Em toda a imensa 

cobertura midiática feita nos casos abordados pela mídia televisiva, é perceptível a 

caracterização de posições ocupadas diante do fato criminoso e, a partir do que Napolitano 

(2015) define como decodificação representacional da linguagem técnico-estética das fontes 

midiáticas, é possível compreender os “eventos, personagens e processos históricos nelas 

representados e presentes” (NAPOLITANO, 2015, p. 238). Tais elementos podem ser 

compreendidos na relação da mídia com o tempo presente e se vinculam ainda aos eventos, 

personagens e processos históricos que se tornam visualizáveis pela representação midiatizada. 

Assim, a relação da mídia com a violência apresenta conotações originárias nas relações de 

poder e vincula-se à perspectiva da violência simbólica de Bourdieu (1989), a qual se refere à 

construção social que ampara a continuidade e perpetuação de valores simbólicos.  

A televisão opera como um sistema simbólico definido naquilo que Silva (2014) 

entende como algo capaz de conferir significação à produção das representações da identidade, 

que inseridas em um processo de criação linguística atuam instrumentalizando oposições 

binárias e dividem o mundo social entre “nós” e “eles”. Denota-se que o termo 

“sensacionalismo” envolve a elaboração de notícias que são estruturadas para alcançar a 

produção de sentidos e emoções do público. Ela é feita a partir da construção discursiva 

embasada por critérios de intensificação no campo “temático, linguístico e semântico, contendo 

em si valores e elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou subtraídos no 

contexto de representação ou reprodução de real social” (AGRIMANI SOBRINHO, 1995, p. 

14). 

A caracterização de uma atração como sensacionalista envolve também o aspecto 

da massificação das notícias, através do fascínio e sedução na forma como se narra o fato e se 

veicula a notícia, que parte de estratégias de comercialização que direcionam o foco do público 

“com uma linguagem jornalística que vende publicitariamente o jornal, além de instaurar uma 

forma de sentido que ordena hierarquicamente os fatos noticiáveis” (BARSOTTI, 2015, p. 1). 

A dessemelhança e contrastes são as aparências desse formato organizado 

socialmente, que devem ser reconhecidas em sua verdade geral, levadas em conta em seus 

próprios termos. O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação do social, que congloba 

uma grande diversidade de eventos aparentes. Assim, para Kehl (2004), a presença intensiva da 
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televisão na vida dos brasileiros tem provocado alterações nas relações entre o público e o 

privado: “coisas até então reservadas ao espaço da privacidade, hoje ocupam a cena televisiva” 

(KEHL, 2004, p. 141).  

Assim, a espetacularização na mídia está intimamente ligada aos programas 

jornalísticos e telejornais, pois “se a origem do espetáculo está no acúmulo de imagens estes 

programas são os que mais se utilizam deste recurso em busca de audiência” (EZEQUIEL, 

2006, p. 129). Com uma linguagem sensacionalista esses programas vivem em busca dos 

dramas humanos – miséria, violência, crimes passionais – para pautar e obter as melhores 

imagens, que prendam a atenção e sensibilizem os telespectadores. Para tanto, às vezes é 

necessário montar um esquema de vigilância 24 horas em torno de um possível acontecimento, 

de uma eventual tragédia, como foi o caso Eloá. 

Nessa perspectiva, Kornis (2008) ressalta que o melodrama é uma categoria capaz 

de organizar uma ordem moral, sendo um gênero esquemático revelador de dramas éticos e 

emocionais baseado no conflito e que possui uma estrutura tripartite com forte antagonismo. 

Destarte, remonta-se ao ensinamento de Danilo Angrimani Sobrinho sobre sensacionalismo:  

Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras 

circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento (...). Como o adjetivo 

indica, trata-se de sensacionalizar aquilo que não é necessariamente 

sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso. 

Sensacionalismo é a produção de noticiário que extrapola o real, que 

superdimensiona o fato. Assim como afirma o autor, sensacionalismo é uma 

forma (ANGRIMANI, 1995, p. 16 e 35). 

Seria então o sensacionalismo uma maneira diversa de noticiar uma informação, 

utilizando-se do clichê como linguagem principal. Por isso, para Jean-Jacques Jespers (1998) o 

sensacionalismo seria uma forma tentadora de conseguir elevar a audiência, pois além de ser 

de fácil entendimento, é um estilo “jornalístico” que não exige reflexão, pois a imagem dos 

acontecimentos diz por si só.  

A multiplicação das imagens e aumento da competição pelas audiências levou 

os programadores a elevar o limiar da censura na escolha das 13 imagens e a 

sobrevalorizar o registro do emocional: o sangue, o infanticídio, a 

decomposição dos corpos, a copulação, o desespero, a doença, a fealdade, os 

ódios deixaram de ser tabus (JESPERS, 1998, p. 73).  

O tom dramático desperta vários sentimentos nas pessoas, seja a emoção, seja a 

revolta, por exemplo. Dessa forma, o receptor da notícia consegue se prender com mais 

facilidade ao que é transmitido. Patias (2006) explica que o sensacionalismo “tende a explorar 

o extraordinário, o anormal, o fait divers, utilizando-se da linguagem do espetáculo e imagens 

chocantes que prendem a atenção do público” (PATIAS, 2006, p. 81). 
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As dimensões simbólicas nas formas de produção audiovisual apontam para as 

formas de representar a realidade que estão para além do que os registros indicam em sua 

superfície. Nesse sentido, Bucci (2000, p. 156) aponta sobre a programação sensacionalista: 

Saciam curiosidades perversas e até mórbidas tirando sua matéria-prima do 

drama de cidadãos humildes. (...) A polícia chega atirando; a mídia chega 

filmando. As taras sexuais dos miseráveis são transformadas no prato do dia 

nos banquetes do sensacionalismo; as mortes trágicas viram show; as traições 

conjugais se transformam em comédia chula dos programas de auditório.  

Apesar da aparente simplicidade na significação do termo, ao pensar a constituição 

do popular na TV, é importante atentar para a ressalva esboçada por França (2006) de que é 

difícil traçar fronteiras claras entre os diferentes universos culturais e uma equivalência entre 

classe social e cultura. A hibridação que marca a dinâmica cultural contemporânea denota que 

as classes populares têm cada vez mais acesso a um universo de referências, valores, imagens 

e representações, que também são acessados e partilhados pelas classes mais altas, de modo que 

“a ideia de um universo cultural próprio foi, digamos assim, absolutamente comprometida pela 

horizontalidade da televisão” (FRANÇA, 2006, p. 22). 

Neste sentido, segundo Kellner (2001), os recursos audiovisuais utilizados pela 

mídia corroboram para o choque do real e sensibilizam o espectador, visando uma identificação 

entre sua vida e as histórias transmitidas. Para tanto buscam evidenciar os recursos para a 

conexão veiculada, e em diferentes modos reforçam a identificação de papéis sociais sob o 

estigma da violência. Com isso, Porto (1997) alerta que para pensar os efeitos sociais e culturais 

do papel da televisão é importante superar paradigmas simplistas que concebem os meios de 

comunicação como condutores neutros de informação. Diante desse aspecto, surge o caráter da 

recepção dos conteúdos veiculados pela televisão que não exerce seu poder diante de audiência 

passiva e facilmente manipulável, pois “é na comunicação que o significado das coisas é 

construído” (PORTO, 1997, s/p). 

Sousa Júnior (2006) elencou elementos nas reportagens que podem ser encontrados 

nas narrativas de ficção televisiva:  

As semelhanças com a narrativa de teleficção, entretanto, não são aparentes e 

nem superficiais. Entre elas estão: a história contada aos pedaços (seriação); 

o envolvimento do narrador/repórter na própria narrativa; o registro de muitos 

personagens (...) e de diversos núcleos narrativos; a importância e o teor dos 

diálogos (geralmente editados e montados), que criam certo nível de tensão 

narrativa e possibilitam que a história seja contada não por meio de 

documentação, mas pela subjetividade dos personagens das reportagens 

(SOUSA JÚNIOR, 2006, p. 1998). 

Consoante René Dotti (2001, p. 288), a mídia, no bojo de sua narrativa, atua como 

uma espécie de “juízes paralelos”. O autor destaca a televisão por sua narrativa melodramática. 



31 
 

Assim, são criados paralelos em que o chamado “homicida passional” representa o “mal”, 

contudo equivale ainda ao que eles chamam de “amor até as últimas consequências”. A vítima 

dos crimes passionais, em sua grande maioria mulheres, acabam personificadas em todo o 

estigma do gênero, e por essa percepção o tópico a seguir tem por objetivo apontar as instâncias 

da violência de gênero, pautando-se primordialmente na análise comparativa dos institutos 

jurídicos penais: Crime Passional e Feminicídio. 

Segundo Debord (2003) e Llosa (2013), a linguagem do espetáculo está inserida 

nas relações sociais entre pessoas midiatizadas por imagens e relaciona-se com uma civilização 

que prioriza o entretenimento para divertir-se e escapar ao tédio. Esse fato gera consequências 

como a banalização da hostilidade, generalização da punição, propagação da cultura do medo, 

e para a passionalidade em específico, a normalidade em ser tratada como “crime do amor”.  

Dessa maneira, diante das práticas de comunicabilidade empregadas para 

reprodução de estereótipos e as opções estilísticas que compõem a linguagem desses programas 

apontados, de forma explícita ou implícita, tem-se o cenário espetacularizado e romantizado da 

violência de gênero. 

 

 

1.2 – A (des)qualificação do “crime romântico”: um paralelo entre crime passional e 

feminicídio  

 

 

No tocante à linguagem dos programas, as características dos gêneros são utilizadas 

para compreender o modo de endereçamento, verificado por Becker (2005) como formas e 

práticas comunicativas específicas de um tipo de conteúdo para estabelecer uma forma 

particular de relação com o espectador, a audiência. Nessa dialética da produção, são 

contempladas as análises dos recursos tecnológicos utilizados para captar todas as nuances dos 

crimes, as narrativas e discursos reverberados nos programas e o caráter de imediatismo da 

veiculação das notícias sobre a violência passional. Denota-se a observação direta da estética 

dos conteúdos televisivos produzidos em cima dos casos, a partir da capacidade de conferir 

sentido às reportagens através das experiências e emoções, abordando o caráter da 

dramatização, romantização e espetacularização das notícias sobre os crimes citados, bem como 

o uso de um tom melodramático na estruturação. 

Abordando a questão do crime passional e feminicídio, esta pesquisa trata a 

utilização da passionalidade como problemática, não como justiça. A violência de gênero se 
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apresenta como um fenômeno histórico e estrutural, comparativamente ao tempo de 

perpetuação dessa situação. Nesse contexto, verifica-se o fenômeno da violência de gênero 

enquanto produto do estabelecimento de uma cultura secular fundada na desigualdade entre os 

sexos, a consequente predominância do gênero masculino sobre o feminino e relações de poder 

historicamente desiguais e assimétricas estabelecidas entre homens e mulheres. 

Ressalta-se que o conceito de gênero aqui abordado foi definido por Scott (1995) 

como um primeiro campo por meio do qual o poder é articulado. Segundo a autora, é através 

das relações assimétricas construídas socialmente sobre o que é ser homem e o que é ser mulher 

que o hiato entre dois gêneros se torna mais significativo. Da mesma forma, Butler (2008) diz 

que gênero não é algo inato e natural, mas uma norma que, ao conformar corpos e subjetividades 

em uma configuração binária, produz um efeito performativo através de atos, gestos e discursos. 

Assim, como uma norma reguladora que opera dentro das “práticas sociais, o gênero define 

quais são as condutas esperadas para homens e mulheres, dentro de conceitos de masculinidade 

e feminilidade hegemônicas, excluindo outras formas de vivenciar gênero, corpos e 

sexualidades” (BUTLER, 2008, p. 20). 

Olegário (2004) denota que a partir da definição de gênero, concebe-se que este é 

resultado de uma construção social inscrita através da linguagem que estabelece a submissão 

da mulher. Nader (2007) elucida que a tese feminista sobre a questão da violência de gênero 

aponta esse fenômeno como resultado direto dos valores patriarcais que valorizam 

positivamente o sexo masculino, e tudo que a ele diz respeito, e desvaloriza tudo que é feminino 

e diz respeito à mulher. Assim, a diferença de gênero torna-se desigualdade hierárquica e os 

homens exercem o poder de agredir as mulheres com legitimidade. Arendt (1985) assevera que 

onde quer que a violência e o poder combinem, ele, o poder, somente precisa ser legitimado, 

nunca justificado, então somente o fato de estar presente na mente do homem atitudes de 

desvalorização feminina, já é suficiente para que aqueles que não suportam suas frustrações 

patriarcais descarreguem sua agressividade sobre as mulheres.  

Cheim (2019) alude que a subnotificação e o silenciamento de casos de violência 

conjugal, mostram-se uma realidade e obstáculo no enfrentamento desse problema social, 

dificultando a implementação de rede de apoio e combate ao fenômeno da violência contra as 

mulheres. Para a autora, o principal empecilho para as denúncias ainda seria o consentimento 

social. Outros fatores estariam atrelados ao ordenamento familiar e ao fato de o agressor ser, 

possivelmente, o único provedor da família, além dos valores morais impostos pela sociedade 

a fim de dar respaldo ao imaginário social do casamento inabalável. Segundo Ramos (2012, p. 

20):  
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Essa subjugação imposta à mulher perante o homem é produto de um conjunto 

de enunciados que juntos podem ser entendidos como uma formação 

discursiva. Seguindo essa linha de pensamento, podemos dizer que honra é 

um enunciado que seguido de outros (...) produziu um discurso complacente 

com a violência contra as mulheres. 

Vale esclarecer que os assassinatos a serem tratados aqui foram jurídica e 

socialmente definidos como crimes passionais. Para Leal (2005), quando se fala em homicídio 

passional, na linguagem técnico-jurídica, isso se refere à conduta de causar a morte de alguém 

motivada por uma forte paixão ou emoção. Seria o caso, também, do homicídio praticado por 

ódio, inveja, ciúme ou intenso amor. No Código Penal Brasileiro de 1940, a emoção ou a paixão 

não exclui a culpabilidade de quem fere ou mata uma pessoa, mas poderá ser contemplada como 

atenuante para redução de pena. 

Assim, as situações que desencadeiam as chamadas “violentas emoções”6, 

reiteradamente elencadas tanto pela psicologia quanto pela criminologia, têm adquirido ao 

longo da história do Brasil definições para crime passional com diferenciações, que adquirem 

interpretações que refletem no regramento jurídico. Diante de tais situações, a primeira reação 

por muito tempo foi no sentido de procurar justificar o crime cometido pelo agressor 

associando-o à passionalidade.  

Quanto a isso, Eluf (2007) esclarece que numa primeira análise, superficial e 

equivocada, poderia parecer que a paixão, decorrente do amor, tornaria nobre a conduta do 

homicida, que teria matado por não suportar a perda de seu objeto de desejo ou para lavar sua 

honra ultrajada. No entanto, a paixão que move a conduta criminosa não resulta do amor, mas 

sim do ódio, da possessividade, do ciúme ignóbil, da busca da vingança, do sentimento de 

frustração aliado à prepotência, da mistura de desejo sexual frustrado com rancor.    

Segundo Corrêa (1981), os crimes passionais, de fato, nunca figuraram em nenhum 

dos códigos brasileiros de forma explícita, o que poderia ser visto como parte da tendência do 

Direito em eliminar progressivamente de seu corpo a vingança privada, à medida que o Estado 

começava a se constituir como mediador das disputas entre as pessoas. Segundo Sosa (2012), 

o século XIX, principalmente na segunda metade, apresentou certa benevolência com o 

criminoso passional, legitimado pela literatura de Stendhal e Alexandre Dumas Filho, 

romancistas que apresentaram o crime e o criminoso passional como decorrentes da paixão 

desenfreada. Andréa Borelli (1999), por sua vez, complementa que perante a sociedade da 

                                                           
6 Zaffaroni e Pierangeli (2006) esclarece que o Código Penal, em seu art. 65, III, c, diz que é circunstância 

sempre atenuante da imposição da pena, ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção, 

provocado por ato injusto da vítima e, especificamente para os crimes de homicídio e lesões corporais. Assim, 

no caso do agente ter cometido o crime, sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 

da vítima, fica o juiz autorizado a reduzir a pena de um sexto a um terço (art. 121, § 1º e 129 § 4§). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632120/artigo-65-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632037/inciso-iii-do-artigo-65-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631923/alinea-c-do-inciso-iii-do-artigo-65-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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época, o crime de paixões era uma maneira de regular o controle das mulheres sobre seu corpo 

e suas atitudes, pois ele acontecia quando se rompia com os padrões vigentes. Assim, o crime 

justificava-se pela necessidade de punir o ato de rebeldia para evitar sua disseminação na 

sociedade. 

De acordo com Sosa (2012), o termo passional sempre foi associado à paixão, 

enquanto sentimento derivado do amor manifesto na sua forma mais intensa, trazendo a falsa 

impressão de que o crime foi em verdade o ato último de alguém dominado pelo mais elevado 

dos sentimentos que, num momento de desespero, acabou por ceifar a vida da pessoa amada. 

Para a autora, trata-se de uma visão romântica, porém distante da realidade. Verifica-se que na 

grande maioria das vezes o crime cometido é resultado de um sentimento de posse, de 

contrariedade, de uma obsessão quase doentia, mas contraditoriamente dotada de grande 

lucidez.  

Eluf (2007) ressalta que no âmbito jurídico essa aura do romantismo beneficiou as 

teses levantadas por Lombroso7 e assumidas por Enrico Ferri8 em seguida, que fizeram uma 

análise individualizada do criminoso. Segundo a autora, Ferri definiu o criminoso passional 

como um criminoso social, porque ao cometer o crime está imbuído do amor para ele 

considerado uma forma de paixão. Ao longo da segunda metade do século XIX e primeira 

metade do século XX, os escritos de Ferri serviram de base para as teses de defesa dos 

advogados dos homicidas passionais. Sobre isso, Corrêa (1981, p. 302) destacou que o uso do 

argumento da “legítima defesa da honra”9 era frequentemente usado nas defesas de processos, 

como uma maneira de dizer que a ação cometida não configurava crime porque a pessoa agiu 

para se defender. Nesses casos, os advogados dos réus alegavam que as ações de seus clientes 

eram justificáveis, porque diante de uma suposta infidelidade, por exemplo, ou qualquer 

descumprimento de papéis de gênero, tais acusados estariam protegendo sua honra, nesse caso, 

inscrita no corpo das mulheres com as quais se relacionavam.  

 Aquele homicida que mata e depois alega que o fez para salvaguardar a própria 

honra está querendo mostrar à sociedade que tinha todos os poderes sobre sua mulher e que ela 

                                                           
7 Cesare Lombroso foi um médico psiquiatra, sendo um dos principais fundadores da Escola  Italiana de 

Criminologia Positivista, responsável por inaugurar a etapa científica da criminologia no final do século XX. Sua 

principal contribuição para à criminologia foi a sua teoria sobre o “homem delinquente”.  
8 Enrico Ferri foi um criminologista e político socialista italiano. Juntamente com Cesare Lombroso e Raffaele 

Garofalo, foi considerado um dos fundadores da Escola Italiana de Criminologia Positivista. 
9 Corrêa (1981) demonstra que a depender da adequação das vítimas ao padrão determinado pelos papéis sexuais 

socialmente aceitos, esse argumento era acatado ou não, no sentido de inocentar ou condenar o acusado. Se ficasse 

provada uma infidelidade ou comportamento condenável da vítima, provavelmente o assassinato era considerado 

justificável em função da “legítima defesa da honra”, sendo o acusado ou condenado, mas com a pena diminuída, 

ou inocentado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Garofalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Garofalo
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não deveria tê-lo humilhado ou desprezado. A honra até hoje é invocada pelos homicidas 

passionais perante os tribunais, na tentativa de obterem perdão por suas más condutas. Evandro 

Lins e Silva, advogado do Doca Street10, afirmou em seu livro lançado após o caso (SILVA, 

1991) que, nos crimes passionais, a alegação de legítima defesa foi um artifício criado pelos 

próprios advogados de defesa insatisfeitos com as novas regras que determinavam que a 

emoção e a paixão não impedem a responsabilidade penal. Com isso visavam chegar a um 

resultado satisfatório, isto é, a absolvição pela aplicação de tal tese, que era prontamente 

acolhida pelos jurados, posto que naquela época imperava uma forte ideologia patriarcal. 

Assim, o Código Penal de 1940 tipificou que os crimes passionais deveriam ser 

punidos, mas deixou uma lacuna quando considerou os estados de violenta emoção do agente 

que praticava o crime. Nesse caso, a paixão deixava de ser uma evidência de irresponsabilidade 

e passava a ser apenas motivo de diminuição da pena. Corrêa (1981) destaca que o crime 

passional, ironicamente, é nomeado pela primeira vez na legislação e reconhecido como um 

delito de exceção no Código que não mais lhe reconhece a possibilidade de absolvição – 

mudando até de nome, pois passa a ser conhecido pelos juristas como homicídio privilegiado. 

O atraso é tamanho que, até dias recentes, o Código Penal previa hipótese de rapto de “mulher 

honesta”, a demonstrar uma carga semântica evidentemente machista e patriarcal. Nesse 

sentido, persistem diversos ranços machistas na doutrina penal tradicional brasileira. 

A Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340/06), aprovada em 2006 e responsável por 

punir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foi resultado de uma série de 

campanhas anteriores. Uma vez promulgada, a Lei foi sucedida também pela elaboração de 

outros esforços contra a violência de gênero no país. Para Aleixo (2019), tal legislação não 

promoveu apenas campanhas, mas criou sentidos mais ou menos coletivos de que a violência 

contra a mulher é um problema, precisa ser combatida, que não é correto que homens violentem 

fisicamente, psicologicamente, sexualmente ou patrimonialmente as mulheres com quem se 

relacionam ou com quem mantém convívio.  

                                                           
10 No dia 30 de dezembro de 1976, Doca Street assassinou a namorada Ângela Diniz. O motivo do crime foi a não 

aceitação da escolha de Ângela em terminar o relacionamento, razão pela qual foi considerado um homicídio 

passional e a tese defensiva articulada fora a “legítima defesa da honra com excesso culposo”. No dia 18 de outubro 

de 1979 houve o primeiro julgamento de Doca, cujo advogado contratado foi o famoso criminalista Evandro Lins 

e Silva. Ao utilizar a aludida tese defensiva, esmiuçou a vida da vítima, mostrando-a como pessoa promíscua, 

transformando Doca na verdadeira vítima e Ângela culpada e merecedora de sua morte. Como se está falando dos 

anos 70, tempo de um machismo gritante e opressão das mulheres, a defesa foi um sucesso. Doca era aplaudido. 

Ângela era chicoteada. Os jurados o condenaram à pena de reclusão de dois anos, com direito à suspensão 

condicional da pena (não precisaria se recolher ao cárcere). Um homicídio doloso com essa pena irrisória foi 

praticamente uma absolvição. (CASTRO, Ana Weruska Siva. O crime passional de Doca Street. Canal Ciências 

Criminais, 18/12/2020. Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/crime-passional-doca-street/.  

Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://canalcienciascriminais.com.br/crime-passional-doca-street/
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Wânia Izumino (2004) entende que o poder Judiciário, com papel na perpetuação do 

sistema de violência, tem se destacado como reprodutor de desigualdades. Os responsáveis por 

fazer justiça valorizam mais a adequação do comportamento dos envolvidos aos modelos de 

comportamento socialmente elaborados, do que o crime tal como enquadrado no Código Penal. 

Pode-se considerar que essa postura jurídica é reflexo da abordagem midiática, que valoriza 

mais a repercussão da notícia e as relações morais do que o respeito à legislação. 

 Nesse cenário que a discussão da punição do algoz ganhou força, refletindo uma 

tendência mundial. Assim foi promulgada a Lei nº 13.104, que entrou em vigor em 2015 

alterando o Código Penal ao inserir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime 

de homicídio. Cláudia Maia (2019) esclarece que, em termos históricos, as razões do 

feminicídio já estavam arraigadas na cultura e legitimadas no passado por outro ordenamento 

jurídico, o Código Filipino (1603), que assegurava o poder soberano do marido sobre a vida de 

sua esposa.  

Mas o debate sobre o feminicídio ocorre também no campo teórico feminista e 

socioantropológico. Há quem diga, como Pasinato (2011), que uma lei sobre feminicídio ou 

femicídio acaba por generalizar os assassinatos de mulheres e faz com que não sejam 

observadas as especificidades dos acontecimentos. Para Segato (2006), o feminicídio é um tipo 

de crime de ódio contra as mulheres. A autora formula a expressão femigenocídio para 

explicitar isto: tal crime seria uma espécie de genocídio que atinge as mulheres. 

Tais considerações, segundo Aleixo (2019), vão de encontro à polêmica sobre o uso 

de “gênero” ou “sexo” quando da elaboração e aprovação da lei do feminicídio no Congresso 

Nacional. O projeto original colocava que o feminicídio seria o assassinato de mulheres “por 

razões de gênero”, mas na Câmara a redação foi mudada para assassinato de mulheres “por 

razões da condição do sexo feminino”, e dessa maneira foi aprovado. Sobre isso, Oliveira 

(2018), ao debruçar a respeito da disputa em torno do termo “gênero” nessa ocasião, considera 

que gênero, ao invés de sexo, possibilitaria o arrefecimento das posições estanques relacionadas 

à noção de violência contra a mulher e feminicídio, visto que por meio dele se “desnaturaliza a 

ideia de mulher”.11  

Em resumo, a definição mais abrangente de feminicídio é a morte violenta de uma 

mulher por sua condição de gênero. Discutir sobre a morte de mulheres é tarefa de ordem 

teórico-prática bastante complexa, na medida em que são tantas as singularidades frente à 

                                                           
11 A autora aqui elucida no sentido da mulher que “morre por ser mulher” – fórmula muito utilizada para descrever 

o fenômeno do feminicídio –, quando a vítima não é assassinada porque nasceu biologicamente mulher, mas 

porque vive num contexto social em que vigoram relações de poder desiguais entre homens e mulheres. 
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letalidade da violência de gênero. O terreno de análise se torna instável, mas necessário 

percorrer. Diana Russell e Jane Caputi (1992) definiram o termo feminicídio como algo que vai 

além da misoginia, criando um clima de terror que gera a morte da mulher a partir de agressões 

(como abuso físico e verbal, estupro, tortura, escravidão sexual, espancamentos, assédio sexual, 

mutilação genital e cirurgias ginecológicas desnecessárias, proibição do aborto e contracepção, 

cirurgias cosméticas, negação da alimentação, maternidade, heterossexualidade e esterilização 

forçadas). Elas dão à morte de mulheres uma dimensão política e permitem uma análise mais 

precisa de ações sobre o corpo feminino com a finalidade de subjugá-las, além de caracterizar 

essas condutas como semelhantes às de crime de ódio.  

Izabel Gomes (2018) denota que dizer feminicídio implica revelar a não acidentalidade 

e a não eventualidade dessa violência letal, devendo compreender os fatos como um fenômeno 

inscrito em determinada estrutura social, extremamente desigual, que possibilita sua ocorrência. 

Prado e Sanematsu (2017) ressaltam que o feminicídio traduz o desfecho de um histórico de 

violências, sendo considerado uma morte que não aconteceria sem a conivência institucional e 

social diante das discriminações e violências contra mulheres. As construções de gênero estão 

diretamente ligadas à situação de violência de gênero, por reforçarem os papéis 

hierarquicamente construídos do homem superior e da mulher submissa.  

 É importante problematizar a existência dos feminicídios a partir da compreensão dos 

pilares que o constituem. Segundo Gomes (2018, p. 04), são: 

O patriarcado, solo fértil para proliferar a expressão letal da violência de 

gênero e seu corolário, um Estado necropolítico, que produz e sustenta 

abissais desigualdades sociais e múltiplas formas de violências. O 

reconhecimento de uma sociedade patriarcal é fundamental, para entender o 

fenômeno dos feminicídios e de todas as formas de violência e discriminação 

sofridas pelas mulheres, mas também, para entender determinada forma de 

violação aos direitos humanos de todas as pessoas que fogem de um padrão 

hegemônico, em especial, de ser mulher e de ser homem. 

 

Segato (2006) acrescenta a esses conceitos dois eixos de atuação relacionados ao 

agressor: sua vítima e seus pares. No eixo que denomina vertical, ela inclui a relação assimétrica 

entre agressor e vítima, enquanto que no eixo horizontal se encontram as relações entre agressor 

e seus pares, uma “irmandade masculina” na qual todos trabalham para manter a simetria de 

suas relações, mesmo que com isso precisem reforçar a assimetria das relações verticais. 

Existem distintas maneiras para analisar os feminicídios, definidos a partir dos 

assassinatos de mulheres. Uma classificação inicial, utilizada por Russell (2006), Carcedo e 

Sagot (2010), indicava apenas três tipos de feminicídio: íntimo, não íntimo e por conexão, 

quando a vítima estava na “linha de fogo” (quando uma mulher é assassinada por vingança de 
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uma discussão entre homens, por exemplo). Posteriormente, Carcedo e Sagot (2010) 

construíram a noção de “cenários de feminicídio”, quando os contextos socioeconômicos, 

políticos e culturais produzem ou propiciam relações de poder entre homens e mulheres 

particularmente desiguais, que geram dinâmicas de controle e violência contra mulheres e 

femicídios que incluem características próprias. 

Nesse sentido, construir os critérios para compreender os feminicídios é tarefa 

fundamental na análise do fenômeno, considerando seus múltiplos contextos de ocorrência. 

Como elucida Segato (2008), somente uma caracterização precisa do modus operandi, presente 

em cada tipo particular de crime, e a elaboração de uma tipologia das diversas modalidades de 

assassinato de mulheres permitiria chegar à resolução dos casos, à identificação dos agressores 

e ao fim da impunidade. Por isso a diferenciação dos casos se torna um imperativo. Para Maia 

(2020, p. 222): 

A lei do feminicídio, por sua vez, embora tenha um caráter conservador – ao 

substituir o termo “motivações de gênero” por “sexo” – e tardio, pois foi uma 

das últimas na América Latina, não só criou um agravante ao considerar os 

assassinatos de mulheres motivados por questões de gênero como crime 

hediondo, aumentando a pena, mas também tornou esse crime uma 

preocupação pública. Acredito que o maior mérito dessa lei, até o momento, 

foi ter possibilitado que o conceito de feminicídio, o assassinato de mulheres, 

cometido por razões de gênero, extrapolasse a academia e chegasse aos 

tribunais, às delegacias, às mídias, ou seja, ter colocado a sociedade para 

debater essa violência letal contra mulheres e suas motivações. 

É importante ressaltar que os feminicídios acontecem tanto no espaço privado 

quanto no público, em diversas circunstâncias e contextos. Os crimes, de forma mais ou menos 

evidentes, demonstram as discriminações e menosprezo que a condição feminina sofre. Apesar 

disso, esses casos seguem banalizados. Um exemplo é que os crimes continuam sendo tratados 

pela sociedade civil, mídia e até pela justiça como ''crimes passionais''. Segundo Carmem Rial 

(2004), muitos estudos apontam para o poder da mídia em desencadear fenômenos sociais e 

estabelecer ou modificar modelos de comportamento. A análise crítica dos efeitos da mídia 

considera o que ela veicula como uma prática social e busca investigar a ideologia implícita nos 

textos que dela surgem, que é naturalizada na sociedade e tratada como modelo aceitável e 

natural do discurso. 

 Assim, a imprensa desempenha um papel estratégico na formação da opinião, na 

cobrança por políticas públicas adequadas, além de ter abertura para contribuir de maneira a 

ampliar e contextualizar o feminicídio. Ao reconhecer esse poder midiático, é preciso debater 

a responsabilidade da imprensa ao tratar das violências contra as mulheres, tendo em vista a 
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repercussão que pode causar com poder de influenciar no processo penal. Gomes (2018) afirma 

que se os homicídios de mulheres marcados pela violência de gênero é motivo de denúncia 

pelos movimentos feministas desde os anos 1970, o reconhecimento dos feminicídios ocorreu 

ainda mais recentemente, fortemente marcado pelas singularidades territoriais e protagonizado, 

principalmente, pelas mães e familiares das vítimas. A avalanche de denúncias, de 

contrarrespostas estatais que insistiam em privatizar e despolitizar os casos e o conjunto de 

pesquisas realizadas possibilitou uma imensidão de críticas e questionamentos acerca da 

existência dos feminicídios. 

Depois da influência negativa do caso Ângela Diniz, a pressão da luta feminista e a 

Lei Maria da Penha, a jurisprudência brasileira evoluiu, passando a julgar o feminicídio 

enquanto homicídio qualificado, em virtude da incidência da qualificadora do motivo torpe ou 

fútil. Evidencia-se, assim, a impossibilidade de aceitar qualquer justificativa no sentido de 

conceber um assassinato pela mera contrariedade à vontade do agente, que não aceita o término 

de um relacionamento, ou que padece de um ciúme incutido por sua própria possessividade. 

Assim, a barbárie cometida contra a jovem Eloá e a advogada Mércia apresenta todas 

as características imputadoras do crime de feminicídio, promulgado na Lei nº 13.104/15. Por 

essa razão, a utilização de tratamento pela passionalidade neste trabalho é estritamente crítica, 

para que a pesquisa atinja seu papel social demonstrando a problemática de naturalizar esses 

crimes associando-os ao “amor”, e para não incorrer em erros técnico-jurídicos, nem 

anacrônicos, tendo em vista que o crime de Eloá e Mércia ocorreram antes da promulgação da 

lei do feminicídio no Brasil. 

“Matei por amor” foi a frase dita por Lindemberg Alves no depoimento dado à polícia, 

logo após os atos, e ficou estampada durante dias em todos os veículos de comunicação. No 

estudo qualitativo de processos judiciais referentes aos crimes de homicídio tentado e 

consumado contra as mulheres, Marta Machado (2015) buscou acessar questões que o 

feminicídio suscita no interior do sistema de justiça. Segundo a autora, foi possível verificar 

através de depoimentos que as justificativas dadas por quem comete o crime, numa tentativa de 

legitimar suas ações, são em grande maioria relativas a ciúmes ou sentimento de posse em 

relação à vítima e inconformismo com o fim do relacionamento. A autora ainda destaca que um 

aspecto que merece análise concreta é a construção de imagem da vítima e do autor do crime 

na narrativa estabelecida pela exposição midiática.  

 A Agência Patrícia Galvão, ligada ao Instituto PAGU (Unicamp), divulga em seu site 

dossiês com expressões comuns, publicadas diariamente na imprensa brasileira, que reportam 

os feminicídios como sendo “crimes passionais”: “matou por ciúme”; “Não aceitava o fim da 
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relação”; “Enlouqueceu e desferiu 40 golpes de faca contra a ex-mulher”. Essas motivações, 

atesta a Agência, não são amor ou desejo, são sentimentos de posse, é a negação da autonomia 

da mulher e sua objetificação (coisificação). É misoginia – o ódio ao feminino.12 

Eluf (2007) afirma que a sociedade ainda vive os reflexos do romantismo do século 

XIX, pois é comum que os meios midiáticos fomentem o discurso de ódio em casos graves, 

como os de crimes passionais. Jane Nascimento (2010) considera que a maioria dos casos de 

homicídios entendidos como passionais ocorridos no país são apresentados como resultados da 

desobediência da vítima, que não aceita ser dominada pelo agente ou não se comporta de acordo 

com os valores estipulados pelo companheiro, tido como detentor do controle. 

Tem-se assim contradições perigosas, onde o algoz vale-se do argumento “ciúmes” 

para se desresponsabilizar pela barbárie que provocou, conduzindo uma narrativa em que a 

culpa se torna da vítima, atribuindo-lhe, assim, segundo Barros e Silva (2019), as prerrogativas 

de provocadora dos fatos e merecedora de suas consequências. Dessa forma, apesar da 

perversidade do crime, é um ato que pode ser praticado por qualquer pessoa, por isso enquanto 

gera a indignação, também reproduz certa isenção. 

 A grande problemática em romantizar o crime passional, para Galvão (2016), é a 

naturalização desse tipo violência, pois frequentemente esses crimes ocorrem após a separação, 

quando o criminoso não aceita a ruptura da relação ou não admite que sua parceira inicie outro 

relacionamento. Contudo, raramente a imprensa estimula a reflexão sobre as causas desse 

padrão de violência, fazendo com que a figura do criminoso fique socialmente romantizada. 

Sobre isso Machado (2017) elucida a incredulidade de que, ainda no século XXI, a mídia 

nacional insista na política da vitimização de agressores e termine por culpar as vítimas de fato: 

as mulheres. Ou seja, por meio das retóricas dos discursos audiovisuais, é arquitetada uma 

suposta realidade sociocultural onde a violência de gênero é devastadora e prejudica tanto as 

mulheres quanto aos homens. 

Pinho e Igreja (2016) ressaltam que pode haver conarrativa na legitimação de alguns 

discursos, perpetuando ideias, estigmas e estereótipos na televisão. Por isso, verificamos a 

necessidade de compreender a maneira pela qual a mídia atua para dar sentidos e ressignificar 

as representações dos “personagens” envolvidos; os processos de construção social da figura 

do sujeito criminoso, através da veiculação espetacularizada e das romantizações operadas 

                                                           
12 MONTENEGRO, Carlos Manoel. Feminicídio: 10,7 mil processos aguardavam decisão da justiça em 2017. 

Agência Patrícia Galvão, 20/06/2018. Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-

violencia/feminicidio-107-mil-processos-aguardavam-decisao-da-justica-em-2017/. Acesso em: 08 mar. 2020. 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-violencia/feminicidio-107-mil-processos-aguardavam-decisao-da-justica-em-2017/
https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-violencia/feminicidio-107-mil-processos-aguardavam-decisao-da-justica-em-2017/
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sobre a ocorrência, principalmente por se tratar de um crime de imensa repercussão e 

notoriedade.  

Os programas A Tarde é Sua (Rede TV), Brasil Urgente (Band), Hoje em Dia (Rede 

Record) e Jornal Nacional (Rede Globo) demonstram o papel da espetacularização da 

violência. São criados paralelos entre o passionalismo e o “amor até as últimas consequências”, 

gerando as vítimas dos crimes passionais, em sua grande maioria mulheres, personificadas em 

torno do estigma do gênero como merecedoras do destino imposto. Nesse sentido, Kellner 

(2001) ressalta que a televisão tem papel fundamental na reestruturação da identidade 

contemporânea e na conformação de pensamentos e comportamentos, de modo que a partir da 

midiatização e romantização da violência, são projetadas representações e estereótipos sobre o 

fenômeno da passionalidade e da identidade dos envolvidos. A televisão utiliza de elementos 

que corroboram para o choque do real e sensibilizam o espectador, visando a identificação entre 

sua vida e as histórias transmitidas. Para tanto, buscam evidenciar os recursos para a conexão 

veiculada, e de diferentes modos reforçam a identificação de papéis sociais sob o estigma da 

violência.  

Não obstante, Olegário (2004) defende a necessidade de trazer à tona as representações 

sociais quanto aos papéis de gênero e, dessa forma, desconstruir os lugares já determinados 

para ambos. Essa pode ser uma das saídas para discutir os maus tratos, sejam físicos ou 

simbólicos, dos quais as mulheres são vítimas em nossa sociedade. Para a autora, é preciso 

mudar os valores simbólicos instituídos (androcentrismo) e pensar na violência de gênero como 

uma questão de Direitos Humanos. 

Por isso mesmo, a escolha como fonte dos principais programas jornalísticos do Brasil 

(em nível de audiência), que retrataram dois casos de mulheres mortas, não foi estabelecida de 

maneira aleatória neste trabalho. Assim, foram selecionadas as reportagens mais determinantes 

dos casos, vislumbrando as representações passionais produzidas através da espetacularização 

da violência romantizada. Afinal, segundo Machado (2017, p. 374): 

As más representações, os silenciamentos, as omissões, as aculturações e os 

estereótipos de gênero, nos Meios de Comunicação de Massa (Mass Media), 

terminam por fomentar, retroalimentar e perpetuar papéis sociais arcaicos, 

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

contra as mulheres. Especialmente, no que tange a indústria de 

entretenimento, que engloba a imprensa mainstream, a publicidade e 

propaganda, e as produções cinematográficas e televisivas globais. 

Esse fenômeno está inserido na lógica da espetacularização do fato e midiatização 

da violência. Assim, é preciso se ater à linguagem simbólica desses programas e analisar os 

códigos comunicacionais, como se associam a determinados discursos e percepções culturais 
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que refletem representações sociais que, por sua vez, organizam e regem a consciência coletiva 

sobre o fenômeno da violência de gênero e da criminalidade “passional”.  

No Direito Penal, desqualificar um crime ocorre quando o juiz entende, a partir do 

convencimento formado em face das provas colhidas nos autos, que se trata de um outro crime, 

que escapa da competência do tribunal do júri, descrita no artigo 74 do Código de Processo 

Penal.13  

Em verdade, toda desclassificação faz surgir um novo crime. Nessa perspectiva que 

este trabalho utiliza o termo para enfrentar o “crime romântico”. Por isso, o termo 

“desqualificação” é tomado como recurso de análise para demonstrar que os crimes contra Eloá 

e Mércia foram feminicídios e, mais ainda, para analisar como a apropriação da mídia do 

tratamento romantizando das barbáries femininas refletem problemas estruturais de grande 

gravidade e perversidade, que utilizam da tese da “legítima defesa da honra” para justificar os 

crimes. 

Sobre essa questão, é importante ressaltar que neste ano de 2021 foi levado até o 

Supremo Tribunal Federal (STF) o questionamento da constitucionalidade da tese jurídica da 

“legítima defesa da honra”. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF)14 779, com pedido de liminar, argumentou-se que, com base na interpretação de 

dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, Tribunais do Júri têm aplicado a 

tese e absolvido feminicidas, assim admitindo que homem mate a mulher para proteger a honra, 

em razão de presumida traição na relação afetiva, estando assim em desconformidade com os 

direitos fundamentais à vida e à não discriminação das mulheres e com os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade15. 

                                                           
13Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a 

competência privativa do Tribunal do Júri. § 2o Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação 

para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do 

primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.§ 3o Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração 

para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação 

for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença (art. 492, § 2o). 
14Tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição, resultante de qualquer 

ato (ou omissão) do Poder Público. Também será cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, 

desde que exista relevante controvérsia constitucional acerca de sua aplicação ou não aplicação acarretar lesão ou 

ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição. In.: ARGUIÇÃO de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF. DireitoNet, 30/10/2012. Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1130/Arguicao-de-Descumprimento-de-Preceito-Fundamental-

ADPF . Acesso em: 12 mar. 2021. 
15 PDT pede inconstitucionalidade da tese jurídica da legítima defesa da honra. Supremo Tribunal Federal, 

07/01/2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458295&ori=1. 

Acesso em: 14 mar. 2021. 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1130/Arguicao-de-Descumprimento-de-Preceito-Fundamental-ADPF
https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1130/Arguicao-de-Descumprimento-de-Preceito-Fundamental-ADPF
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458295&ori=1
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O relator do caso, Ministro Dias Toffoli, proferiu parecer liminar proibindo o uso 

da tese no dia 26 de fevereiro de 2021, dizendo que evocar a legítima defesa da honra é 

inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

proteção à vida e da igualdade de gênero: 

Apesar da alcunha de legítima defesa, instituto técnico-jurídico amplamente 

amparado no direito brasileiro, a chamada legítima defesa da honra 

corresponde, na realidade, a recurso argumentativo/retórico odioso, desumano 

e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra 

mulher (...) imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, 

contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de 

violência contra as mulheres no Brasil.16 

 

No dia 12 de março de 2021, o STF decidiu por unanimidade que a tese da legítima 

defesa da honra não pode ser aplicada em julgamentos nos tribunais do júri como argumento 

de defesa em casos de feminicídio, já que para os 11 ministros, a tese contraria princípios da 

Constituição17. Abaixo, alguns trechos dos votos: 

Para além de um argumento técnico e extrajurídico, a legítima defesa da honra 

é estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

à igualdade e à vida e totalmente discriminatória contra a mulher, por 

contribuir com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no país. 

(Ministro Dias Toffoli)  

 

Vivemos em uma sociedade marcada por relações patriarcalistas, que tenta 

justificar com os argumentos mais absurdos e inadmissíveis as agressões e as 

mortes de mulheres, cis ou trans, em casos de violência doméstica e de gênero 

(...) A tese da legítima defesa da honra é usada para justificar (manifestamente 

de modo absurdo e inadmissível) atos aberrantes de homens que se sentem 

traídos e se julgam legitimados a defender a sua honra ao agredir, matar e 

abusar de outras pessoas. (Ministro Gilmar Mendes) 

 

O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência institucional de defesa 

da ordem democrática e da supremacia da Constituição, não pode continuar 

ratificando o argumento da legítima defesa da honra do acusado, que, como visto, até 

décadas atrás, no Brasil, era o que mais absolvia os homens violentos que matavam 

as suas esposas, companheiras, namoradas, mulheres, e que não mais encontra 

guarida à luz da Constituição de 1988, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade, 

da igualdade, da vida e da proibição à discriminação. (Ministro Alexandre de Moares) 

 

Construiu-se por discurso proferido em julgamentos pelos tribunais e firmou-se como 

forma de adequar práticas de violência e morte à tolerância vívida na sociedade aos 

assassinatos praticados por homens contra mulheres tidas por adúlteras ou com 

                                                           
16ADPF 779. Supremo Tribunal Federal (Processo Eletrônico).  Disponível em: 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6081690 . Acesso em: 14 mar. 2021. 
17VIVAS, Fernanda. STF proíbe por unanimidade uso do argumento da legítima defesa da honra por réus de 

feminicídio. G1, 13/03/2021. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/13/stf-proibe-por-

unanimidade-uso-do-argumento-da-legitima-defesa-da-honra-por-reus-por-feminicidio.ghtml . Acesso em: 14 

mar. 2021. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6081690
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/13/stf-proibe-por-unanimidade-uso-do-argumento-da-legitima-defesa-da-honra-por-reus-por-feminicidio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/13/stf-proibe-por-unanimidade-uso-do-argumento-da-legitima-defesa-da-honra-por-reus-por-feminicidio.ghtml
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comportamento que fugisse ou destoasse do desejado pelo matador. (Ministra 

Cármem Lúcia)18  

 

Dessa forma, a partir de agora o uso desse argumento tanto pela defesa, quanto pela 

acusação, além de policiais e do juiz, durante a fase de investigação e do processo, pode trazer nulidade 

ao julgamento e a sentença. Nesse sentido, a espetacularização e naturalização da violência contra 

mulheres pode dizer muito sobre os comportamentos socioculturais do país. Segundo Oliveira 

(2018), a ideia de “crime passional” alega que o criminoso tenha agido por “violenta emoção”, 

não estando em pleno domínio de suas emoções no momento em que cometeu suas ações. 

Assim, causa espanto a mídia utilizar esse termo para se referir aos casos aqui analisados, pois 

trata-los como passionais é invisibilizar a violência contra as mulheres, deixando de lado as 

mudanças no Código Penal e as lutas do movimento feminista para tornar público esse tipo de 

crime. Por isso, a desqualificação do “crime romântico”19 torna-se primordial não apenas para 

esta pesquisa, mas no sentido da não perpetuação dos estereótipos da violência de gênero 

abordadas na mídia, principalmente na televisiva, como será demonstrado nos próximos 

capítulos.  

As representações atreladas ao “amor”, “ciúmes”, “descontrole” naturalizam um 

cenário de hegemonias justificando as ações criminosas dos algozes, com a divisão da culpa 

entre vítima e criminoso. Assim, reconhecer os crimes de Eloá e Mércia como feminicídios tem 

a intensão de fugir desse ciclo histórico vicioso, repetido desde a morte de Ângela Diniz em 

1976 por seu ex-companheiro Doca Street. Afinal, o slogan “Quem ama não mata”20 não foi 

criado por acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Trechos retirados de: ADPF 779. Supremo Tribunal Federal (Processo Eletrônico).  Disponível em: 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6081690 . Acesso em: 14 mar. 2021. 
19 Sinônimo de crime passional. 
20 MOTA, Adriana. Quem ama não mata, 40 anos depois. Portal Geledés, 05/01/2017. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/quem-ama-nao-mata-40-anos-depois/. Acesso em: 30 jul. 2020. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6081690
https://www.geledes.org.br/quem-ama-nao-mata-40-anos-depois/
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CÁPITULO 2 

 

O REALITY SHOW DA BÁRBARIE: O CASO ELOÁ CRISTINA PIMENTEL 

 

Filmes de guerra, canções de amor 

 Manchetes de jornal, ou seja lá o que for 

 Há sempre uma estória infeliz 

 Esperando uma atriz e um ator  

 

(Filmes de Guerra, Engenheiros do Hawaii) 

 

 

2.1 – “Estamos ao vivo”: a televisão na construção narrativa do feminicídio 

 

 

Faz-se necessário analisar como os elementos de significação do caso Eloá são 

analíticos ao reality e às representações do “passional” e da vítima, circunscritos aos 

estereótipos de fenótipo, que refletem elementos linguísticos e estéticos ordenando sentidos e 

trazendo como resultado um produto simbólico da morte feminina.  

Para Roxo (2010), na década de 1990 que o conteúdo audiovisual encontrou a lógica 

da “televisão-espetáculo” que, engendrada na dialética da televisão factual, objetivava 

documentar pessoas e eventos reais em gêneros diversos como os documentários, docudramas, 

reality show e algumas produções do estilo mosca-na-parede.21 Essa é uma das principais razões 

da persistência da TV na sociedade enquanto veículo de comunicação de massa, mesmo com o 

desenvolvimento voraz de outras expressões midiáticas. Segundo Eugênio Bucci (2004, p. 32), 

“a televisão se tornou a partir da década de 1960 o novo suporte do discurso, ou dos discursos, 

que identificam o Brasil para o Brasil. Pode-se mesmo dizer que a TV ajuda a dar o formato à 

nossa democracia”. 

Com isso, é possível pensar em como as diversas formas de narrativas produzidas 

nesses veículos podem operar na fundação de sentidos dos fatos por meio da relação com 

categorias temporais, marcando formulações sobre o tempo através de dimensões como o 

presente, entendido como capaz de publicar o acontecimento violento “como referente de 

significação memorável no tempo” (MENESES, 2014, p. 233).  

                                                           
21 Expressão utilizada por cineastas do Cinema Direto norte-americano para caracterizar seu estilo de 

documentário, que eles acreditavam não gerar intervenção no tema, pois passavam despercebidos das pessoas tanto 

quanto uma mosca na parede (PENAFRIA, 1999). 
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A televisão, por seu caráter audiovisual, permite analisar não somente o diálogo 

apresentado em seus programas, mas também as imagens e outros elementos mediáticos, sua 

“antropofagia”, como afirma Lucia Santaella (2003), sendo a televisão capaz de absorver e 

devorar diversas formas de mídias e culturas impondo a elas as qualidades de organização, 

ritmo e aparência que lhe são próprios.  

A incorporação de novos recursos, como afirma Umberto Eco (1985), faz com que 

essa neotelevisão não fale mais apenas de si própria, mas também daquilo que as pessoas 

comuns vivenciam em suas rotinas diárias, como no caso dos reality shows. Sendo um gênero 

televisivo específico, o reality show possui, de acordo com Mateus (2012), três aspectos 

importantes: centralidade do cotidiano, escopofilia e emancipação do espectador. O autor 

ressalta que esses atributos não devem ser tomados como fundamentos do reality show, mas 

como aspectos que o constituem e nos permitem separar os limites do gênero. Isso posto, reality 

seria um dos artifícios que a televisão dispõe para a construção de um imaginário e até mesmo 

de identidades através da espetacularização. A construção de uma narrativa, utilização de 

personagens e enquadramentos para entreter o espectador a partir da afirmação de uma 

aparência é, como afirma Debord (1997), parte do espetáculo. 

O sequestro e a morte de Eloá Pimentel em outubro de 2008 estavam carregados de 

elementos “sedutores” para uma exorbitante mobilização midiática: paixão, amizade, 

adolescência, ciúme. Nesse reality show da barbárie, os personagens envolvidos tomaram 

consciência de que estavam na mídia a partir de uma cobertura televisiva intensa em que o 

próprio sequestrador passou a dar entrevistas para vários programas, mesmo antes do término 

do sequestro. Foram 100 horas de cárcere privado e quase 100 horas de cobertura jornalística.  

Eugênio Bucci explica o fenômeno de como personagens “reais” se tornam 

“fabricados”, isto é, “reais porque de fato têm lugar no mundo dos mortais, como pessoas de 

carne e osso. Fabricados (e falsos) porque sua composição segue uma coerência mais dramática 

do que propriamente factual" (BUCCI, 2004, p. 142). Ainda:  

O telejornalismo não registra os acontecimentos em si, mas as imagens dos 

acontecimentos. E são as imagens que determinam quais serão os temas do 

debate público. (...) Quando o jornalismo emociona mais do que informa, tem-

se aí um problema ético, que é a negação da sua função de promover o debate 

das idéias no espaço público (BUCCI, 2004, p. 144-145). 

A análise do conteúdo dos programas e a forma como são exploradas as 

representações dos envolvidos do caso Eloá, revelam como a mídia retratava os episódios de 

violência do cárcere da jovem, exibindo suas imagens, buscando enfatizar os elementos que 

impactam a construção da narrativa e marcando a relação que se estabelece entre os 
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personagens. Por isso, será observada a construção do processo de espetacularizações, 

atentando-se às formas dos programas caracterizarem o universo do caso Eloá, dando efeitos 

de ação, suspense, amor, perigo e paixão, bem como a tônica dramática que é empregada para 

destacar o contexto das ocorrências televisionadas. Observar-se-á ainda os aspectos que 

ganham destaque na narrativa, como os valores que são convocados, a quem eles falam, e 

mesmo a dinâmica das entrevistas, as quais apontam para o papel que se pretende destacar 

diante de ações e comportamentos que são enfatizados, e como se dá a inter-relação entre eles. 

Ao acompanhar o caso Eloá nos telejornais é possível perceber a necessidade no 

detalhamento máximo de informações sobre o andamento das negociações e da integridade 

física das reféns. Mesmo sem ocorrer muitas novidades durante os cinco dias de sequestro, os 

jornalistas permaneceram de plantão no local para conseguirem noticiar ao vivo sobre o resgate 

das jovens ou alguma ação policial. O sequestrador virou o protagonista da história, pois 

jornalistas, policiais, negociadores e outros envolvidos procuravam-no, seja para obter uma 

exclusiva ou a fim de conseguir a liberdade das reféns: 

Outra característica do gênero sensacionalista é descrever os crimes com 

riqueza de detalhes, além da constante repetição do fato, imagens, entrevistas 

e comentários. O telejornal não se limita a informar que em tal lugar, Fulano 

de Tal matou Beltrana depois de estuprá-la. É preciso entrevistar o assassino 

para que ele descreva detalhadamente como foi o crime (...) (PATIAS, 2006, 

p. 101). 

Durante os cinco dias de sequestro, diversos veículos de comunicação acamparam 

ao redor do prédio a fim de acompanhar o caso e poder transmitir ao vivo detalhes sobre a 

negociação ou até mesmo a invasão policial e a prisão do sequestrador. Havia uma cronologia 

quase como capítulos de uma novela. 

O acompanhamento incessante para detalhar o crime e a urgência do “ao vivo” 

foram iniciados desde as primeiras informações que chegavam pela televisão: 
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Figura 1: Primeira reportagem do caso na emissora Globo 

 
Fonte: Bom Dia Brasil.22  

 

 

 

 

Figura 2: Cenário do cárcere 1                                        Figura 3: Cenário do cárcere  

      
Fonte: Jornal Nacional.23                                                   Fonte: Hoje em Dia.24 

               

                                                           
22 CASO Eloá. MemoriaGlobo.  Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-

eloa/as-primeiras-informacoes/. Acesso em: 15 jan. 2021. 
23 Idem, ibidem. 
24 CÂMERA Record mostra detalhes do caso Eloá Pimentel 10 anos após o crime. Câmera Record, 18/01/2019. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-

anos-apos-o-crime-18012019.  Acesso em 15 jan. 2021. 

javascript:void(0)
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/as-primeiras-informacoes/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/as-primeiras-informacoes/
https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-anos-apos-o-crime-18012019
https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-anos-apos-o-crime-18012019
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                         Figura 4: Cenário do cárcere                                      Figura 5: Cenário do cárcere  

      
      Fonte: Hoje em Dia.25                                                      Fonte: Brasil Urgente.26 

 

As imagens acima mostram o “cenário” acompanhado por todo país através da 

televisão. Desde o primeiro momento até o desfecho, todos os veículos de comunicação 

transmitiram o andamento do sequestro, tendo “novidades” ou não. Os telejornais, na narrativa 

audiovisual, mostravam imagens do prédio, da posição da polícia, de Eloá na janela com 

Lindemberg pedindo calma para os policiais ou solicitando o envio de comida. Os repórteres 

inclusive se instalaram em apartamentos vizinhos para registrar toda a movimentação. Numa 

exibição do Jornal Nacional, o repórter Rodrigo Bocardi narra como tinha sido mais um dia no 

cárcere, enquanto as imagens do ocorrido iam aparecendo na tela: 

Pelas janelas do apartamento, Eloá se comunica com o mundo. Hoje ela jogou 

dois sacos com potes vazios para a polícia colocar comida. Depois puxou o 

embrulho com uma corda feita de lençóis, nesse momento estava abalada 

chorando e pediu calma a mãe. A tarde apareceu atrás do vidro, mesmo local 

onde Lindemberg Fernandes Alves, o sequestrador, fez o sinal de positivo. Ele 

mantém a namorada refém por mais de 50 horas.27 

 

 

 

 

                                                           
25 CÂMERA Record mostra detalhes do caso Eloá Pimentel 10 anos após o crime. R7, 18/01/2019. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-anos-

apos-o-crime-18012019. Acesso em: 10 jan. 2021. 
26 ELOÁ Pimentel | Namorado está com duas reféns há 10 horas. Disponível em: 

https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos. Acesso em: 10 jan. 2021.  
27 CASO Eloá. MemoriaGlobo.  Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 02 dez. 2020. 

https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-anos-apos-o-crime-18012019
https://recordtv.r7.com/camera-record/videos/camera-record-mostra-detalhes-do-caso-eloa-pimentel-10-anos-apos-o-crime-18012019
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 6: Dia a dia no cárcere 

 
                           Fonte: Jornal Nacional.28 

 

                                                           
28 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 02 dez. 2020. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 7: Transmissão ao vivo do cárcere 

 
                        Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 

Ao falarem sobre cobertura jornalística da televisão, Emerim e Brasil (2011) 

caracterizam-na como um trabalho de reportagem a ser realizado no local em que determinado 

fato ocorreu. Os autores refletem sobre a diferença entre uma “grande cobertura” em televisão 

e uma “simples cobertura”: 

Uma grande cobertura pode remeter a um tipo de trabalho jornalístico que 

mostre um acontecimento em todas as suas perspectivas ou, pelo menos, as 

perspectivas possíveis de serem exibidas em televisão através da função 

jornalística. Uma cobertura grande, por sua vez, remeteria a um longo período 

de tempo em que este acontecimento permanecesse em pauta. Porém, pode-se 

ter, também, uma grande cobertura – cuja temática é desdobrada em 

profundidade e cobertura grande – com um longo período de permanência na 

mídia. Ou seja, uma cobertura que além de muito aprofundada possa, também, 

durar muito tempo (EMERIM; BRASIL, 2011, p. 4). 

O cárcere privado de Eloá prossegue, e na noite do segundo dia (14 de outubro), 

depois que a energia foi desligada pela polícia, Nayara Rodrigues da Silva (amiga de Eloá) é 

libertada como oferta de “boa fé”. Contudo, na manhã do dia 16 de outubro ela novamente é 

chamada ao local para ajudar nas negociações com o sequestrador: 
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Figura 8: Nayara negocia com o sequestrador 

 
                  Fonte: Jornal Nacional.29  

 

Na narrativa audiovisual acima, o Jornal Nacional mostrava uma conversa entre 

Nayara e o sequestrador, tendo a jovem papel-chave em tal deliberação. Minutos depois dessa 

conversa, a jovem retorna ao cativeiro e, segundo a polícia, a tratativa seria para libertação de 

Eloá. Porém, isso não aconteceu. Ao vivo todos acompanharam o retorno de Nayara, a jovem 

foi forçada a regressar para dentro do apartamento, como é possível perceber no conjunto da 

Figura 9, já que o sequestrador apontava uma arma para a cabeça de Eloá. Depois, muito se 

especulou sobre a atuação da polícia, principalmente nessa ocorrência do cárcere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-

eloa/entrevista-exclusiva-com-nayara/. Acesso em: 10 ago. 2021. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/entrevista-exclusiva-com-nayara/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/entrevista-exclusiva-com-nayara/
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      Fonte: Jornal Nacional.30 

 

Evidencia-se assim a espetaculização do caso, com foco na demonstração de 

emoções e a realidade sendo mostrada como um “enredo”. Sobre isso, Requena (1988) salienta 

que infinidades de atividades podem manter um espetáculo, como uma representação teatral, 

uma missa, uma apresentação de carnaval, um programa televisivo. Entre as representações que 

um espetáculo pode ter, vale ressaltar que ele relaciona dois fatores: uma atividade oferecida e 

um sujeito que contempla. A dialética entre esses dois elementos se materializa na forma de 

                                                           
30 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-

eloa/desmontando-a-tese-da-policia/. Acesso em: 11 jan. 2021. 

Figura 9: Nayara retorna ao cativeiro 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/desmontando-a-tese-da-policia/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-eloa/desmontando-a-tese-da-policia/
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uma relação espetacular, que é definida pela autora como a interação que surge entre a relação 

de um espectador e de uma exibição que lhe é oferecida.  

A construção dos sentidos, portanto, está intimamente relacionada aos 

interlocutores do discurso. Os sentidos se dão de acordo com as posições ideológicas que estão 

em jogo no processo de produção das palavras. No caso específico do discurso jornalístico, 

Mariani (1998) explica que a produção de sentidos das notícias se dá a partir de um jogo de 

influências no qual estão presentes as impressões do próprio jornalista (que são sujeitos 

históricos), dos leitores e, também, da linha política do jornal. 

Se para Eugênio Bucci (2004), na era do audiovisual, o que não aparece no vídeo 

não pode ser considerado real. A transmissão ao vivo mostra o que de fato está acontecendo 

nos arredores e no próprio cárcere não só em rede aberta de televisão, mas principalmente para 

o sequestrador que dá voz a esse personagem. Durante o seu programa, Sonia Abrão consegue 

entrar em contato com o sequestrador e Eloá, e mantém um diálogo por cerca de 40 minutos.  

De acordo com Marcos Campos (2008, p. 38-39)31, as equipes de produção e de 

outros repórteres conseguiram descobrir os números dos telefones de Lindemberg:  

Durante o almoço, nossa equipe de produção e alguns poucos colegas 

conseguem os números dos telefones que são usados por Lindemberg para 

realizar as negociações. É claro que, como jornalistas, todos pensam em dar o 

tão sonhado “furo” de notícia, sair na frente, ligar primeiro e falar com o 

sequestrador. Mas não é isso que manda o manual de redação de um 

departamento de jornalismo responsável. E assim determinou a direção de 

jornalismo da emissora. Nenhum repórter, produtor ou apresentador estava 

autorizado a ligar para os números de telefones usados para negociar a 

rendição do criminoso e a liberação da vítima. (...) Mas alguns órgãos de 

imprensa pensaram ao contrário. Na RedeTV, pouco depois das duas da tarde, 

para surpresa de muitos e principalmente da polícia, o programa “A Tarde é 

Sua” apresentado por Sônia Abrão, anuncia uma entrevista exclusiva com 

Lindemberg Alves. No primeiro contato, quem conversa com o sequestrador 

é o repórter Luiz Guerra. A conversa é gravada e inicialmente ele não se 

apresenta como jornalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Foi um dos jornalistas que cobriram o caso, à época era repórter do Brasil Urgente na Band. Poucos meses após 

o crime, publicou o livro A tragédia de Eloá: uma sucessão de erros. 
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Figura 10: Luiz Guerra fala ao vivo com o sequestrador 

 

 
       Fonte: A Tarde é Sua.32 

 

Na cena acima (Figura 10), o repórter Luiz Guerra começa a entrevista gravada com 

sequestrador, dizendo ser “amigo da família”, e logo após a primeira coisa que Lindemberg 

quis saber é se o programa estava ao vivo, pois assim “todos teriam noção que ele estava 

tratando Eloá bem”. Na sequência, o sequestrador mostra-se nervoso com a situação e começa 

a indagar como conseguiram o contato dele: 

- Como você conseguiu o telefone daqui?  

- Ah! A gente conseguiu.  

- Não me deixa nervoso, não!  

- A gente conseguiu com alguns parentes seus, mesmo. 

- Você é repórter mesmo? Quero saber se você é mesmo?33 

 

O jornalista consegue convencê-lo e Lindemberg então usa a entrevista para 

ameaçar a polícia:  

                                                           
32 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 5 fev. 2021. 
33 Idem, ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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Fala para o policial não fazer o que ele fez. Eu pedi para ninguém subir aqui 

e ele subiu. Eu estava dormindo, ele tocou a campainha e levei um susto, quase 

atirei nela.34  

O sequestrador deixa claro que não está intimidado. Para exemplificar, ele lembra 

o caso do ônibus 147,35 no Rio de Janeiro:  

Você viu o que aconteceu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro? O policial 

foi pagar de bonitinho, tornou as coisas precipitadas e o cara atirou nela. É 

isso o que você quer? Para não acontecer o que aconteceu na avenida Brasil, 

no Rio, ninguém tem que se aproximar do prédio. Se invadisse, agora ela 

estaria morta.36 

Lindemberg altera o comportamento rapidamente. Segundos depois de dizer que 

pode matar Eloá, já se diz preocupado com ela:  

Por enquanto eu estou pensando nela. Ela quer almoçar. Ela está fraca. Depois 

que ela almoçar, eu pretendo libertar. Mas acontece que esse capitão que 

assumiu está fazendo besteira... Apagou a luz aí... Ele está pensando que eu 

liberei a Nayara porque ele acendeu a luz e não foi.37 

Depois de mostrar a gravação da entrevista do repórter Luiz Guerra, a própria 

apresentadora Sônia Abrão conversa ao vivo com o sequestrador (Figura 11). 

 

Figura 11: Entrevista ao vivo entre Sônia e o sequestrador: “Ele está querendo falar ao vivo com a gente!” 

 
                                Fonte: A Tarde é Sua.38 

                                                           
34 SONIA Abrão Entrevista Lindemberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 
35 No ano 2000, Sandro Barbosa do Nascimento fez 10 (dez) reféns em um ônibus, após mais de quatro horas de 

negociação, com imagens exibidas ao vivo na televisão. Um policial do Batalhão de Operações Especiais fez 

disparos na hora que o sequestrador deixava o ônibus, com uma arma apontada para a cabeça de uma das reféns, 

Geiza Gonçalves, que foi baleada e morreu. Sandro ainda foi colocado em um carro da polícia, mas chegou morto ao hospital. 

As investigações mostraram que ele foi asfixiado por PMs. HÁ quase 20 anos, sequestro do ônibus 174 teve desfecho 

trágico no Rio. G1, 20/08/2019. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/08/20/ha-quase-20-

anos-sequestro-do-onibus-174-teve-desfecho-tragico-no-rio.ghtml.  Acesso em: 13 dez. 2020. 
36 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 
37Idem, ibidem. 
38 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/08/20/ha-quase-20-anos-sequestro-do-onibus-174-teve-desfecho-tragico-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/08/20/ha-quase-20-anos-sequestro-do-onibus-174-teve-desfecho-tragico-no-rio.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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O diálogo tem início com a apresentadora insistindo que “ele é um homem bom”, 

“a vida é maravilhosa e ele não precisava terminar desse jeito”, que “a mídia está cobrindo o 

caso e que ninguém iria machucar ele”. Na cena abaixo, a apresentadora busca realizar um papel 

de negociadora, trazendo sempre a nivelação de que o interesse era o da preservação do 

sequestrador (Figura 12). 
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Figura 12: Sônia negocia com o sequestrador 

 

 

 

 
                                                 Fonte: A Tarde é Sua. 39 

                                                           
39 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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O programa apresentado por Abrão, que tinha média diária de 2 pontos no IBOPE, 

registrou pico de 5 pontos durante a entrevista com Lindemberg. Assim, tendo por base o 

paradigma da informação e do entretenimento, a midiatização do sequestro de Eloá pela 

televisão proporcionou a espetacularização do crime, demonstrando como a comunicação 

midiática pode atuar em aspectos da estruturação da sociedade, por meio de processos 

simbólicos. 

A entrevista ao vivo do crime no momento de sua ocorrência justifica a utilização 

nesta pesquisa do termo reality show, já que se demonstra nitidamente que houve uma 

novelização dos acontecimentos de forma urgente e imediata. A televisão aqui não foi mero 

instrumento de informação, esteve como partícipe da história. 

- Sonia Abrão: - Mas o que você quer da Eloá agora?  

- Lindemberg: - Eu quero a tranquilidade dela. Quero que ela me passe 

confiança que nem a Nayara me passou e que da melhor maneira possível eu 

negocie com quem for aí fora para ela poder sair viva daqui.  

- Sonia Abrão: Certo, mas você fala 'Pra ela sair viva daqui' parece que você 

está disposto a matar a menina e isso não é verdade, você não é esse tipo de 

pessoa, Lindemberg. 

- Lindemberg: Não, eu falei 'Pra ela poder sair viva daqui'. Eu não estou com 

intenção nenhuma de matar ela.  

- Sonia Abrão: Eu não falei isso. Eu quis dizer que quando você fala assim, as 

pessoas podem interpretar de um jeito diferente e não é isso. Você não é esse 

tipo de pessoa. O que você quer é garantia de vida pra vocês dois, não é? 40 

A tratativa acima demonstra como os “personagens” eram colocados em um 

patamar de humanização a fim de promover uma espécie de torcida, compaixão ou ódio e 

interesse pessoal pela história, tal como ocorre num reality show. Existe uma emancipação que 

pode ser vista a partir das falas de Sonia Abrão durante a entrevista: “Libera a Eloá e se libera 

também dessa história. É tanta gente que ama vocês sofrendo aqui do lado de fora”, pede ao 

sequestrador como porta-voz das pessoas que estavam fora do confinamento. O papel de porta-

voz segue ainda quando afirma que nenhum dos espectadores daquele caso desejavam o mal do 

rapaz: “Ninguém quer te fazer mal nenhum aqui fora, tá todo mundo entendendo que você não 

é um marginal, não é um bandido, não é um assassino, que você sempre foi um cara bom”. E 

mais uma vez porta-voz quando lê a carta escrita pela irmã, em que diz: “Se eu pudesse falar 

com ele, pediria para que se entregasse logo porque minha mãe está sofrendo muito e a gente 

também. Você e a Eloá se davam muito bem”.  

Desse modo é que o espetáculo, organizado para a midiatização do crime, e “que 

não é apenas a apresentação de um farto conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

                                                           
40 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBOPE
https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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pessoas, mediadas por imagens” (DEBORD, 2003, p. 14), ajuda a compreender como são as 

percepções que representam os envolvidos no cenário da violência como personagens de um 

drama da vida real projetadas pela TV. Percebe-se assim que as representações das violências 

sofridas por Eloá são exploradas pelo programa, mas emergindo com outras representações 

antagônicas, pois apesar da presença vigente de um crime em execução, a principal pauta da 

TV eram as características atribuídas à essa ocorrência, como a história do relacionamento, a 

dinâmica e rotina do cárcere, eram os detalhes que chamavam a atenção e não apenas o crime, 

esse era quase como um pano de fundo. 

Sobre isso Souza (2014) esclarece que, em sua relação com a violência, a mídia não 

só atribui sentidos próprios aos atos de violência, ao selecioná-los, editá-los, classificá-los e 

emitir opiniões sobre eles, como também expõe os fatos e outros atores sociais, que são 

posicionados de diferentes formas e convocados a produzir sentidos sobre eles. 

Partindo da apreensão que se faz dessa narrativa midiática, é possível entender 

diversos pontos representacionais e divergentes, já que como acompanhamento excessivo das 

emissoras de televisão, contrariou-se a conduta em casos de sequestro, onde o crime só é 

noticiado após a resolução do caso, evitando qualquer tipo de interferência em seu andamento. 

Os jornalistas tornaram-se negociadores, a entrevista acima deixa isso escancarado, a 

participação foi tanta que diversos deles foram arrolados como testemunhas-chave no 

julgamento do crime.41 

Outro fator fundamental é o fato de que a vítima estava amparada à época pelo 

Estatuto da Criança e Adolescente, já que não havia atingido a maioridade (e nem teve a chance 

para tal). Assim, pela legislação, ela deveria ter a preservação de imagem e dignidade 

respeitada, conforme os ditames, uma vez que na cobertura jornalística houve além da 

exposição de imagem, revelação dos nomes, endereço, família, amigos, aspectos da vida, entre 

outros, descumprindo o art. 17 do ECA (BRASIL, 1990).42 

Horas depois da entrevista de Lindemberg à Abrão, o programa Brasil Urgente 

entrou ao vivo com o comandante da narrativa do caso, Eduardo Félix de Oliveira, e o 

apresentador Datena comentou sobre a realização dessa entrevista. Sobre isso, o comandante 

foi taxativo sobre o quanto esse tipo de ação estava atrapalhando o desenrolar da ocorrência, 

                                                           
41 JULGAMENTO do acusado de matar Eloá começa na segunda-feira. Folha de São Paulo, 11/02/2012. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1047357-julgamento-do-acusado-de-matar-eloa-

comeca-na-segunda-feira.shtml. Acesso em: 04 jan. 2021. 
42 Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 07 

set. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1047357-julgamento-do-acusado-de-matar-eloa-comeca-na-segunda-feira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1047357-julgamento-do-acusado-de-matar-eloa-comeca-na-segunda-feira.shtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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pois segundo ele: “eu pediria: façam as imagens, mas joguem as imagens no ar após o conflito 

estar resolvido”. O apresentador ainda ponderou: “nós, jornalistas, não temos condições de 

conversar com essas pessoas num momento como esse. Uma palavra mal colocada pode causar 

uma tragédia, não é por causa da audiência que nós vamos jogar a credibilidade do nosso 

programa fora”. O curioso é que, anos mais tarde, Datena protagonizou uma cena muito 

parecida com essa, onde assumiu a diretriz de um sequestro como negociador ao vivo.43 

- Datena: Isso atrapalha ou não atrapalha a polícia?  

- Comandante Eduardo Félix de Oliveira: É claro que atrapalha. Desde 

segunda-feira (13/10/2008) fornecemos informações à imprensa por meio de 

coletivas. Algumas imagens gravadas sobre a posição do policial do GATE 

colocam em risco a vida dele. Eu pediria: façam as imagens, mas joguem as 

imagens no ar após o conflito estar resolvido.  

- Datena: Eu tenho essas imagens aqui e não dei. Não vou dar. Porque 

queremos um final feliz. Eu quero que o senhor me coloque bem isso aí. Como 

é o negociador, como são os negociadores? São homens especiais de um grupo 

especial que falam com o cidadão. Não é qualquer policial que fala! Então, 

aparece um jornalista para se meter a besta e falar com o sujeito.  

- Comandante Eduardo Félix de Oliveira: Esse fato em especial fez com que 

houvesse um atraso. Às duas horas da tarde, já estava acertado com o rapaz 

que a moça iria almoçar e nós fornecemos o almoço dela. Ia almoçar e em 

seguida ela iria sair e ele iria se entregar para nós. Isso foi um acordo entre 

ele, o negociador e o irmão da vítima. O que ocorre, após a entrevista, ele de 

certa forma até agora não quer mais saber disso. Ele fala: eu vou sair quando 

eu quiser.  

- Datena: Quer dizer que a primeira entrevista atrapalhou?  

- Comandante Eduardo Félix de Oliveira: Exatamente!  

- Datena: E se fizerem a entrevista agora estão colocando em risco a vida dos 

dois aí dentro e mais, dos policiais militares. O senhor ratifica o que estou 

falando? 

- Comandante Eduardo Félix de Oliveira: Ratifico e peço ainda mais atenção: 

além das imagens que eu disse e da entrevista, evitem fazer comentários a 

respeito da condição psicológica dele e da vítima, e também do futuro penal 

dele (...). 

Na sequência, os olhares das emissoras estavam voltados para a suposta liberação 

de Eloá do cárcere, pois o sequestrador fez garantias que o sequestro estava terminado. Esse 

plano de libertação foi falado abertamente por Lindemberg ao vivo no programa A Tarde é Sua. 

O sequestrador alude que iria permitir que a jovem descesse com as armas e que ele sairia logo 

após, com um sinal de rendição: 

 

                                                           
43 Em 29 de outubro de 2012, Datena negociou com um sequestrador que mantinha em cativeiro a mãe e a irmã, 

ameaçando-as com uma faca. Segundo a assessoria de imprensa da Band, o pedido para falar com Datena partiu 

do próprio sequestrador. Datena e o sequestrador chamado Joel conversaram por cerca de 20 minutos, até que o 

homem, que se declarou fã do apresentador, foi apaziguado. VIVAQUA, Arthur. Datena negocia com sequestrador 

durante “Brasil Urgente”. RD1, 29/11/2012. Disponível em: https://rd1.com.br/datena-negocia-com-sequestrador-

durante-brasil-urgente/. Acesso em: 23 fev. 21. 

https://rd1.com.br/datena-negocia-com-sequestrador-durante-brasil-urgente/
https://rd1.com.br/datena-negocia-com-sequestrador-durante-brasil-urgente/
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Figura 13: Sônia garante o fim do sequestro 

 
                  Fonte: A Tarde é Sua.44 

 

Lindemberg: - Eu vou soltar ela e vai acontecer que nem aconteceu com a 

Nayara. 

Sonia Abrão: - Tá, mas e você vai fazer o que? A gente também tá preocupado 

com você.  

Lindemberg: - Quando a Eloá descer, ela descer com revólver, com os dois 

‘revólver’ sem munição e depois eu vou descer com as mãos pra cima. Aí se 

atirar em mim... 

Sonia Abrão: - Ninguém vai atirar em você, fala isso não, a gente quer um 

final para essa história, não sou só eu falando, é todo mundo que está ai 

embaixo, a polícia não tem interesse de tirar a vida de ninguém, muito pelo 

contrário, não tem porque tirar sua vida, não pensa isso não. Faz isso que você 

está falando, ela desce primeiro e você depois com as mãos pra cima. Ou seja, 

você se render sem nenhuma resistência, pra que as coisas terminem em paz, 

é isso? Confirma pra gente, confirma para o Brasil inteiro isso. 

Lindemberg: - Tá confirmado, na melhor hora eu vou fazer isso.45 

Essa visibilidade da possível saída dos “personagens” do cárcere também foi 

retratada pelo “Hoje em Dia”. O apresentador Brito Júnior começou dizendo que a produção 

entrou em contato com o “Lindemberg, também com a Nayara e a Eloá e nesse contato o 

Lindemberg declarou que vai se entregar a qualquer momento... ou seja, ele já se arrependeu 

dessa situação.”46 

                                                           
44 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 
45 Idem, ibidem. 
46 Idem, ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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Figura 14: Brito Júnior sinaliza que o sequestro está no fim 

 
                    Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

A programação segue e o apresentador se torna porta-voz do sequestrador ao dizer 

o alerta feito pelo mesmo, fazendo garantias de que nada seria feito a Eloá: 

O Lindemberg inclusive alerta porque algumas pessoas da imprensa, 

obviamente que todo mundo tá cobrindo esse caso, chegaram a alertar a 

respeito do risco do Lindemberg cometer uma bobagem né, uma violência 

maior contra a Eloá, e o Lindemberg está dizendo aqui pra nós que ele não vai 

cometer mais nenhum ato impensado, ele não vai, podem ficar tranquilas as 

famílias, essas informações estão confirmadas.47 

É perceptível que o discurso passado pela televisão até aquele momento travava de 

demonstrar as notáveis qualidades do sequestrador, exaltando o nível de confiança que foi 

depositado nele. Em nenhuma ocasião haviam suposições daquele crime terminar em tragédia, 

a proposição do “final feliz” era a narrativa mais apresentada, afinal de contas um bom enredo 

precisaria garantir o devido ápice para o final. Sobre isso, Bucci, (2004, p. 224-225) alude um 

“dueto entre o fato e a ficção”:  

Telenovela e o telejornalismo pactuam entre si uma divisão de trabalho para 

consolidação discursiva da realidade. Por vezes trocando sinais. Enquanto 

certas formulações do telejornalismo governista mais pareciam peça de ficção, 

muitos dados da realidade bruta entraram para a pauta nacional a partir das 

telenovelas. 

A interação entre os apresentadores e os “personagens” do cárcere é tamanha que 

em determinado momento, após Brito Jr. garantir o fim do sequestro, é a vez da apresentadora 

Anna Hickmann pedir que o sequestrador e as jovens participem da transmissão ao vivo, dando 

                                                           
47 Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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um “tchauzinho” pela janela para mostrar que estava tudo bem, já que eles estavam assistindo 

ao programa, e para que acabasse assim com a especulação de que o sequestrador continuava 

ameaçando as jovens. A apresentadora abduz: 

Quem sabe aproveitar esse momento que a gente sabe que os três estão 

assistindo aqui o programa e eles estão bem, que assim como o Lindemberg 

confirmou, eles tão bem, tão tranquilos, tão só esperando um momento certo. 

Pedir então para uma das meninas quem sabe, ou ele mesmo desse um sinal 

agora aí na janela pra mostrar pra todo mundo que está tudo bem, que está ok, 

e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera. Se os três, 

um deles puder dar um sinal, acenar, fazer alguma coisa, pra deixar todo 

mundo mais calmo. E até mesmo acabar com especulações de que ele estaria 

continuando a ameaçar as duas meninas e que ele não está, que ele deixou bem 

claro pra gente aqui.48 

Como apontado por Martín-Barbero (1997), o melodrama tende ao esbanjamento e 

abrange uma encenação que exibe descarada e efetivamente os sentimentos. Assim, é percebível 

pelas transcrições e imagens acima, como as representações aparecem nos programas e se 

alinham à estrutura melodramática. Nota-se que na construção da narrativa do caso Eloá, busca-

se despertar a emoção e impactar, em que são mobilizados sentimentos diversos que ratificam 

o sentido dado às representações da violência de gênero.  

Nas reportagens, percebe-se como construções de linguagem são utilizadas para 

caracterizar as situações de violência e dessa forma ressaltar o sofrimento que aquela situação 

está causando em todos, principalmente no sequestrador. Os programas sempre destacam a 

efetividade da cobertura intensa, já que permitia o diálogo com Lindemberg, e que agiam como 

tranquilizantes para a família dos envolvidos, pois estavam relatando tudo que era feito. Resta 

claro que pouco se considerou sobre a situação chegar à tragédia. Havia uma clara empatia e 

entendimento com o sequestrador. 

Horas depois da promessa de libertação, a polícia tenta novo contato com o 

sequestrador, sem sucesso. Assim, a invasão acontece, apesar de que a mídia noticiava uma 

entrevista com o promotor Augusto Rossini e Lindemberg ao vivo, para explicarem os termos 

na rendição e colocar fim ao cárcere. Contudo, a avaliação da polícia foi distinta, baseada nas 

últimas falas que o sequestrador dirigiu a eles, conforme as Figuras 15 a 19: 

 

                                                           
48 Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Figura 15: Policial escuta Lindemberg falando sobre o fim do sequestro 

 

 
                Fonte: Jornal Nacional.49 
 

 

 

Figura 16: O negociador tenta persuardir o sequestrador 

 
               Fonte: Jornal Nacional.50 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 13 nov. 2020. 
50 Idem, ibidem. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 17: Lindemberg pede que polícia faça a invasão logo 

 

 
              Fonte: Jornal Nacional.51 

 

 

 

Figura 18: O promotor conversa com Lindemberg e promete garantias 

 
          Fonte: Jornal Nacional.52 

 

 

 

 

 

                                                           
51 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 13 nov. 2020. 
52 Idem, ibidem.  

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 19: Sequestrador faz ameaças minutos antes da invasão 

 

 
        Fonte: Jornal Nacional.53 

 

A narrativa midiática a seguir tomou outros rumos para nova representação do caso. 

Lindemberg perdeu toda a isenção que lhe era concedida até então, já que quatro minutos após 

a conversa mostrada acima, a polícia invade o apartamento e Lindemberg dispara contra as duas 

jovens, levando a ex-namorada Eloá à óbito. Esse clímax foi transmito “ao vivo” pelos 

programas aqui apontados, e assim o sequestrador deixou de ser o “mocinho sofrendo por amor” 

e passou a ser visto como bandido. Eloá, antes retratada como “coadjuvante”, tornou-se 

“santificada”, principalmente após a escolha da doação de órgãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 13 nov. 2020. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 20: Cenas ao vivo da invasão da polícia 

 

 
        Fonte: Hoje em Dia.54 

                                                           
54 LINDENBERG diz em julgamento que só atirou em Eloá após invasão da polícia. R7, 16/02/2012. Disponível 

em: http://tv.r7.com/record-play/tudo-a-ver/videos/lindemberg-diz-em-julgamento-que-so-atirou-em-eloa-apos-

invasao-da-policia-20102015. Acesso em:13 jan. 2021. 

http://tv.r7.com/record-play/tudo-a-ver/videos/lindemberg-diz-em-julgamento-que-so-atirou-em-eloa-apos-invasao-da-policia-20102015
http://tv.r7.com/record-play/tudo-a-ver/videos/lindemberg-diz-em-julgamento-que-so-atirou-em-eloa-apos-invasao-da-policia-20102015
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Figura 21: Cenas ao vivo da invasão da polícia 

 
       Fonte: Jornal Nacional. 55 

Figura 22: Cenas ao vivo de Eloá e Nayara baleadas 

 
      Fonte: Brasil Urgente.56 

 

Figura 23: Lindemberg preso e conduzido pela polícia 

 
       Fonte: Brasil Urgente.57 

                                                           
55 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 13 jan. 2021. 
56  Idem, ibidem. 
57 Idem, ibidem. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Partindo da apreensão que se faz dessa narrativa midiática, entende-se que os 

programas atuam na disseminação de representações que estão assentadas em valores e 

percepções que fazem oposição entre papéis midiáticos, que marcam a identificação social dos 

sujeitos, ao consolidarem em sua narrativa mensagens que, regidas pela estética do melodrama 

e da espetacularização da violência, denotam o antogonismo e a atribuição de cada um no 

funcionamento da sociedade. Nessa perspectiva, Kornis (2008) ressalta que o melodrama é uma 

categoria capaz de organizar uma ordem moral, sendo um gênero esquemático revelador de 

dramas éticos e emocionais baseados no conflito e que possui uma estrutura tripartite com forte 

antagonismo. Desse modo é que o espetáculo, organizado para a midiatização do crime, ajuda 

a compreender como são as percepções que representam os sujeitos do cenário da violência do 

sequestro, como personagens de um drama da vida real projetadas pela TV. 

O caso Eloá foi novelizado como uma “obra aberta”, já que não havia noção do 

desfecho. Assim, no início do sequestro, Lindemberg aparecia nas reportagens como uma 

pessoa apaixonada que não oferecia tanto perigo, e só no fim ganha a conotação de “uma pessoa 

confusa, ciumenta e perigosa”. Essas precipitações podem ter sido consequências de um 

exagero de cobertura, pela excessiva filmagem em cativeiro, de onde Lindemberg, se assim o 

quisesse, poderia ter uma noção privilegiada de todas as ações da polícia ao redor do local do 

sequestro, pois quase todos os canais de televisão inseriam em sua grade de programação longos 

flashs e reportagens mostrando diversos ângulos do local. No julgamento de Lindemberg, 

Nayara contou em seu depoimento que o sequestrador ficava com a televisão ligada o dia inteiro 

e ficava vangloriando-se que não paravam de falar dele: “A televisão ficava ligada o tempo 

todo. Só passava isso em todos os canais. Ele começou a se vangloriar, a se achar importante. 

Dava risada”.58 

Eloá foi baleada e não resistiu, tendo morte cerebral confirmada às 23h 30min do 

dia 18 de outubro. E a mídia televisiva estava finalmente interessada nos aspectos da vida 

pessoal dela fora do relacionamento do sequestrador, só após a morte ela se tornou personagem 

principal da própria história. O enterro da jovem, como não seria diferente, também foi 

transmito ao vivo pelos programas aqui citados. Milhares de pessoas compareceram ao local. 

 

                                                           
58 NUNES, Branca; FREITAS, Carolina. Nayara: “Eloá sabia que ia morrer”. Veja, 13/02/2012. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/nayara-eloa-sabia-que-ia-morrer/. Acesso em: 7 mar. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_cerebral
https://veja.abril.com.br/brasil/nayara-eloa-sabia-que-ia-morrer/
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Figura 24: Anúncio da morte de Eloá 

 
                   Fonte: Jornal Nacional.59 

 

 

 

Figura 25: Enterro ao vivo de Eloá 

 
                   Fonte: Jornal Nacional.60 

 

                                                           
59 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 13 jan. 2021. 
60 Idem, ibidem. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/


72 
 

Figura 26: Milhares de pessoas acompanham o cortejo 

 
                   Fonte: Acervo pessoal da autora.  

  

É interessante destacar que durante a transmissão ao vivo do enterro, o apresentador 

Datena, do Brasil Urgente, leu uma carta contra a mídia fazendo duras críticas à interferência 

nesse caso, especialmente a televisão. A carta foi escrita pelo comandante da narrativa Eduardo 

Félix de Oliveira e pelo sociólogo Rodrigo Pimentel61, onde os mesmos fizeram duras críticas 

às ações da Rede Globo, Record e Rede TV, dizendo que fizeram uma cobertura extremante 

irresponsável. 

Figura 27: Datena lê carta de crítica às emissoras de TV 

 
                    Fonte: Brasil Urgente.62 

                                                           
61 Foi membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de 1990 a 2001. É pós-graduado em sociologia urbana 

pela UERJ. Foi articulista do Jornal do Brasil e coprodutor do documentário Ônibus 174. Pimentel escreveu o 

livro Elite da Tropa, em parceria com outros, e depois roteirizou o filme Tropa de Elite.  
62 DATENA: Entrevistas com Lindemberg na TV (20/10/2008). Diler2006. Duração: 7min22seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NBohhUYQG4&ab_channel=diler2006. Acesso em: 23 jan. 2021 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/UERJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus_174
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elite_da_Tropa
https://www.youtube.com/watch?v=3NBohhUYQG4&ab_channel=diler2006
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A crítica incisiva da carta afirmava que “foi irresponsável, infantil e criminoso o 

que a Sonia Abrão fez. Essas emissoras, esses jornalistas criminosos e irresponsáveis, devem 

optar na próxima ocorrência entre ajudar a polícia ou aumentar a sua audiência. A Sonia Abrão, 

da RedeTV, a Record e a Globo foram irresponsáveis e criminosas”. 63 Essas três emissoras 

citadas na carta foram as que tiveram contato direito com o sequestrador, como já demonstrado 

acima. 

Assim, a crítica midiática no caso Eloá sempre foi ponto de muita discussão, como 

apresentado na introdução deste trabalho. Entretanto, a intensão aqui é demonstrar as 

representações forjadas pela novelização do caso, que delinearam debates muito além do fato 

da mídia ter ultrapassado os limites éticos, até porque isso esteve bastante evidente. 

O Ministério Público Federal de São Paulo à época decidiu mover uma ação civil pública contra 

a apresentadora Sonia Abrão pela exibição da entrevista, alegando que interferiram na atividade 

policial em curso e colocaram a vida da adolescente e dos envolvidos na narrativa em risco, 

pedindo indenização por danos morais coletivos de 1,5 milhão de reais64, que depois acabou 

arquivada.  

Em contrapartida o Jornal Nacional deixou uma nota no site “memória Globo”, 

alegando que sempre tratou o caso de forma equilibrada e cuidadosa:  

A cobertura do caso Eloá foi marcada pela discussão sobre a ética jornalística 

na redação: até onde reportar os fatos esbarra no sensacionalismo e na 

manipulação do desfecho dos acontecimentos? Lindemberg queria público. 

Nos primeiros dias do sequestro, ele falou por telefone com a imprensa, até 

foi colocado ao vivo em uma rede de televisão. À Globo ele também concedeu 

entrevista, realizada pela repórter Zelda Mello. O Jornal Nacional exibiu 

apenas um trecho de oito segundos dessa conversa, em que ele dizia que iria 

libertar Eloá mais cedo ou mais tarde. O caso teve grande espaço nos 

telejornais da casa, no Globo Notícia e em flashes na programação quando 

havia novidades. Mas optou-se pela transmissão ao vivo apenas no dia do 

desfecho, dia 17 de outubro. “A preocupação era como lidar com a 

possibilidade de uma fatalidade ao vivo, em um horário à tarde. Sempre 

procuramos preservar o telespectador da violência gratuita: damos a notícia, 

mas sem exibir um corpo ensanguentado. É um trabalho tenso, em que você 

fica no ar sem roteiro”, lembra Fátima Bernardes, que ancorou essa 

transmissão. William Bonner complementa que o desafio jornalístico era 

“exibir material limpo, correto, equilibrado e cuidadoso”.65 

                                                           
63 DATENA: Entrevistas com Lindemberg na TV (20/10/2008). Diler2006. Duração: 7min22seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NBohhUYQG4&ab_channel=diler2006. Acesso em: 23 jan. 2021. 
64 REDETV! é processada por causa de entrevista com Eloá. Consultor Jurídico, 02/12/2008.  Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2008-dez-02/mpf_indenizacao_rede_tv_entrevista_eloa. Acesso em: 7 mar. 2021. 
65CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 7 mar. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_Federal_de_S%C3%A3o_Paulo&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=3NBohhUYQG4&ab_channel=diler2006
https://www.conjur.com.br/2008-dez-02/mpf_indenizacao_rede_tv_entrevista_eloa
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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No ano seguinte, este mesmo jornal foi indicado ao Prêmio Emmy Internacional 

pela cobertura feita no caso, trazendo uma dicotomia presente para a análise, pois quando há 

um sensacionalismo “velado”, com linguagem mais formal e roupagem de seriedade (as 

abordagens do Jornal Nacional propõem o profissionalismo e imparcialidade como metas) a 

recepção é traduzida como trabalho excepcional. 

Lindemberg foi levado ao Tribunal do Júri, tendo o julgamento durado 4 dias, de 

13 a 16 de fevereiro de 2012. As imagens abaixo mostram a reportagem feita pelo Jornal 

Nacional, explicando como seria a dinâmica daqueles dias de tribunal popular. 

 

Figura 28: Explicando o julgamento de Lindemberg 

 
                    Fonte: Jornal Nacional.66 

 

Diferentemente do julgamento de Mizael, o júri de Lindemberg não foi 

televisionado ao vivo, mas abriu as brechas para essa possibilidade, já que às 19h47min do dia 

16 de fevereiro, plantões do Jornal Nacional, Brasil Urgente e Hoje em Dia interromperam a 

programação para noticiar o fim do julgamento, com a primeira leitura da sentença do acusado 

feita ao vivo. Lindemberg foi considerado culpado pelos 12 crimes de que foi acusado (um 

homicídio, duas tentativas de homicídio, cinco cárceres privados e quatro disparos de arma de 

fogo) e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela juíza Milena Dias. Em 6 de Junho de 

2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e três meses de prisão. 

 
 

                                                           
66 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 7 mar. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Figura 29: Leitura ao vivo da sentença de Lindemberg 

 
               Fonte: Jornal Nacional.67 

 

A maioria dos jornalistas, segundo Silvia Ramos (2007), afirma que não procura 

criminosos como fonte para não dar voz. Entretanto, diz a autora, essa é uma determinação que 

não deve ser considerada como verdade absoluta.  

A imprensa não deixou de publicar entrevistas com criminosos. O autor de um 

crime de grande repercussão – pela sua crueldade, audácia ou por atingir 

personalidades ou pessoas indefesas, como crianças e idosos – continua a ser 

procurado por jornalistas, interessados em “ouvir o outro lado”, obter 

informações que possam esclarecer o crime ou compreender as motivações do 

ato criminoso (RAMOS, 2007, p. 57).  

Ressalta ainda que, independente do gênero jornalístico, as notícias são as mesmas, 

no entanto, passadas de maneiras diferentes. 

Patias (2005, p. 84-85) afirma que:  

No telejornal tradicional, como é o caso do Jornal Nacional (JN), produzido 

e exibido em horário nobre pela Rede Globo, os apresentadores ficam sentados 

atrás de uma bancada (mesa), de onde, seguindo o script, anunciam as 

manchetes e desenvolvem as matérias, chamando os repórteres com frases 

bem elaboradas e linguagem objetiva. (...) A comunicação não-verbal – 

movimentação das mãos, expressão facial, olhar – é discreta, e até o cabelo e 

a roupa devem seguir um padrão de qualidade determinado (...). No telejornal 

sensacionalista, a forma de ancoragem é outra. Ao invés de ficar sentado, o 

apresentador fica em pé no estúdio, tendo atrás de si um cenário arrojado, 

formado por monitores de TV, por onde ele acompanha a exibição das 

imagens, comunica-se pelo ponto eletrônico com direção técnica do programa, 

                                                           
67 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 7 mar. 2021. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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pede a repetição de imagens, dá ordens, gesticula com as mãos, abusa de 

expressões faciais, movimenta-se com liberdade pelo estúdio (...) José Luiz 

Datena, apresentador do Brasil Urgente da Bandeirantes, por exemplo, xinga 

os acusados usando expressões como: ‘vagabundo’, ‘safado’, ‘sem-vergonha’ 

etc”. (PATIAS, 2006, p. 84-85) 

Denota-se que as operações televisas dos programas elencados subtraíam a 

realidade do fato, construindo o caso com elementos próprios, que constroem narrativas 

midiáticas, com cortes de cenas intencionados, com aparato novelístico onde o que o 

telespectador acompanhava seriam “capítulos” do martírio de Eloá. A exibição constante de 

tantas cenas de violência termina por banalizá-la, naturalizá-la, de modo que, ao pretender 

torna-la notícia, a sua espetacularização se torna quase necessária, deixando o pano de fundo 

no qual ela se constitui, neste caso as opressões da violência de gênero, fora do foco de 

discussão, reflexão e questionamento. 

 Assim, percebe-se que no conteúdo audiovisual dos programas a forma dramática 

de apresentar os fatos e personagens dá a tônica do reconhecimento dos papéis de estereótipos, 

pela exaltação dos seus feitos e pelo desfecho das tramas, que são estruturadas pela violência e 

conflito e terminam com a representação do triunfo do bem e punição do mal causado. É um 

final marcado entre recompensa e castigo. 

 

 

2.2 – “Coração Selvagem”: as representações do “crime romântico” no assassinato de 

Eloá 

 

 

Inicialmente, denota-se em primazia a criticidade que esta pesquisa se designa com 

a temática passional. Assim, a desqualificação dos crimes torna-se essencial para a coerência 

de fundamentos e a construção da visão romantizada dos casos. Por isso, a análise categórica 

das representações românticas do bárbaro assassinato de Eloá traduz com efetividade esses 

aspectos logo mais enfrentados. Será feita uma reflexão sobre a responsabilidade da mídia 

televisiva na reprodução, reiteração, banalização e naturalização da violência contra a mulher 

com a aplicação do “amor” para crimes como esses, tais representações que, por terem sido 

naturalizadas, permeiam o imaginário social como verdades absolutas. 

Por isso, trabalha-se com o termo “desqualificação”, já que entendendo a aplicação 

problemática da passionalidade para o caso Eloá, é preciso trazer nova roupagem como 

categoria de análise criminal, e isso foi possível com a narrativa desse termo para a abordagem 
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do feminicídio, que nesse lugar pauta-se mais como conceito teórico do que como punibilidade 

jurídica, haja vista a disparidade de temporalidade entre a implementação dessa qualificadora 

(2015) e da ocorrência do crime (2008), evitando também o anacronismo (como demonstrado 

no primeiro capítulo).  

Como já foi dito, toda desclassificação faz surgir um novo crime e este trabalho 

utiliza o termo para enfrentar o “crime romântico”. Assim, assumimos os crimes de Eloá e 

Mércia como feminicídios e analisamos como a apropriação da mídia desse tratamento 

romantizado das barbáries femininas, refletem problemas estruturais de grande gravidade e 

perversidade. 

Nesse sentido, o acompanhamento extremo das emissoras de televisão no caso de 

Eloá não contrariou apenas a conduta em casos de sequestro, como também naturalizou pontos 

determinantes em eventos de violência contra mulheres. Lindemberg e Eloá se conheceram 

justamente no conjunto habitacional onde ele também morava junto com a mãe e, entre idas e 

vindas, namoraram por dois anos e sete meses. A família da jovem não gostava da ideia no 

início do relacionamento, principalmente pela pouca idade da filha. Uma reportagem do Jornal 

Nacional68 do dia 18 de outubro descreveu o namoro como um “romance pré-adolescente”, 

apesar do rapaz já ter 19 anos e Eloá apenas 12 na época do início do relacionamento. Com o 

passar do tempo, a relação passou a ser mais bem aceita pelos pais dela. 

 Na ocasião do julgamento de Lindemberg em 2012, em meio a críticas por permitir 

uma menina tão jovem namorar, a mãe de Eloá, Ana Cristina, deu uma declaração69 dizendo 

que autorizou o namoro justamente para evitar que eles se relacionassem escondidos. O último 

término dos dois partiu do rapaz e Eloá acatou a decisão, o que deixou Lindemberg 

“conturbado” e com comportamentos persecutórios, chegando a agredir Eloá em um ponto de 

ônibus dias antes do crime. 

Durante os dias do cárcere havia muitas especulações sobre a natureza da relação 

dos dois e principalmente sobre o passado do sequestrador. Os amigos dele diziam que era um 

“menino bom, que nunca se envolveu com o crime ou com drogas. Nem bebia”. Para as irmãs, 

ele “não era bandido, era trabalhador” que simplesmente não soube lidar com o término. Já 

                                                           
68 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 9 mar. 2021 
69 MELO, Débora. Mãe de Eloá diz que autorizou relacionamento com Lindemberg para evitar namoro escondido. 

UOL, 27/02/2012. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/02/27/mae-de-eloa-

diz-que-autorizou-relacionamento-com-lindemberg-para-evitar-namoro-

escondido.htm#:~:text=N%C3%B3s%20conversamos%20com%20ela%20porque,Mas%20com%20limites%E2

%80%9D%2C%20completou. Acesso em: 13 set. 2020 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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outros vizinhos e alguns amigos (inclusive Nayara, a amiga que também ficou no cárcere) de 

Eloá descreveram Lindemberg como “ciumento”, “possessivo” e “arrogante”. 

Sendo assim, o parâmetro de discurso adotado pelos programas de televisão foi 

justamente de favorecimento ao sequestrador, nas entrevistas ao vivo do programa “A Tarde é 

Sua”, já exibidas no tópico anterior. Essa característica é patente, pois quando o repórter Luiz 

Guerra conversou com Lindemberg por telefone, ele sempre afirmou categoricamente: “a gente 

quer saber se está tudo bem com você, a nossa preocupação é com você”. Direcionando-se ao 

sequestrado como “filho” e “querido”, o repórter também fala com Eloá, perguntando se “está 

tudo bem”, se “está tudo tranquilo” e se Lindemberg “está te tratando bem”. A própria Sônia 

Abrão tem uma preocupação quase materna com o sequestrador:  

O pessoal que te conhece também está falando que você sempre foi calmo, 

sempre foi trabalhador, sempre foi um cara legal, que o que você tá fazendo 

hoje deve ser um surto que você tá passando, é uma crise emocional muito 

séria.70 

Após o fim da entrevista, Sônia Abrão passa a conversar com o advogado Ademar 

Gomes, um dos convidados do programa. Ele afirma ser otimista e esperar que a situação 

“termine em pizza”, com um casamento futuro entre o sequestrador e a “namorada apaixonada” 

dele. Reforçando ainda que o rapaz era jovem, e a paixão o desequilibrava, mas que eles iram 

superar isso e ter um final feliz (Figura 30). 

 
Figura 30: Advogado deseja que o sequestro termine em casamento 

 
              Fonte: A Tarde é Sua.71 

                                                           
70 SONIA Abrão Entrevista Lindenberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver. Acesso em: 13 dez. 2020. 
71 Idem, ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&ab_channel=EddieOliver
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- Sônia: - O que vai acontecer daqui pra frente? 

- Ademar: - Eu sou muito otimista, eu espero assim que tudo isso termine em 

pizza né. E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? 

Ele tá passando uma fase momentânea, ele talvez de repente perdeu a 

motivação de viver, porque rapaz jovem quando se apaixona se desequilibra. 

- Sônia: - Radicaliza mesmo né.  

- Ademar: Então isso vai terminar realmente em um final feliz, graças a Deus, 

tenho plena certeza disso.  

Sobre isso, Rossi (2020) destaca que a cobertura televisiva do caso acontece dentro 

da “conformação hegemônica do amor”, visando elaborar uma leitura tangível do evento e, de 

certo modo, conferir-lhe algum sentido. Sentido esse que se amparou nas alusões e 

aproximações com um imaginário romântico constituído, em grande medida, a partir do 

consumo de filmes, novelas e canções que, ao exaltar o sofrimento amoroso, o descontrole 

emocional, o desespero, invisibilizam ou ao menos reduzem o caráter violento do episódio. 

Esse caráter esteve presente desde o primeiro momento, quando Lindemberg recusa o “não” de 

Eloá, e não unicamente no desfecho do ato, quando ele dispara a arma contra ela e sua amiga.  

Pela televisão, era possível saber mais de Lindemberg que de Eloá, que parecia não 

existir ou ser uma decorrência do sequestrador. Os programas de televisão em estudo aqui 

sempre se referiam ao sequestrador como “menino trabalhador”, “rapaz tranquilo, calmo, 

trabalhador”, “menino trabalhador que acabou se desesperando”. Havia uma chave romântica, 

justificando as ações do sequestrador, induzindo o público ao entendimento de que Eloá era 

própria culpada pelo seu destino. 

Destarte, Esteban (2011) fundamenta que o “amor”, tal como é demonstrado na 

cultura ocidental moderna, questiona seus aspectos idealizados e naturalizados, podendo haver 

a confusão entre reconhecimento e posse e a invisibilização de diferenças de poder implícitas 

no ideal amoroso. Nesse sentido, Esteban (2011, p. 86) elucida: 

Quer seja conscientes ou não, a conformação hegemônica ocidental do amor 

é um obstáculo radical ao reconhecimento real do outro, para reconhecer-lhe 

um lugar no mundo. Além disso, o reconhecimento tende a ser confundido 

com a possessão, é um amor que invisibiliza as diferenças de poder, que 

invisibiliza conhecimentos e tarefas (as mulheres cuidam porque elas amam, 

os homens trabalham), distorce a bidirecionalidade, reciprocidade e impede a 

partilha de trabalho e riqueza (quem ama não pode pedir nada em troca). E 

tudo isso se aplica assim em especial para as mulheres e, provavelmente, 

também para aqueles homens que não estão empenhados em enfatizar sua 

masculinidade. 

 É nessa construção da realidade expressa nesses programas, bebendo em fontes do 

cinema, novelas, e mesmo da literatura, que se veem discursos, releituras e narrativas dos 

acontecimentos em disputa. Tal abordagem romântica também se fez presente no julgamento 

da vítima, quando a advogada de Lindemberg Alves, Ana Lúcia Assad, afirmou: 
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Ele não é marginal ou um criminoso. Os senhores jurados são pessoas de bem, 

assim como Lindemberg. Peço que o enxerguem como um irmão, pai dos 

senhores, um amigo. Ele não é bandido. Ele confessou que atirou em Eloá. 

Lindemberg é apaixonado por Eloá. Foi o grande e único amor da vida dele. Tanto 

é que ele não recebe visita íntima porque ele não quer ter outra mulher, ele sofre 

pela morte de Eloá.72 

Nesse sentido, o lugar é de uma narrativa tipicamente romântica, que 

insistentemente coloca o agressor associado ao descontrole emocional em face do rompimento 

da relação amorosa. Segundo Luhmann (1991), o amor acaba operando como uma fuga ao 

controle social normal, fuga essa que tem, todavia, de ser tolerada pela sociedade como se fosse 

doença. Assim, demonstra-se perceptível na análise que o “descontrole”, quando protagonizado 

por um homem, converte-se em ato de violência “legitimado” por sua passionalidade. Para 

Prado e Sanematsu (2017), é comum nessas matérias apontarem casos pontuais de assassinatos 

de mulheres, principalmente quando envolvem brutalidade, sem acompanhar o caso ou dar mais 

informações. Além disso, é muito comum alegar que o autor estava agindo sob “loucura” ou 

“doença”. 

Assim sendo, transparece a intenção incessante da televisão de não apenas 

deslegitimar o feminicídio, mas de traduzir uma isenção aos homens culpados de violências 

contra mulheres, uma vez que notoriamente existe uma associação ao “amor”, “ao desequilíbrio 

emocional”, ou “ciúmes”, falas que são recorrentes nesses tipos crimes. Nesse seguimento, 

concebe Jodelet (2001) que as representações sociais são leituras e interpretações sobre a 

realidade, que se referem à dimensão da relação dos sujeitos (comportamentos, práticas sociais, 

discursos) com a sua cultura: as representações sociais são “uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). 

Assim, as formas simbólicas marcam as representações de gênero e práticas 

midiáticas presentes no processo de espetacularização da violência pela programação televisiva. 

Elas acabam funcionando como instrumentos de conhecimento e formação do mundo, que 

instruem a realidade social da violência por meio de uma narrativa midiática, capaz de alcançar 

significados que dão sentido aos programas, pela relação figurativa dos personagens 

espetacularizados e pelas mensagens que vêm junto com esse processo. Para Guelis (2020, p. 

34): 

                                                           
72 D’AGOSTINO, Rosanne; TOMAZ, Kleber. Lindemberg é apaixonado por Eloá', diz advogada de acusado.. G1, 16/02/2012. 

Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/lindemberg-e-apaixonado-por-eloa-disse-

advogada-de-acusado.html. Acesso em: 30 jul. 2020. 
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Violência de gênero aparece sempre isolada de seu contexto, ponderação, 

consequências, torna-se visível somente quando tem potencial de atrair e 

prender a atenção, personalizando-a, explorando imageticamente o sofrimento 

e espetacularizando-a enquanto der audiência e não ferir interesses comerciais. 

Sobre isso, Guelis (2020) afirma que o crime, supostamente, envolvia um motivo 

“passional”, violência marcante e três protagonistas jovens, periféricos e até segunda ordem, 

inocentes. E que apesar de conter um enredo suficientemente capaz de mobilizar as famílias do 

país, não se tratava de algo exatamente inusitado. A autora ressalta ainda, de acordo com o 

“Mapa da Violência 2012”, que após uma leve queda nos índices de violência contra mulheres, 

foi justamente no ano de 2008 que os números voltaram a crescer novamente. Inclusive, o 

programa Hoje em Dia realizou uma reportagem (Figura 31) sobre o crescente nas mortes 

femininas, e apesar de equivocada na classificação (“Crimes passionais no Brasil”), começou 

uma abordagem sobre essas ocorrências. Entretanto, esse debate só foi levantado após a morte 

de Eloá, assim “o tempo e ritmo da TV não permitem reflexão sobre as notícias, que alternam 

uma tragédia com o show ou fato de anódino” (MORENO, 2017, p.30).73 

 

Figura 31: Casos de “crimes passionais” voltaram a crescer em 2008 

 
                 Fonte: Hoje em Dia.74 

 

As agressões cometidas por Lindemberg no cárcere eram ignoradas, e nunca foi 

usada a palavra “sequestrador” para se referir ao mesmo. Na Figura 32, Lindemberg pressiona 

                                                           
73 A autora ainda explica que essas notícias chocantes sempre vêm seguidas de um “assalto de emoções” que 

neutralizariam qualquer espaço de debate que eventualmente conseguisse uma brecha.  
74 Disponível em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia. Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia
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os policiais para que religuem a energia da casa, sob a ameaça de machucar as reféns, e ao final 

da ligação é possível perceber os gritos de Eloá que estava apanhando. A reportagem foi exibida 

no Jornal Nacional quando a jovem já estava morta, deixando nítido como a narrativa midiática 

foi alterada pelo desfecho da história, já que durante o sequestro essas agressões não eram 

pautas e inclusive eram desmentidas: 

 

Figura 32: Lindemberg agride Eloá durante ligação com a polícia 

 

 

 
        Fonte: Jornal Nacional75 

                                                           
75 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 7 mar. 2021. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Ao final do caso, o comandante da narrativa confirmou que a própria Nayara, 

quando foi libertada do cárcere pela primeira vez, relatou que o sequestrador agredia de forma 

recorrente Eloá, e apenas ela. Sobre isso, Rossi (2020) entende que essa não atuação policial 

seria um elemento representativo e reiterativo dos recorrentes casos desse tipo de violência, em 

que as denúncias, muitas vezes, não são sequer investigadas, pois são entendidas como simples 

desentendimentos passageiros e de foro íntimo, que não justificariam a intervenção das forças 

policiais. 

Galvão (2017) elucida que no momento em que mulheres resolvem findar a relação 

com seus companheiros, eles acham que estão perdendo o controle da vida daquela pessoa. Há 

o controle da sexualidade dela e o sentimento de posse. Assim, ao Lindemberg dizer ao telefone 

“eu tô agredindo minha namorada” e, quando a jovem responde que não é namorada dele, é 

possível ouvir o barulho de tapas e ordens para ela calar a boca, reforçando as concepções sobre 

briga de casal ser algo pessoal, que a polícia não deveria se envolver. 

 
Figura 33: Lindemberg agride Eloá novamente 

 

 
             Fonte: Jornal Nacional. 76 

                                                           
76 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/. Acesso em: 9 mar. 2021. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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Ademais, o comandante da narrativa, numa entrevista coletiva às diversas 

emissoras de TV, afirmou que a equipe poderia ter dado um tiro de comprometimento, mas “era 

um garoto de 22 anos de idade, sem antecedentes criminais e em uma crise amorosa”.77 Sendo 

presente assim uma relativização da vida de Eloá, onde é perceptível que a sobrevivência dela 

foi extremamente negligenciada, antes do desfecho ninguém parecia levar em conta que a jovem 

poderia ser morta a qualquer momento dentro do cativeiro, mesmo com o sequestrador 

afirmando que esse era objetivo dele, conforme Figura 34: 

 

Figura 34: Lindemberg afirma que quer matar Eloá para polícia 

 
Fonte: Jornal Nacional.78 

 

Nesse sentido, tanto a mídia televisiva como a própria polícia, à época do ocorrido, 

aparentemente só reconheceram a violência intrínseca a toda aquela narrativa em seu momento 

final, quando houve derramamento de sangue. Por isso, a espetacularização e naturalização da 

violência contra mulheres pode dizer muito sobre os comportamentos socioculturais do país. 

Segundo Oliveira (2018), a ideia de “crime passional” evoca a alegação do criminoso agir por 

“violenta emoção”, não estando em pleno domínio de suas emoções no momento em que 

cometeu suas ações. Assim, causa espanto a mídia utilizar esse termo para se referir a esse caso, 

                                                           
77 KAWAGUTI, Luis. Polícia teve chance de matar Lindemberg. Folha de São Paulo, 19/10/2008. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1910200803.htm. Acesso 9 mar. 2021. 
78 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/ Acesso em: 9 mar. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1910200803.htm
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/


85 
 

pois de acordo com Teixeira (2009) é consenso na literatura que o agente do crime não o faz 

movido por amor, mas pela possessividade, com o intuito de mostrar para a sociedade o seu 

poder sobre o outro.   

Em umas das ligações que os jornalistas fizeram para Lindemberg, o algoz explica 

a “motivação” do crime ao programa Hoje em Dia. É possível perceber o parâmetro de falas 

sempre seguindo a linha do “estou apaixonado” e “ela é culpada disso”: 

Eu tô causando porque sou apaixonado por ela e se ela me amava do mesmo 

jeito que ela me amou, que ela pediu pra voltar comigo, porque que ela não 

quer saber mais de mim, de virar as costas pra mim (...). Se ela tá passando 

isso é porque ela merece, se ela ta passando isso é porque ela quis dessa 

maneira. (Voz alterada, com trilha sonora de uma sirene de polícia ao fundo).79 

Segundo Entman (1993), o julgamento moral aparece em uma notícia quando o 

jornalista avalia os agentes causais e seus efeitos, ou seja, qualifica o ocorrido. Nas notícias do 

corpus, avaliou-se o julgamento moral sob duas formas: o julgamento do agressor e o 

julgamento da vítima. Quando o crime é relacionado à violência contra mulheres, é frequente a 

naturalização da violência através da culpabilização da vítima. Essa “culpabilidade” de Eloá 

também foi usada pela advogada de Lindemberg que ressaltou no julgamento o temperamento de 

Eloá, definindo-a como geniosa e explosiva: “Eloá contribuiu para deixar a situação pior que 

estava”.80 

Figura 35: Eloá conversa ao vivo com Sônia Abrão 

 
                          Fonte: A Tarde é Sua.81 

                                                           
79 REPÓRTER Record Investigação mostra como Lindemberg Alves planejou o sequestro de Eloá. R7, 

08/04/2019. Disponível em: https://recordtv.r7.com/reporter-record-investigacao/videos/reporter-record-

investigacao-mostra-como-lindemberg-alves-planejou-o-sequestro-de-eloa-08042019. Acesso em 9 mar. 2021. 
80 D’AGOSTINO, Rosanne; TOMAZ, Kleber. Lindemberg é apaixonado por Eloá', diz advogada de acusado.. G1, 16/02/2012. 

Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/lindemberg-e-apaixonado-por-eloa-disse-

advogada-de-acusado.html. Acesso em: 30 jul. 2020. 
81 SONIA Abrão Entrevista Lindemberg (Sequestrador de Eloá). Eddie Oliver. Duração: 9min29seg. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&t=2s. Acesso em: 13 dez. 2020. 

https://recordtv.r7.com/reporter-record-investigacao/videos/reporter-record-investigacao-mostra-como-lindemberg-alves-planejou-o-sequestro-de-eloa-08042019
https://recordtv.r7.com/reporter-record-investigacao/videos/reporter-record-investigacao-mostra-como-lindemberg-alves-planejou-o-sequestro-de-eloa-08042019
https://www.youtube.com/watch?v=Y3oTNzkxUQE&t=2s
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Como já dito, as invisibilidades de Eloá nas narrativas televisivas adotadas, 

privilegiaram a história de Lindemberg, fazendo com que questionamentos sobre a jovem 

fossem levantados. Na entrevista que o sequestrador tem com Sônia Abraão, a apresentadora 

conversa por poucos minutos com a vítima Eloá, e na última oportunidade que a jovem tem de 

se expressar, é pedido a ela que fale sobre seu algoz, e que envie uma mensagem para a família 

dele. Entretanto, fica nítido o pedido intrínseco de ajuda em sua fala: 

- Sônia: - Alô, Eloá!  

- Eloá: -Oi. 

- Sônia: - Eu queria que você mandasse uma nova mensagem pros seus pais, 

até pra mãe e pras irmãs do Lindemberg, que também tão sofrendo muito. 

- Eloá: - Tá tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais terem tranquilidade, 

ele tá cheio de bala, então qualquer ação precipitada pode me prejudicar. 

Prado e Sanematsu (2017, p. 112) falam sobre os padrões frequentes nesse tipo de 

caso que são utilizados nas coberturas da televisão:  

A falta de informação sobre o histórico de violência sofrido pela vítima; um 

alto número de justificativas do homicídio como sendo “crimes passionais” 

ou “ciúme”, em detrimento da denominação “feminicídio”; a falta de 

divulgação de informações de serviços que podem ser utilizados por mulheres 

que estão em situação de violência doméstica, além das leis que protegem essa 

situação; a não identificação do agressor, mesmo quando este é autor confesso 

do crime; a prevalência de fontes policiais nas matérias, quando poderiam ser 

ouvidos também promotores e juízes, ou ainda gestores de políticas públicas; 

a revitimização, quando a vítima é tida como culpada da violência que sofreu 

através do reforço de estereótipos sobre papéis de gênero e estereótipos que 

recaem sobre as mulheres. 

Dessa maneira, esses problemas na cobertura dos feminicídios acabam atenuando a 

gravidade do crime, uma vez que não se vê o homicídio como resultado de um processo de 

violência de gênero. Além disso, essas práticas ainda usuais da cobertura jornalística incentivam 

comportamentos violentos e reforçam estereótipos “usados para inverter a culpa pelo crime, 

colocando sobre as vítimas a responsabilidade pela violência que sofreram quando elas não se 

enquadram nesses estereótipos” (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 149).  

Eloá representou a forma “não desejável” de ser mulher: aquela que fez más 

escolhas, aquela que se colocou em uma relação perigosa, parte por desinformação ou inocência 

e parte porque, de alguma forma, aquele era o seu destino pelo contexto em que estava inserida:  

Pode-se enxergar de forma nítida que nas narrativas montadas sobre Eloá 

recaem o jugo colonial – racista, machista e cristão – por se tratar de alguém 

que ora foi morta por suas más escolhas, ora pela sua atitude “promíscua” de 

namorar tão cedo, hora por sua ingenuidade, ainda que sua existência e 

localização simbólica e geográfica seja inteiramente marcada pelas próprias  

estruturas  que  a  condenam mesmo depois de morta (GUELIS, 2020, p. 

14). 
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Os estereótipos de gênero fazem com que, no processo de evidenciação desse crime, 

“os polos se invertam e a mulher seja colocada como a responsável pela violência que sofreu. 

Busca-se então enquadrar a mulher nos moldes de gênero, verificar se ela era uma boa mãe, 

uma mulher comportada, e também como se vestia, por onde transitava etc” (PRADO; 

SANEMATSU, 2017, p. 149). 

Os direitos de Eloá não foram mencionados, ela foi deixada cativa e recebendo 

agressões físicas do ex-companheiro e sequestrador, o que diz muito sobre a cultura da 

naturalização das violações femininas. Anos depois da morte da jovem, o cenário também segue 

nada animador, só fica mais nítido o descontrole de contenção, pois, como adverte Segato, “o 

imaginário de gênero que se encontra por detrás delas, como seu caldo de cultivo, se encontra 

intacto. Não há sinal de que esses outros tipos de violência não letal estão sendo detidos pelas 

leis, ou seja, por nossas lutas dentro do campo estatal” (SEGATO, 2017, p. 154). Genocídio de 

gênero, é como Segato (2012) se refere às vidas de mulheres que são ceifadas em todo tempo 

de formas emblemáticas pela sua crueldade. Se trata de “formas de destruição corporal sem 

precedentes, (...) formas de tráfico e comercialização de tudo o que esses corpos podem 

oferecer, até o seu limite” (SEGATO, 2012, p. 62). 

Sendo assim, de forma repentina não apenas o espaço doméstico da família 

Pimentel como o corpo de Eloá tornaram-se espaço de interesse público geral. Pessoas de todo 

o país acompanharam os momentos finais da vida daquela adolescente. Isso, na perspectiva de 

Souza (2014), se constitui em um sintoma, algo que confere um sentido mais profundo do que 

apenas o da curiosidade ou empatia pelo desfecho trágico da história. A jovem morta com um 

tiro na cabeça e outro na virilha (o que demonstra uma violência muito simbólica) foi declarada 

com morte cerebral em 18 de outubro de 2008, numa entrevista ao vivo pelos seus médicos, 

mostrada na Figura 36. 
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Figura 36: Médicos anunciam ao vivo a morte de Eloá 

 
                                  Fonte: Jornal Nacional.82 

 

Com a confirmação da morte da jovem, os pais resolveram optar pela doação de 

órgãos, e essa pauta também foi extensamente explorada pelos programas. 

 

Figura 37: Médicos levam os órgãos de Eloá 

 
Fonte: Jornal Nacional.83 

 

Isso gerou um fato curioso, já que só na morte Eloá tornou-se a protagonista da sua 

história. A linearidade da narrativa mudou bruscamente, a culpabilidade atribuída a ela deu 

                                                           
82 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/ Acesso em: 9 mar. 2021. 
83 Idem, ibidem. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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passagem a nova roupagem com o anúncio da doação de órgãos, havendo então uma espécie de 

“santificação” da jovem. As fotos de Eloá desesperada na janela de seu apartamento sempre 

veiculadas pelos programas cederam lugar para imagens de uma menina “singela”, “pura”, 

sempre sorrindo: 

 

Figura 38: Imagens veiculas de Eloá após a morte 

 
                                         Fonte: Jornal Nacional.84 

 

A questão não é apenas com relação ao desfecho do caso, mas com as causas não 

visíveis da morte da jovem: Eloá foi assassinada porque desobedeceu à “ordem social”, quando 

se recusou a continuar o namoro com Lindemberg. Eloá foi assassinada por estar recusando 

                                                           
84 CASO Eloá. MemoriaGlobo. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-

telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/ Acesso em: 9 mar. 2021. 

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/caso-eloa/
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uma relação de poder e dominação, morreu por ser mulher e por ser vítima de uma relação de 

desigualdade, baseada em uma cultura machista e patriarcal. Em depoimento no júri do crime, 

Nayara afirmou que Eloá sabia que ia morrer: 

Quando voltei, a Eloá tinha períodos de histeria, ela estava com os braços 

machucados e me falou que havia apanhado a noite inteira. Ela pedia para ele 

acabar logo com aquilo, falava que se ia matá-la, para matá-la logo. Ela sabia 

que ia morrer. 85 

Por isso, o debate não deve se restringir apenas aos possíveis erros na ação da 

polícia ou pelos excessos e sensacionalismos midiáticos, já que ao tratar o caso como um crime 

passional, cometido por alguém que errou devido a um “amor incontrolável”, tanto policiais 

quanto os veículos de comunicação acabam por justificar a ação de Lindemberg e escamoteiam 

o debate sobre esse típico caso de violência de gênero.  

 

Figura 39: Eloá, 15 anos, vítima de feminicídio 

 
             Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 NUNES, Branca; FREITAS, Carolina. Nayara: “Eloá sabia que ia morrer”. Veja, 13/02/2012. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/nayara-eloa-sabia-que-ia-morrer/. Acesso em: 9 mar.2021. 

https://veja.abril.com.br/brasil/nayara-eloa-sabia-que-ia-morrer/
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CÁPITULO 3 

 

“ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE”: O CASO MÉRCIA MIKIE NAKASHIMA 

 

                                           Quando a palavra desacata, mata, dói... Fala toda errada que nada constrói. 

                                                                   (Respeita, Ana Cañas) 

 

 

3.1 – A violência de gênero em cena: o entretenimento midiático na morte feminina  

 

 

Analisar a dinâmica da violência de gênero que se objetiva nos processos de 

produção e reprodução da sociedade contemporânea é um verdadeiro desafio, haja vista a 

diversidade e complexidade que a envolve. Afinal, é um tema atual que “reproduz e sofre 

metamorfoses sob condições objetivas marcadas pela sociedade burguesa, considerando as 

particularidades assentadas nos marcos da sociedade brasileira” (SILVA, 2006, p. 32). A 

complexidade atual na qual se gesta a formação social promove uma pluralidade de fatores de 

manutenção e perpetuação das relações patriarcais que se expandem por toda a sociedade, 

espraiando suas hierarquias e relações de poder em todos os espaços de sociabilidade. 

Nesse sentido, nunca é demais lembrar, o sistema ideológico patriarcal encontra nos 

veículos de comunicação tradicionais espaços propícios à sua perpetuação. Historicamente, o 

sistema de comunicação brasileiro tem cumprido a função de reprodutor da ideologia das 

classes dominantes e das relações patriarcais (MARQUES, 2011). Integrando o universo 

cognitivo e cultural do cotidiano das sociedades contemporâneas, a televisão introduziu-se na 

vida diária, adquirindo papel fundamental no modo como representa a realidade, 

transformando-se numa espécie de código permanente para a leitura do mundo. É a partir da 

relação entre televisão, cultura e cotidiano que este trabalho se aproxima da questão dos 

assassinatos de Eloá e Mércia e do feminicídio, identificando assim a capacidade que detém a 

televisão para construir agendas, marcos, estruturas e convenções que trazem interpretação e 

atuação na realidade. 

Analisando essas formulações, Kellner (2001) identifica que, embora produtivas 

em certos aspectos, também acabam por apresentar deficiências. Assim, sugere algumas 

adaptações, como análise mais concreta da economia política da mídia e dos processos de 

produção da cultura, investigação mais empírica e histórica da construção da indústria da mídia 

e de sua interação com outras instituições sociais, mais estudos de recepção por parte do público 
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e dos efeitos da mídia e incorporação de novas teorias e métodos culturais numa teoria crítica 

reconstruída da cultura e da mídia. Esta pesquisa aponta para mais uma das deficiências da 

relação entre televisão e realidade social, que é a forma como a violência de gênero é veiculada, 

reproduzida através de estereótipos e hierarquias simbólicas provenientes do próprio meio 

social.  

As representações da morte feminina apresentam-se como um material singular, 

tanto por sua frequência nas emissões diárias, quanto por sua expansão por diversos conteúdos 

da cena mediática e, ainda, pelo papel que desempenham na construção da realidade. Sobre 

isso, Montoro (2002) entende que na televisão as notícias adquirem características específicas, 

em função da singularidade do meio, que alia som e imagem. Assim os processos de construção 

das notícias nos telejornais podem ser analisados observando “as operações de mediação que 

se estabelecem entre um acontecimento (fato de referência) e sua representação (a forma elegida 

para narrar e relatar o fato e os acontecimentos que dele derivam), que constituem discursos 

informativos de televisão” (MONTORO, 2002, p. 12). A representação se impõe como 

referência imediata e se atualiza nas ofertas de realidade que o discurso icônico da violência 

produz e reproduz a cada noite nos noticiários de televisão. As representações são definidas 

como categorias de pensamento que expressam e explicam a realidade justificando-a ou 

questionando-a, por isso os discursos televisivos sobre a violência de gênero nos programas 

enunciados se constroem por meio de diferentes estratégias narrativas dos sujeitos envolvidos 

na trama. O caso da advogada Mércia Mikie Nakashima é emblemático desses apontamentos.  

No dia de seu assassinato, Mércia almoçou com a família na residência de sua avó 

em Guarulhos, na grande São Paulo, e saiu de lá dirigindo seu carro por volta de 18h30min, 

informando que iria voltar para casa. No entanto, desapareceu misteriosamente em 23 de maio 

de 2010. Antes de sair, Mércia havia recebido um telefonema de seu ex-namorado, Mizael 

Bispo de Souza, ex-policial militar que também fora seu sócio num escritório de advocacia. 

Testemunhas disseram que era um relacionamento conturbado devido ao temperamento dele. 

Mizael havia nascido em Paratinga/BA, na época do crime tinha 40 anos, e costumava reclamar 

que Mércia sentia vergonha dele e, por isso, não assumia publicamente o namoro, achava que 

ela o humilhava. O fato é que, pelo motivo que for, Mércia decidiu dar fim ao relacionamento 

de quatro anos, mas Mizael não se conformou, ligava várias vezes por dia, atormentava e 

perseguia a vítima. 

Quando Mércia desapareceu, a família acionou a polícia, mas o tempo passava e 

ninguém a encontrava. Os familiares iniciaram então a busca por conta própria, passavam dia 
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e noite procurando pistas, vestígios, pessoas que poderiam tê-la visto, pedindo a colaboração 

da comunidade. 

 

Figura 40: Cartaz do desaparecimento de Mércia 

 

                   Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Diferentemente do caso Eloá, que foi transmitido na televisão poucas horas depois 

do começo da ocorrência, a história de Mércia estabeleceu-se distinta. No primeiro momento 

era apenas um desaparecimento, então a atuação da mídia televisiva foi tímida, ficando limitada 

às notícias regionais. Entretanto, a narrativa midiática tomou outra formulação quando o ex-

namorado da advogada começou a ser investigado pelo desaparecimento, a partir daí o caso 

ganhou grande abrangência televisiva. 

Em 09 de junho de 2010, no programa Hoje em Dia, o apresentador Celso Zucatelli 

recebe a mãe e a irmã de Mércia para tratarem do caso que até aquele momento estava sem 

solução. Numa cobertura extensa, a narrativa opera em tentar determinar o que teria acontecido, 

já que naquele momento Mizael, o ex-namorado, era suspeito do crime.  
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Figura 41: Desaparecimento de Mércia 

 
                   Fonte: Hoje em Dia.86 

 

Figura 42: Reportagem do Hoje em Dia sobre o desaparecimento de Mércia 

 
                 Fonte: Hoje em Dia.87 

                                                           
86 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 
87 Idem, ibidem.  

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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Figura 43: Últimas imagens de Mércia viva 

 
                    Fonte: Hoje em Dia.88 

 

A narrativa midiática faz uma abordagem tematizando desde o início que o 

desaparecimento de Mércia estava ligado ao fim do seu relacionamento com Mizael. A repórter 

Ana Paula Neves questiona:  

                                                           
88 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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Pode o amor se tornar uma obsessão? Essa é a principal suspeita da 

polícia no caso da advogada Mércia Nakashima, a jovem de 28 anos 

está desaparecida desde do dia 23 de maio.89 

A imagem de fundo enquanto segue a narração é a Figura 44 abaixo, em que estão 

Mércia e Mizael quando eram namorados: 

 

Figura 44: Mércia e Mizael juntos 

 
                        Fonte: Hoje em Dia.90 

 

Depois, a reportagem traz contrapontos desse relacionamento, mostrando que 

Mizael “traduzia” o relacionamento como uma “ótima convivência” (Figura 45). 

                                                           
89 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 
90 Idem, ibidem. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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Figura 45: Mizael afirma que tinha ótima convivência com Mércia 

 
                      Fonte: Hoje em Dia.91 

 

Entretanto, as narrativas midiáticas contrapõem essa afirmação quando são 

apresentados depoimentos da amiga de Mércia e de uma testemunha ocular, que afirmam que 

o relacionamento era complexo, marcado pelos ciúmes e possessão de Mizael, que quando a 

advogada resolveu findar a relação, o ex-namorado começou a persegui-la (Figura 46). 

                                                           
91 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018


98 
 

Figura 46: Testemunha secreta conta sobre a perseguição de Mizael 

 
                         Fonte: Hoje em Dia.92 

 

                                                           
92 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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Figura 47: Amiga de Mércia fala sobre o relacionamento com Mizael 

 

 

            Fonte: Hoje em Dia.93 

 

Depois dessa reportagem introdutória, o programa entrevista ao vivo a mãe de 

Mércia, Janete Nakashima, e a irmã Cláudia Nakashima. Elas se demonstravam bem 

                                                           
93 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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emocionadas, pois também acompanharam a reportagem transmitida. O apresentador pergunta 

se elas “ainda acreditam que Mércia esteja viva” e a elas afirmam que sim, sendo depois 

questionadas sobre a investigação, a rotina da advogada e seu antigo relacionamento com 

Mizael. 

 

Figura 48: Mãe e irmã de Mércia dão entrevista ao vivo 

 

 
          Fonte: Hoje em Dia. 94 

                                                           
94 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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É perceptível assim a necessidade de abordar com detalhes a relação, e essa é uma 

característica dos crimes de violência de gênero: a insistência em pautar a ocorrência de ciúmes, 

possessão, amor, diferentes vozes e textos que se manifestam através do discurso direto ou 

indireto, já que além do repórter ou apresentador, afirmam-se outros discursos como os das 

testemunhas, dos familiares da vítima e do suspeito. Assim, o conjunto desses discursos alicerça 

a unidade da notícia como um relato informativo constituído por vozes coletivas e não por 

relatos de indivíduos isolados, projetando uma determinada representação social da realidade. 

O ordenamento e a disposição dos discursos imprimem, por sua vez, uma moldura, uma seleção 

determinada de pontos da realidade sobre a questão da violência de gênero.  

A reportagem finaliza-se com imagens de Mizael indo prestar depoimento, no qual 

a polícia apontava incongruências e extravios, o que começou a levantar suspeitas e transgredir 

a investigação. 

 

Figura 49: Mizael sendo conduzido para delegacia 

 
        Fonte: Hoje em Dia.95 

 

Integrando direta ou indiretamente o relato audiovisual, esses personagens sociais 

contribuem para tornar mais ou menos verossímil a informação, proporcionando determinados 

efeitos de sentido ao acontecimento, “uma espécie de orientação normativa para o 

comportamento dos atores sociais envolvidos e para representação social dos acontecimentos”. 

(MONTORO, 2002, p. 20). 

                                                           
95 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018


102 
 

 No dia seguinte à entrevista da família para o Hoje em Dia, por meio de uma 

denúncia anônima feita diretamente à família da vítima, o carro da advogada foi encontrado 

na represa da cidade de Nazaré Paulista. O veículo estava submerso a uma profundidade de 

aproximadamente 6 metros, tinha o vidro da motorista aberto e estava com os pertences dela 

(Figura 50). 

 

 
Fonte: Hoje em Dia.96 

                                                           
96 MÃE e irmã de advogada desaparecida falam sobre o caso no Hoje em Dia. R7, 09/06/2010. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-

em-dia-14102018. Acesso em: 21 mar. 2021. 

Figura 50: Carro de Mércia é encontrado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/mae-e-irma-de-advogada-desaparecida-falam-sobre-o-caso-no-hoje-em-dia-14102018
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No dia seguinte, o corpo de Mércia foi encontrado na mesma represa, tendo o 

reconhecimento sido feito por seu irmão, Márcio Nakashima. Nesse momento, o Jornal 

Nacional interrompeu a programação para reproduzir ao vivo a retirada do corpo (Figura 51). 

 
Figura 51: Corpo de Mércia é retirado da represa “ao vivo” 

 

 
                                 Fonte: Jornal Nacional.97 
 

                                                           
97 CORPO de advogada é encontrado numa represa, em Nazaré Paulista. G1, 11/06/2010. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/06/corpo-de-advogada-e-encontrado-numa-represa-em-nazare-

paulista.html. Acesso em: 14 mar. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcio_Nakashima
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/06/corpo-de-advogada-e-encontrado-numa-represa-em-nazare-paulista.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/06/corpo-de-advogada-e-encontrado-numa-represa-em-nazare-paulista.html
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A testemunha que fez a denúncia era um comerciante que estava pescando na 

represa no mesmo dia do desaparecimento de Mércia. Segundo o homem, ele ouviu gritos de 

mulher na noite do crime e viu um carro ser empurrado para dentro d'água após uma pessoa 

descer de dentro dele. Segundo o delegado Antônio de Olim, que comandou a investigação, a 

testemunha estava do outro lado da represa, a uns 100 metros do carro da advogada.  

 

Figura 52: Entrevista de Mizael 

 
                       Fonte: Hoje em Dia.98 

 

Mizael concedeu uma entrevista ao Hoje em Dia no mesmo dia em que o corpo da 

advogada foi encontrado. Ele negava veementemente todas as acusações, dizia que estava “com 

uma garota de programa” no momento do crime e disse que a morte da vítima foi feita “por um 

cliente dela”. No final da entrevista o repórter indaga: 

- O senhor matou a Mércia? 

- Jamais, nunca, eu amava ela. (Mizael)99 

 

Pouco tempo depois, descobriu-se que um vigia de nome Evandro Bezerra Silva, 

amigo de Mizael, estava envolvido no caso. Interrogado, o vigia confessou ter auxiliado a 

assassinar Mércia, e assim foram decretadas as prisões preventivas de ambos.  

                                                           
98 ENTREVISTA Exclusiva com o Advogado Mizael Bispo, suspeito de matar Mércia Nakashima - 20/06/10. 

Adelio Andrande. Duração: 8min24seg. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Iso2s39muC4. 

Acesso em 23 mar. 2021. 
99 Idem, ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Testemunha
https://www.youtube.com/watch?v=Iso2s39muC4
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Figura 53: Comparsa de Mizael é encontrado 

 
                   Fonte: Hoje em Dia.100 

 

 

 

Figura 54: A prisão de Mizael é decretada 

 
                  Fonte: Brasil Urgente.101 

 

                                                           
100 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg.Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 22 jan. 

2021. 
101 JUSTIÇA decreta prisão preventiva de Mizael e Evandro. UOL, 08/12/2010. Disponível em: 

https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos/justica-decreta-prisao-preventiva-de-mizael-e-

evandro-13046428. Acesso em: 22 jan. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos/justica-decreta-prisao-preventiva-de-mizael-e-evandro-13046428
https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/videos/justica-decreta-prisao-preventiva-de-mizael-e-evandro-13046428
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Entretanto, os acusados fugiram. Evandro foi encontrado em julho tentando fugir 

para o estado de Sergipe, e Mizael ficou foragido por cerca de 1 ano e meio, sendo colocado no 

cadastro de procurados da justiça. 

 

Figura 55: Mizael procurado da justiça 

 
               Fonte: Hoje em Dia.102 

 

A prova final que acabou incriminando Mizael foi um pedaço de alga presa a seu 

sapato, a mesma que segundo a perícia só era encontrada naquela represa. 

Figura 56: Prova que incriminou Mizael 

 
                                Fonte: Hoje em Dia. 103 

                                                           
102DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg.Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 22 jan. 

2021. Acesso em: 22 jan. 2021. 
103 Idem, ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
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Outro contraponto discursivo é construído pela recorrência de citações do 

judiciário, juízes, advogados, procuradores, que conferem às notícias outras representações do 

acontecimento enquadrando os fatos violentos como “atos ilegais” e “objeto de tratamento 

jurídico dentro da lei”. O delegado que investigava o caso (Antônio Assunção de Olim104), o 

promotor designado (Rodrigo Merlim) para a atuação processual, o advogado de defesa de 

Mizael (Samir Haddad Júnior) e o assistente de acusação de Mércia (Alexandre de Sá 

Domingues), eram sempre presentes nos programas de televisão. A narrativa deles era 

enquadrada com grande importância, comentando cada passo que era feito sobre a ocorrência, 

como é perceptível nas Figuras 57 e 58. 

 

Figura 57: Promotor e Delegado do caso falam ao vivo sobre as investigações 

 
       Fonte: Hoje em Dia.105 

 

 

Figura 58: Promotor e Delegado do caso contando detalhes das investigações 

 
Fonte: Hoje em Dia.106 

 

                                                           
104 Mais conhecido como Delegado Olim, é um advogado, foi delegado da Polícia Civil de São Paulo, filiado 

ao Progressistas (PP), eleito em 2018 para deputado federal. 
105 Delegado conta o que Mizael Bispo fez no dia do desaparecimento de Mércia Nakashima. R7, 13/07/2010. 

Disponível em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-

desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018. Acesso em: 23 mar. 2021. 
106 Idem, ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Delegado_de_pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Civil_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Progressistas
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018
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Figura 59: Advogados especialistas em Direito criminal falam sobre o caso Mércia 

 
           Fonte: A Tarde é Sua.107 

 

 

Figura 60: Advogados de Mizael e Mércia dão suas versões ao vivo 

 
          Fonte: Hoje em Dia.108 

 

Silva (2010) assevera que a comunicação “se arquiteta não só com os recursos 

materiais, concretos, mas também com as produções imateriais, simbólicas, presentes naquela 

dada circunstância comunicativa” (SILVA, 2010, p. 6). A representação social da violência de 

gênero nos informativos de televisão analisados revela uma arquitetura descontextualizada, 

fragmentada e contraditória. No plano do discurso visual, percebe-se que o tratamento 

informativo oferecido nas reportagens é mediado por angulações originais, câmeras subjetivas 

e o constante uso do som ambiente, forte fator de verossimilhança e elemento básico da tessitura 

                                                           
107 MIZAEL escreve carta para Sonia Abrão dias antes de julgamento. UOL, 28/02/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento 

04024E9A3170E4C14326. Acesso em: 23 mar. 2021. 
108 Delegado conta o que Mizael Bispo fez no dia do desaparecimento de Mércia Nakashima. R7, 13/07/2010. 

Disponível em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-

desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018. Acesso em: 23 mar. 2021. 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento%2004024E9A3170E4C14326
https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento%2004024E9A3170E4C14326
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/delegado-conta-o-que-mizael-bispo-fez-no-dia-do-desaparecimento-de-mercia-nakashima-14102018
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dramática do espetáculo de imagens e metáforas de violência nos programas televisivos. Sobre 

isso, escreve Montoro (2002, p. 20): 

Torna-se evidente a utilização de estratégias narrativas comuns para 

representar (“reconstituir”) audiovisualmente os acontecimentos relatados 

textualmente pela notícia (um seqüestro, um roubo ou um crime). Tomando 

de empréstimo formas características da ficção, os telejornais recorrem à 

simulação com atores, ou a meios modernos, como a infografia fixa e 

animada, empregando e desenvolvendo o recurso da serialidade discursiva. 

Esta serialidade é a capacidade que tem um discurso noticioso de promover a 

repetição de um tema explorado de forma recorrente com novas variantes.  

 

As notícias do assassinato de Mércia criaram um espetáculo ao dramatizar e 

romantizar um acontecimento e prolongá-lo por imagens na cena midiática diluindo as 

fronteiras entre realidade e representação. Tudo são cenários em que domina a dimensão de 

representações repetitivas e familiares que banalizam e estetizam a violência dentro de uma 

virtualidade, onde tudo que é notícia tem que ter imagem: os detalhes pessoais das vítimas, os 

objetos que usava, os instrumentos utilizados pelo agressor, o corpo morto etc. Nesse sentido, 

a repetição de um tema explorado é nítida no caso, que conforme se analisa, há necessidade de 

abordar cada mínimo detalhe, todos os pontos da vida e morte de Mércia são notificados. Há 

ainda uma curiosidade pela explicação da forma como o crime foi executado, o que gerou 

diversas reconstituições daquela noite por meio dos programas, como é possível perceber na 

Figura 61 veiculada pelo Jornal Nacional. 
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Figura 61: Reconstituição do crime de Mércia 

 

 

 
           Fonte: Jornal Nacional.109 

                                                           
109 CASO Mércia: Mizael leva vida normal três meses após crime. GloboPlay, 05/09/2010. Duração: 5min29seg. 

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/1331991/. Acesso em: 22 mar. 2021. 

https://globoplay.globo.com/v/1331991/
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As reportagens são uma mistura de narração e encenação. Narração realizada pela 

voz em off, a presença da câmera do jornalista, o uso de rótulos ou a intervenção de narradores 

delegados, uma representação como “em uma obra teatral, uma posta em cena que recorre a 

ações dos personagens e a intensidade de imagens que marcam o discurso jornalístico da 

televisão, especialmente nos telejornais, servindo-se constantemente do fetichismo das 

manchetes” (MONTORO, 2002, p. 20).  

Agrega-se ainda a necessidade recorrente dos programas em apontar motivos para 

a morte de Mércia. Nessa hora a romantização opera a linguagem e abordagem, quando o algoz 

Mizael é desenhado como o “homem inconformado que chega até as últimas consequências da 

paixão”.110 O programa televisivo Hoje em Dia, da Rede Record, trouxe uma reportagem sobre 

o caso na seção Deu o Que Falar em 2019.111 A reportagem relembrou em detalhes o caso 

Mércia Nakashima, sendo feito todo um histórico do crime nove anos depois do fato, com a 

participação da família da vítima. Bem no início a reportagem começa com músicas de tragédias 

românticas e montagens com fotos do “casal”. 

 

Figura 62: Expressões do relacionamento de Mércia e Mizael 

 
  Fonte: Hoje em Dia.112 

                                                           
110 AMOR E ÓDIO: O caso Mércia Nakashima. Mulíebres, 26/08/2018. Disponível em: 

https://muliebres.wordpress.com/2018/08/26/amor-e-odio-o-caso-mercia-nakashima/. Acesso em: 30 jul. 2020. 
111 Um quadro onde são apresentados diversos temas e casos que tiveram relevância de audiência na emissora. 
112 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019.  Duração: 

30min02seg. Disponível em: 

https://muliebres.wordpress.com/2018/08/26/amor-e-odio-o-caso-mercia-nakashima/
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Figura 63: O “motivo” da morte de Mércia 

 
 Fonte: Hoje em Dia.113 

 

As imagens acima são cenas apresentadas pela reportagem como a motivação do 

crime, sempre ao som de uma trilha sonora melodramática. O apresentador César Filho elucida 

a barbaridade do crime, relacionando a tragédia ao passionalismo, pela “paixão doentia” e 

“possessividade” de Mizael.  

 É nessa construção da realidade expressa em telejornais/programas, bebendo em 

fontes do cinema, novelas e mesmo da literatura, que se veem discursos, releituras e narrativas 

dos acontecimentos em disputa114. Essa culpabilidade também foi associada à Mércia pela 

decorrência de tomar a frente para colocar fim ao relacionamento, já que, segundo o promotor 

                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 30 jul. 

2020. 
113 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 30 jul. 

2020. 
114 A autora Itania Maria Mota Gomes (2008) estabelece o aporte metodológico e teórico na análise dos telejornais 

brasileiros a partir das relações sociais e históricas na perspectiva dos cultural studies (estudos culturais), em 

associação com os estudos de linguagem, que implica a consideração dos aspectos históricos, sociais, ideológicos 

e culturais do telejornalismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
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Rodrigo Merli Antunes, “o réu Mizael Bispo de Souza matou, sim, Mércia Nakashima e tinha, sim, 

motivos para isso, se sentia rejeitado, se sentia o lixo dos lixos”.115 

Os assassinatos cujos motivos apresentados são relacionados às tentativas da 

mulher de romper com a relação afetiva, quase sempre têm a mesma justificativa: “matou por 

amor” (BLAY, 2003, p.87). Assim “a mídia jornalística era complacente com o homem que 

cometia tais crimes. Não raras vezes, reproduzia os valores morais e preconceitos que 

contribuíam para desqualificar a vítima, ou culpa-la pela própria morte” (MARQUES, 2011, 

p.112). 

Existe uma tendência televisiva nesses tipos de casos em psicologizar a violência 

de gênero. A relação crime/doença/descontrole é expressamente utilizada para explicar os casos 

de assassinatos de mulheres e isso não contribui para desmistificar e/ou dimensionar o 

problema. É claro que existe uma dimensão subjetiva que envolve cada violência, entretanto as 

narrativas midiáticas tendem a restringir as ocorrências a uma perspectiva que acaba por 

esvaziar a dimensão objetiva e estrutural que a envolve e determina. Nesse sentido, Marques 

(2011, p. 117) aponta que: 

Entender a violência contra mulher no movimento dinâmico do tecido social, 

ou seja, a partir de suas relações antagônicas e contraditórias constitui desafio 

premente. A violência contra a mulher tem uma dimensão política que não se 

pode negar. É constitutiva das relações sociais e não produto da natureza 

humana. 

O então acusado Mizael Bispo enviou uma carta ao programa A Tarde é Sua, 

endereçada a apresentadora Sônia Abrão, enquanto estava preso aguardando julgamento. 

Afirmava a sua inocência das acusações, dizendo que requereu que o seu júri popular fosse 

transmitido ao Brasil inteiro, pois não tinha nada a esconder e confiava na televisão como 

mecanismo para perpetuar a mensagem da sua falta de autoria do crime. Num dado momento 

da carta ele ainda cita que sonha com Mércia e que “não tenho nada ver com a morte da pessoa 

que mais amei na minha vida”, e que a ela estaria sofrendo por vê-lo assim. Essa carta foi lida 

ao vivo pela apresentadora. 

Autorizei a transmissão ao vivo pela internet pra todo mundo ver que não 

tenho nada ver com a morte da pessoa que mais amei na minha vida. O 

verdadeiro assassino está rindo da minha cara agora (...) Confio em minha 

absolvição 100%, pois sou inocente (...) tenho sonhado muito com a Mércia, 

nesses últimos dias coisa que era raro e nesses sonhos vejo ela sempre vestido 

de branco, me dando todo apoio, pois ela sabe que não foi eu que fiz esse 

                                                           
115 MIZAEL tinha motivos para matar Mércia, diz promotor durante júri. G1, 14/03/2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/mizael-tinha-motivos-para-matar-mercia-diz-promotor-durante-o-

juri.html. Acesso em: 30 jul. 2020. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/mizael-tinha-motivos-para-matar-mercia-diz-promotor-durante-o-juri.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/mizael-tinha-motivos-para-matar-mercia-diz-promotor-durante-o-juri.html
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atrocidade, e fazer ela sofrer com uma morte tão brutal assim, onde ela estiver 

está de coração partido em me ver sofrer assim (...). 

 
Figura 64: Sônia Abrão lê ao vivo carta escrita por Mizael 

 
         Fonte: A Tarde é Sua.116 

 

Assim, as imagens midiáticas que compõem o assassinato de Mércia participam do 

processo de comunicação nos informativos através de uma câmera instável nas mãos, 

angulações marcadas e outros recursos estilísticos de imagem e som, trazendo o temor, o 

choque, a curiosidade pelo desfecho do crime, aliados ainda ao espetáculo romantizado 

marcado pelos estados extremos, das repetições de detalhes sobre o relacionamento, das 

associações veementes ao “amor”, das interlocuções com o “desequilíbrio emocional” de 

Mizael com o fim do relacionamento, fazendo um pano de fundo que atrela a morte feminina 

às características que não as estruturais do patriarcado e do machismo. 

 

 

3.2 – A cena midiática do primeiro feminicídio televisionado no país   

 

 

Concluída a primeira fase da instrução criminal, a Justiça pronunciou Mizael e 

Evandro, ou seja, considerou haver prova suficiente para que ambos fossem levados a 

                                                           
116 MIZAEL escreve carta para Sonia Abrão dias antes de julgamento. TVUOL, 28/02/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento-

04024E9A3170E4C14326 . Acesso em: 25 jan. 2021. 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento-04024E9A3170E4C14326
https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-escreve-carta-para-sonia-abrao-dias-antes-de-julgamento-04024E9A3170E4C14326
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julgamento pelo Júri Popular. O laudo de exame necroscópico concluiu que Mércia foi ferida 

com três tiros antes de morrer: um tiro no rosto, outro no braço esquerdo e o terceiro na mão 

direita. Dentro de seu carro, ainda viva, foi empurrada para o fundo da represa, onde morreu 

por afogamento.  

Especialista em mapeamento de celulares e GPS por meio ERBs (Estações de Rádio 

Base), o investigador de polícia Alexandre Simone Silva analisou os registros das ligações feitas 

e recebidas por Mizael, Evandro e Mércia no dia do crime e constatou que os três estavam nas 

imediações da represa no momento em que ocorreu o assassinato. A perícia técnica também 

demonstrou que no sapato que Mizael usava no dia do crime havia vestígios de sangue, 

partículas ósseas, latão e algas subaquáticas, estas últimas da mesma espécie das existentes na 

represa de Nazaré Paulista.  Não restou dúvida de que Mizael e Evandro cometeram o crime. 

O Tribunal do Júri foi marcado para 11 de março de 2013 e desmembrado em 

relação ao corréu Evandro. Aqui houve um fator completamente inovador, uma vez que o 

julgamento de Mizael foi transmitido ao vivo pela televisão, canais de internet e rádio. O pedido 

foi feito pelo próprio réu, que acreditava que com a transmissão na mídia, a sociedade 

entenderia que ele era inocente: o requerimento foi acatado pelo juiz, que tentou evitar também 

tumulto no tribunal com muitas pessoas querendo comparecer ao local.  

A Constituição Federal de 1988117, em vigor, reconheceu a instituição do Júri, 

assegurando a ele a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quais sejam: homicídio e 

todas suas qualificadoras, inclusive o feminicídio; infanticídio; participação em suicídio; aborto 

consumado ou tentado. Os jurados não podem expressar qualquer opinião sobre o processo, 

sendo proibidos, ainda, de se comunicar com qualquer terceiro estranho ao caso, devendo a 

comunicação com a parte externa ocorrer somente por intermédio do oficial de justiça118. 

A Constituição assegura a todos o direito à ampla defesa e ao contraditório, com 

todos os meios e recursos. Nesse sentido, Lopes Júnior (2015) destaca que ao réu é oferecido o 

direito à ampla defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se 

qualquer forma de cerceamento, inexistindo o devido processo legal se não forem assegurados 

ao acusado tais direitos. Portanto, aponta Gomes (2008), não apenas a defesa técnica pode ser 

                                                           
117 CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 jan. 2021 
118 Os ritmos, formalidades e demais aspectos jurídicos estabelecidas ao Tribunal do Júri, podem ser 

compreendidos através do site Âmbito Jurídico. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-

163/tribunal-do-juri-posicoes-e-disposicoes/. Acesso em: 24 jan. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-163/tribunal-do-juri-posicoes-e-disposicoes/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-163/tribunal-do-juri-posicoes-e-disposicoes/
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produzida, mas também a utilização de argumentações com referências a questões religiosas, 

morais, sociológicas e afins, indo além da tecnicidade da lei e do processo. 

O julgamento da morte de Mércia ocorreu, conforme salientado, como a primeira 

transmissão midiática integral pelos canais de comunicação de um Tribunal do Júri, os 

espectadores puderam acompanhar os depoimentos testemunhais, a atuação do promotor de 

justiça Rodrigo Merli Antunes, do assistente de acusação Alexandre de Sá Domingues, dos 

defensores Ivon Ribeiro, Samir Haddad Júnior e Wagner Aparecido Garcia. O juiz foi Leandro 

Bittencourt Cano, enquanto os jurados foram os únicos que não foram mostrados nas 

transmissões para manterem-se preservados. As veiculações do julgamento foram vastamente 

apresentadas nos canais de televisão, principalmente nos programas-fonte deste trabalho, 

conforme é possível constar abaixo: 

 

Figura 65: Transmissão ao vivo do julgamento no Hoje em Dia 

 
                               Fonte: Hoje em Dia.119 

 

 

 

                                                           
119 ACOMPANHE o julgamento de Mizael Bispo na íntegra desta quinta-feira (14). R7, 14/03/2013. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-

quinta-feira-14-14102018. Acesso em: 26 fev. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
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Figura 66: Transmissão do julgamento de Mizael no Brasil Urgente 

 
                                Fonte: Brasil Urgente.120 

 

 

 

 

Figura 67: Transmissão do julgamento de Mizael no Jornal Nacional 

 
                                    Fonte: Jornal Nacional.121 

 

 

                                                           
120 MÉRCIA: 2º dia de julgamento tem testemunhas importantes. UOL, 30/07/2013. Disponível em: 

https://videos.band.uol.com.br/14613250/mercia-2%C2%BA-dia-de-julgamento-tem-testemunhas-

importantes.html. Acesso em: 28 mar. 2021. 
121 MANIFESTANTES protestam durante julgamento de Mizael Bispo de Souza. GloboPlay, 11/03/2013. 

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/2453783/?s=0s. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://videos.band.uol.com.br/14613250/mercia-2%C2%BA-dia-de-julgamento-tem-testemunhas-importantes.html
https://videos.band.uol.com.br/14613250/mercia-2%C2%BA-dia-de-julgamento-tem-testemunhas-importantes.html
https://globoplay.globo.com/v/2453783/?s=0s
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Figura 68: Transmissão do julgamento de Mizael no A Tarde é Sua 

 
                                           Fonte: A Tarde é Sua.122 

 

Percebe-se também que havia um verdadeiro frenesi da televisão pelo “aguardado 

reencontro” de Mizael e a família de Mércia, tal como embates de grandes inimigos de uma 

novela ou filme. Já no início da transmissão do primeiro de dia de julgamento, as reportagens 

buscaram frisar as reações da família quando da entrada do algoz no plenário. 

 

Figura 69: Mãe de Mércia chora ao ver Mizael 

 
                        Fonte: Hoje em Dia.123 

                                                           
122 A TARDE é Sua: Defesa revela que Mércia ligou 248 vezes para Mizael em 10 dias. RedeTV, 12/03/2013. 

Duração: 11min03seg. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ftH-AGJmtjU&ab_channel=RedeTV. 

Acesso em: 25 fev. 2021. 
123 ACOMPANHE o julgamento de Mizael Bispo na íntegra desta quinta-feira (14). R7, 14/03/2013. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-

quinta-feira-14-14102018. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=ftH-AGJmtjU&ab_channel=RedeTV
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
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O início do julgamento foi marcado pelas oitivas das testemunhas de defesa, 

acusação e do juízo124. O número máximo de testemunhas a depor em plenário, por parte, são 

de 5. 

A primeira testemunha a depor no início do julgamento foi o irmão de Mércia, 

Márcio Nakashima, que foi extremamente questionado sobre o relacionamento da vítima com 

o acusado, e assim fez um depoimento detalhado. Nesse momento, a transmissão no programa 

Hoje em Dia deixou sua fala como plano de fundo e começou a mostrar imagens de Mércia e 

Mizael juntos, uma característica sempre presente em crimes dessa natureza. 

 

Figura 70: Imagens do “casal” transmitidas durante as falas sobre o relacionamento 

 
                    Fonte: Hoje em Dia.125 

 

Em determinando momento, também nessa transmissão, o promotor de justiça 

perguntou à testemunha se a vítima deu causa para a mudança do réu ocorrer (já que todos 

alegavam que com o fim do relacionamento ele se tornou uma pessoa possessiva e ciumenta), 

trazendo novamente artifícios de culpabilização da vítima. 

- No início era um relacionamento normal, a Mércia parecia bem feliz e depois 

foi mudando, o Mizael é um sujeito muito ciumento, ele foi se transformando, 

e nos últimos tempos antes de matar a Mércia, ele era ciumento e possessivo, 

ficava cercando ela. (Márcio Nakashima) 

- E essa mudança de comportamento, ocorreu porquê? Ela deu causa pra isso? 

Ela parou de se desinteressar dele? Arrumou outra pessoa? (Promotor 

Rodrigo)  

                                                           
124 O art. 422 do CPP é límpido nesta questão: preclusa a fase de pronúncia, as partes (acusação e defesa) são 

intimadas a oferecer, em 5 dias, rol de testemunhas que deporão em plenário, juntar documentos e requerer 

diligência. 
125 ACOMPANHE o julgamento de Mizael Bispo na íntegra desta quinta-feira (14). R7, 14/03/2013. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-

quinta-feira-14-14102018. Acesso em: 2 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
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- Não, o Mizael foi único namorado da vida da Mércia, foi primeiro e único 

né. (Márcio Nakashima)126 

 

Na outra emissora, o programa de Sônia Abraão também dava detalhes desse 

depoimento ao vivo, no que eles chamavam de “julgamento do ano”. 

 

Figura 71: Irmão de Mércia chora no plenário 

 
                      Fonte: A Tarde é Sua.127 

 

De acordo com Oliveira (2006), na estética do Júri, a “plateia” assiste à culminação 

de um verdadeiro espetáculo teatral, extremamente atrativo. É perceptível o quanto a “grande 

massa teme o ambiente forense”. Mas em se tratando de Julgamento, as pessoas sempre se 

deslocam de algum lugar e vão até lá para ver algo acontecer. Sobre isso Nelson Hungria (2009), 

a respeito da cênica do júri, alude:  

O Júri só interessa ao povo como espetáculo, como show, como tablado de 

ring, em que os promotores e os defensores se defrontam para gaudium 

certaminis, para os duelos de oratória. É uma peça teatral que o povo assiste 

de graça e exclusivamente por isso é que desperta ainda a sua simpatia.128 

                                                           
126 MIZAEL era ciumento e possessivo, diz irmão de Mércia. UOL, 11/03/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-era-ciumento-e-possessivo-diz-irmao-de-mercia-

0402CD18396CC4994326. Acesso em: 25 fev. 2021. 
127 A TARDE é Sua: Defesa revela que Mércia ligou 248 vezes para Mizael em 10 dias. RedeTV, 12/03/2013. 

Duração: 11min03seg. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ftH-AGJmtjU&ab_channel=RedeTV. 

Acesso em: 25 fev. 2021. 
128 VIEIRA, Sandro Roberto. Democracia ou encenação? Tribunal do Júri é a Justiça em circulação. Consultor 

Jurídico, 11/09/2009. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2009-set-11/apesar-divergencias-tribunal-juri-

justica-circulacao. Acesso em: 25 fev. 2021. 

https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-era-ciumento-e-possessivo-diz-irmao-de-mercia-0402CD18396CC4994326
https://tvuol.uol.com.br/video/mizael-era-ciumento-e-possessivo-diz-irmao-de-mercia-0402CD18396CC4994326
https://www.youtube.com/watch?v=ftH-AGJmtjU&ab_channel=RedeTV
http://www.conjur.com.br/2009-set-11/apesar-divergencias-tribunal-juri-justica-circulacao
http://www.conjur.com.br/2009-set-11/apesar-divergencias-tribunal-juri-justica-circulacao
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 “O momento mais aguardado de todo julgamento, começa agora”129, fala da 

apresentadora Patrícia Poeta no Jornal Nacional, enquanto anunciava o começo do 

interrogatório de Mizael. A programação foi interrompida com o plantão do noticiário 

veiculando ao vivo esse momento. Foi um interrogatório tenso com muitas interrupções da 

defesa e acusação, mas para esta pesquisa algumas perguntas direcionadas ao réu são 

importantes, já que não apenas na linguagem da televisão estava presente o teor romântico de 

apontamento do caso, mas os discursos que pairavam no julgamento seguiam a mesma 

semântica.  

- Senhor conhece o artigo 121 do Código penal brasileiro? (Juiz) 

- Conheço (Mizael) 

- O que significa esse artigo? (Juiz) 

- Homicídio né (Mizael) 

- Um homicídio significa matar alguém, o senhor concorda comigo? (Juiz) 

-Perfeito (Mizael) 

- Foi o senhor que matou Mércia Nakashima? (Juiz) 

- Nunca excelência, jamais (Mizael) 

- Como era seu relacionamento com Mércia? (Juiz) 

- Era bom, enquanto éramos namorados era ótimo (Mizael) 

- O senhor amava Mércia Nakashima? (Juiz) 

- Enquanto éramos namorados eu amava, depois passei a esquece-la. (Mizael)  

 

Figura 72: Transmissão do interrogatório de Mizael 

 
Fonte: Jornal Nacional. 130 

 

                                                           
129 MIZAEL Bispo de Souza é interrogado no terceiro dia de julgamento. GloboPlay, 13/03/2013. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/2457862/. Acesso em: 29 mar. 2021. 
130 MIZAEL Bispo de Souza é interrogado no terceiro dia de julgamento. GloboPlay, 13/03/2013. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/2457862/. Acesso em: 29 mar. 2021. 

https://globoplay.globo.com/v/2457862/
https://globoplay.globo.com/v/2457862/


122 
 

 

- O senhor acha que foi um crime premeditado? (Juiz) 

- Não fui eu, e acho que foi uma armadilha que fizeram pra mim, porque 

sempre que acontece alguma coisa desse tipo com alguém que namora ou foi 

casado, essa pessoa é o primeiro a ser investigado, e por isso tomaram eu como 

culpado (Mizael) 

(...) 

- O senhor gostaria de ver a pessoa que matou Mércia preso? (Juiz) 

- Gostaria, e eu vou ver ainda, quando terminar isso aqui eu vou começar 

minhas investigações (Mizael) 

 
Figura 73: A representação do “crime de amor” 

 
               Fonte: A Tarde é Sua.131 

 

O programa de Sônia Abrão também fez a transmissão desse depoimento, e nesse 

ato houve divisão em duas telas, uma com o interrogatório de Mizael e outra com a foto de 

Mércia, com a seguinte frase: “Você pode encontrar o amor”. Esse é o trecho da letra da música 

“Quando você some”, da dupla Vitor e Léo, que era a “música do casal”, segundo o próprio 

Mizael. Aqui mais uma vez a representação do crime por amor saltou aos olhos, numa iniciativa 

perceptível e escancarada, o programa tenta remontar um aspecto romântico da época do 

relacionamento dos envolvidos. Entretanto, a notícia informada ali não era o fim do 

relacionamento e sim a morte de uma mulher. Percebe-se então a invisibilização, o “descuido” 

(ou seria “intensão velada”?) demonstrada na tratativa da temática. 

O plenário televisionado assim se transformou num palco, ocorreu uma verdadeira 

encenação, como se a liberdade do acusado e a vida da vítima fossem um roteiro: a sala sendo 

                                                           
131 CASO Mércia: veja trechos do depoimento de Mizael Bispo. UOL, 14/03/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/caso-mercia-veja-trechos-do-depoimento-de-mizael-bispo-

04024C1A356EE4C14326 Acesso em: 29 mar. 2021. 

https://tvuol.uol.com.br/video/caso-mercia-veja-trechos-do-depoimento-de-mizael-bispo-04024C1A356EE4C14326
https://tvuol.uol.com.br/video/caso-mercia-veja-trechos-do-depoimento-de-mizael-bispo-04024C1A356EE4C14326
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o cenário, o público a plateia, e os atores, o membro do Ministério Público e o advogado de 

defesa, podendo ser uma peça dramática, trágica ou mesmo cômica, tudo na busca da realização 

de seu próprio fim. Na trama engendrada pela busca de uma decisão mais adequada, acusação 

e defesa lutam por suas apaixonadas teses, visto que os jurados, a princípio, são leigos em 

relação às técnicas jurídicas, assim é permitido a eles julgarem com suas convicções e aplicação 

da justiça intrínseca. 

Figura 74: Debate no julgamento de Mércia 

 

                      Fonte: Hoje em Dia.132 

 

Conforme imagem acima, o programa Hoje em Dia realizou a transmissão na 

íntegra dos debates entre acusação e defesa, em que cada parte pronunciou seus discursos aos 

jurados, com suas interpretações dos fatos em julgamento. Acerca disso, Steck (2001) afirma 

que os mais diferentes tipos de discursos e recursos retóricos são utilizados no plenário. Estilos 

gongóricos, teatrais, técnicos, assim alguns julgamentos tornam-se burlescos, existindo 

inúmeras formas e maneiras de atuação em plenário quanto são os protagonistas do espetáculo.  

A oratória e retórica mostram-se um poderoso instrumento de persuasão, conquista 

e domínio. Assim, o discurso da acusação e da defesa trazem grande influência nos jurados no 

momento da votação dos quesitos. A respeito disso, Vieira (2012) entende que a retórica possui 

duas partes essenciais: a técnica argumentativa que constrói a estrutura de enunciados que 

                                                           
132 ACOMPANHE o julgamento de Mizael Bispo na íntegra desta quinta-feira (14). R7, 14/03/2013. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-

quinta-feira-14-14102018. Acesso em: 2 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
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pretendem defender uma tese; e os elementos argumentativos que compõem as técnicas 

argumentativas, as quais procuram defender um determinado ponto de vista e, 

simultaneamente, buscam a adesão do público. 

 

Figura 75: “Bate-boca” entre promotor e advogado de Mizael 

 
      Fonte: Brasil Urgente.133 

 

Na imagem acima, percebe-se que um ponto presente nas narrativas midiáticas 

sobre o júri foram as transmissões sobre “brigas” entre promotoria e defesa. Não há como negar 

que todo o julgamento fora marcado por eventos tensos e de grandes embates, em todo momento 

os debatedores pediam o direito ao aparte134. Para Schritzmeyer (2012), o caráter estético do 

Júri, sua intensidade, fascínio e excitação residem na construção de julgamentos a respeito das 

circunstâncias que tornam o uso desse poder legítimo. Assim, vale captar quais valores e 

motivações que estruturam a legitimação desses usos, percebendo como os participantes do Júri 

regulam não apenas as mortes ocorridas, mas o andamento de suas próprias vidas. Nesse 

contexto, o julgamento em plenário se iguala a uma peça cênica, induzindo, convencendo e 

impressionando os jurados, pois a interpretação no palco ou no plenário serve para informar, 

                                                           
133 JULGAMENTO de Mizael foi marcado por discussões. UOL, 14/03/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/julgamento-de-mizael-foi-marcado-por-discussoes-04020E983960C8994326. 

Acesso em: 02 mar. 2021. 
134 Nucci (2009) fala sobre o direito ao aparte, já que os debates no plenário fazem-se consagrados pelo princípio 

processual da oralidade, assim demanda a possibilidade da parte interromper o discurso da outra, brevemente, para 

exposição de ponto controverso ou prestar esclarecimentos que sejam de interesse maior para os jurados. Marrey 

(2000) indaga que havendo apartes, a réplica e tréplica não têm razão de ser, que devem ser moderados e limitados 

ao propósito de apoiar ou não as conclusões de ordem pessoal. Para ele não se admitiria discursos paralelos. 

https://tvuol.uol.com.br/video/julgamento-de-mizael-foi-marcado-por-discussoes-04020E983960C8994326
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sensibilizar, emocionar e envolver tanto o espectador no teatro como o jurado no tribunal do 

júri. 

                   Figura 76: Jurados decidem o destino de Mizael 

 
         Fonte: A Tarde é Sua.135 

 

Finalizados os debates entre acusação e defesa, houve a quesitação dos jurados para 

definir a culpabilidade e autoria de Mizael ou não. Nesse momento a transmissão foi 

interrompida, haja vista a preservação dos jurados, e ainda que fosse em plenário não 

televisionado, o momento dos votos é sigiloso, só ocorre com a presença do juiz, defesa, 

acusação e serventuários necessários. 

 

                                                           
135 JUIZ se emociona ao concluir leitura da sentença de Mizael. UOL, 14/03/2013. Disponível em: 

https://tvuol.uol.com.br/video/juiz-se-emociona-ao-concluir-leitura-da-sentenca-de-mizael-

04028D9A3960C8994326. Acesso em: 23 jan. 2021. 

https://tvuol.uol.com.br/video/juiz-se-emociona-ao-concluir-leitura-da-sentenca-de-mizael-04028D9A3960C8994326
https://tvuol.uol.com.br/video/juiz-se-emociona-ao-concluir-leitura-da-sentenca-de-mizael-04028D9A3960C8994326
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Figura 77: Mizael é condenado por matar Mércia 

 
                             Fonte: Cidade Alerta. 136 

 

 

Mizael foi considerado culpado, a decisão saiu em 14 de março. Ao final do 

julgamento, quando leu a sentença, o juiz chegou às lágrimas. Ele disse que Mizael demonstrou 

“absoluta insensibilidade para com a vida humana, valorando-a para menos que seu prazer 

possessivo, totalmente descabido”. Qualificou a conduta do réu como “desprezível e altamente 

repugnante”. Além disso, criticou o fato de o réu ter mentido descaradamente em suas 

declarações, ao negar a autoria do delito, e lamentou a inexistência do crime de perjúrio no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

De fato, o réu “jurou por sua filha”137 que não matou Mércia e assegurou nunca ter 

estado na represa, local do crime. No entanto, a comprovação da autoria era segura e a prova 

contra Mizael era farta. A condenação foi inevitável. Do público presente no julgamento, 

Mizael ouviu gritos de “assassino” e “psicopata”. Ele foi responsabilizado por homicídio 

triplamente qualificado: motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio 

cruel. 

 Sua defesa recorreu da decisão para o Tribunal de Justiça de São Paulo, em busca 

da anulação do julgamento ou, ao menos, a diminuição da pena. O Ministério Público também 

recorreu para aumentar a pena e para cassar a aposentadoria de Mizael. Em junho de 2017, o 

                                                           
136 MIZAEL Bispo é condenado a 20 anos de prisão. R7, 14/03/2013. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/cidade-alerta/videos/mizael-bispo-e-condenado-a-20-anos-de-prisao-20102018. Acesso 

em: 23 jan. 2021. 
137 MIZAEL Bispo dá depoimento e nega ter matado Mércia Nakashima. G1, 14/03/2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/03/mizael-bispo-da-depoimento-e-nega-ter-matado-mercia-

nakashima.html. Acesso em: 23 jan. 2021. 

https://recordtv.r7.com/cidade-alerta/videos/mizael-bispo-e-condenado-a-20-anos-de-prisao-20102018
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/03/mizael-bispo-da-depoimento-e-nega-ter-matado-mercia-nakashima.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/03/mizael-bispo-da-depoimento-e-nega-ter-matado-mercia-nakashima.html


127 
 

Tribunal de Justiça de São Paulo acatou recurso do promotor e aumentou a pena de Mizael para 

22 anos e 8 meses de prisão. O vigia e comparsa de Mizael, Evandro Bezerra da Silva, foi 

julgado separadamente, no final do mês de julho de 2013, em Guarulhos, durante três dias, 

sendo condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. 

Como demonstrado a motivação e enquadramento romântico sempre esteve 

presente na narrativa midiática, nos discursos jurídicos, nas tratativas e semânticas do caso. 

Uma fala que inclusive merece atenção é a do promotor, quando estava encerrando seus 

apontamentos no debate, ele finaliza dizendo: 

O réu Mizael Bispo de Souza, matou sim Mércia Nakashima e tinha motivos 

para isso, se sentia rejeitado, humilhado, se sentia o lixo dos lixos, com o fim 

desse relacionamento. Sim, tinha motivos, por isso matou, não aceitou o 

término de um namoro de quatro anos, é um perturbado, aflorou nele um 

sentimento de vingança, esse é o perfil de um assassino passional senhores 

(Promotor).138 

O questionamento que deve ser feito aqui é o porquê da promoção desse caso como 

passional, se na condenação não houve menção desse crime, nem mesmo a atenuação pela 

violenta emoção. Pelo contrário, a penalidade mostrou o recurso da crueldade e motivação 

torpe, então qual seria necessidade de aplicação do crime passional pela narrativa da televisão 

e pelos discursos adotados pelas partes jurídicas do processo?  

A resposta é o debate travado durante todo o corpo deste trabalho: existe a 

necessidade para além do crime de explicar os motivos que levam um homem a assassinar uma 

mulher com quem se relacionava, e normalmente esses fundamentos estão ligados aos 

estereótipos da violência de gênero. Assim, a televisão além de não possibilitar a apreensão das 

dimensões da violência contra as mulheres, contribui para naturalizar e tratar como 

excepcionalidade, ou como nesse caso, violenta emoção, “ele não estava pensando direito”, “a 

paixão e desejo de posse o cegaram”. Esses pontos revelam a falta de compreensão das 

estruturas da sociedade, trazendo justificação e motivos banais para abonar condutas 

criminosas. Por isso tratar o crime de Mércia como feminicídio torna-se essencial. 

Um questionamento que pode ser levantado contra a perspectiva analítica aqui 

adotada (como dito, o feminicídio só veio a ser instituído no país, em esfera legal, no ano de 

2015), seria o argumento de que as narrativas midiáticas não teriam como associar seus 

discursos sobre as mortes dessas mulheres à um crime que ainda não estava legalmente 

formalizado no Brasil. Entretanto, o feminicídio já era pauta ao redor do mundo, sendo o Brasil 

                                                           
138 ACOMPANHE o julgamento de Mizael Bispo na íntegra desta quinta-feira (14). R7, 14/03/2013. Disponível 

em: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-

quinta-feira-14-14102018. Acesso em: 2 mar. 2021. 

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/acompanhe-o-julgamento-de-mizael-bispo-na-integra-desta-quinta-feira-14-14102018
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um dos últimos da Latino-América à fazer a inclusão do crime no ordenamento jurídico 

brasileiro, assim não há justificava para a associação à passionalidade da televisão, pois taxar 

esses fatos criminosos como “crime passional” também não apresenta aparato legal, já que as 

condenações dos assassinos foram pautadas em outras tipologias criminais. Mais ainda, o 

programa Hoje em Dia fez uma reportagem de retrospectiva do caso Mércia em 01 de julho de 

2019 - mais de 4 anos depois da aprovação da Lei do Feminicídio - com uma linguagem, 

discursos e estereótipos idênticos à forma como o crime foi transmitido quando ocorreu, como 

é possível analisar pelo frame abaixo: 

 

Figura 78: Crime de Mércia retratado anos depois 

 
                               Fonte: Hoje em Dia.139 

 

 
Vamos relembrar hoje o caso da advogada Mércia Nakashima, morta em 

2010, numa época em que nem se falava em feminicídio. Para a justiça, Mércia 

foi morta pelos ciúmes do ex-namorado que não aceitava o fim do 

relacionamento. 

                                                           
139 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 22 jan. 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
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Figura 79: Relembrando o Caso Mércia 

 
                                 Fonte: Hoje em Dia.140 

Um crime que marcou um país, o feminicídio ainda não estava em pauta 

quando mais uma mulher entrou para uma estatística que só cresce no Brasil. 

O país viu quando o corpo de Mércia foi encontrado aqui na represa de Nazaré 

Paulista, ela foi vítima de uma paixão cega e doente, tinha 28 anos, era jovem, 

bonita e com carreira promissora no direito, não teve chance de defesa, vítima 

de um crime passional.  

 

Percebe-se que nem quando o feminicídio entra em pauta na discussão do caso, os 

argumentos de “ciúmes”, “passionalidade” e “paixão” são deixados de lado, demonstrando que 

a questão problemática não se pautou na falta de conhecimento da mídia em retratar esses casos, 

e sim nas questões estruturais que cercam a violência de gênero, que persistem em diferentes 

temporalidades: 

 

                                                           
140 Idem, ibidem. 
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Figura 80: Caso Mércia retratado 9 anos depois 

 
                                   Fonte: Hoje em Dia.141 

 

Nas imagens acima, o repórter César Filho está em um estúdio com a família de 

Mércia (pai, mãe e irmão), com um cenário preto e cheio de fotos da advogada. Eles relatam 

um pouco sobre as vivencias que tiveram com Mércia. Em determinado momento o repórter 

questiona ao irmão da vítima, Márcio Nakashima, qual seria o legado que irmã dele deixou. 

Sua resposta: 

A Mércia hoje, pra mim, é um símbolo de que a gente precisa mudar as coisas 

nesse país, quantas outras Mércias vão precisar ser assassinadas? Pra que a 

gente mude a legislação, pra que a gente mude o que está acontecendo... 

 

A reportagem finaliza com a seguinte imagem, trazendo a tenebrosa estatística das 

mortes femininas: 

                                                           
141 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 17 abr. 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
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Figura 81: “A cada 2 hotas uma mulher é morta” 

 
               Fonte: Hoje em Dia.142 

 

Em 2020, a família da advogada inaugurou o “Instituto Mércia Nakashima”143, e 

enfrenta na justiça um processo para impedir Mizael de publicar seu livro144 com sua versão da 

história que viveu com Mércia e as injustiças que diz ter sofrido. Enquanto isso, o condenado 

do crime busca o “direito ao esquecimento” contra a disponibilização145 da série Investigação 

Criminal, episódio Mércia Nakashima no serviço de streaming Netflix, alegando uso indevido 

de sua imagem, emitindo juízo de valores depreciativos à sua pessoa. A justiça em 1ª instância 

negou o pedido de Mizael, por se tratar de crime extremamente veiculado, prevalecendo direito 

à informação (a ação segue em sede de recurso).  

Segundo o Mapa da Violência 2015: homicídios de mulheres no Brasil, 50,3% das 

mortes violentas de mulheres são cometidas no país por familiares e 32,2% por parceiros e ex-

parceiros. É preciso que as representações narrativas de feminicídios tratados pela televisão 

                                                           
142 DEU o Que Falar relembra detalhes do caso Mércia Nakashima. Hoje em Dia, 01/07/2019. Duração: 

30min02seg. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia. Acesso em: 17 abr. 

2021. 
143 É uma organização sem fins lucrativos com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, ao feminicídio 

e aos relacionamentos abusivos. Disponível em: https://www.facebook.com/InstitutoMerciaNakashima/. Acesso 

em: 17 abr. 2021. 
144 Na cadeia, Mizael escreveu um livro, "Na Cova dos Leões", uma "ficção" baseada em sua história. Na 

publicação de 56 páginas, o ex-PM conta a história de "Márcia", uma pessoa que sentia muito ciúmes e tinha uma 

família preconceituosa. VARELLA, Thiago. Com livro e autodefesa, Mizael vai a júri pela morte de Mércia. UOL, 

11/03/2013. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/03/11/com-livro-e-

autodefesa-mizael-vai-a-juri-pela-morte-de-mercia.htm. Acesso em: 17 abr. 2021. 
145 JUSTIÇA de SP nega direito ao esquecimento a Mizael Bispo por morte de Mércia Nakashima. Migalhas, 

18/01/2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/339051/justica-de-sp-nega-direito-ao-

esquecimento-a-mizael-bispo-por-morte-de-mercia-nakashima. Acesso em: 17 abr. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxVwZpO3yMM&t=170s&ab_channel=HojeemDia
https://www.facebook.com/InstitutoMerciaNakashima/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/03/11/com-livro-e-autodefesa-mizael-vai-a-juri-pela-morte-de-mercia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/03/11/com-livro-e-autodefesa-mizael-vai-a-juri-pela-morte-de-mercia.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/339051/justica-de-sp-nega-direito-ao-esquecimento-a-mizael-bispo-por-morte-de-mercia-nakashima
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deixem de apontar as vítimas como responsáveis pela sua própria morte, e afirmar que 

assassinatos de mulheres não acontecem por amor. 

 

 

Figura 82: Mércia, 28 anos, vítima de feminicídio 

 

 
               Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entretenimento, a narrativa midiática, a forma de se fazer televisão através de 

conteúdos que se relacionam com as demandas culturais suscitadas pela sociedade do 

espetáculo. No bojo da espetacularização, uma questão fundamental: o cenário da violência de 

gênero, representado por meio de uma teatralização e romantização, as quais estão balizadas 

pela projeção de papéis e tipos sociais que refletem a organização estrutural do funcionamento 

da sociedade em relação às tratativas das mortes femininas. Eloá e Mércia, vítimas de 

feminicídio, podem ser consideradas também como vítimas dos discursos românticos e 

espetacularizados da mídia televisiva, com suas releituras das mortes violentas provenientes da 

possessividade, do ciúme, da não aceitação à rejeição, como se fossem advindas do amor, da 

passionalidade.  

Nesta pesquisa, lançamos sobre as fontes um olhar direcionado, centrado nos 

detalhes da produção audiovisual buscando chegar a uma dimensão mais abrangente, capaz de 

nos apontar caminhos sobre uma realidade mais complexa através de pormenores reveladores. 

O que foi encontrado nas fontes fez pensar sobre o protagonismo dos documentos na pesquisa 

científica, de modo a compreender como eles ditam o percurso do trabalho. Partindo desse 

pressuposto, guiou-se a discussão pela perspectiva da midiatização do crime, evidenciando 

como os programas espetacularizaram os casos, ressaltando como os conteúdos foram 

produzidos, explorados, apropriados e em circulação na sociedade, dando sentido a discursos 

estereotipados e percepções criminológicas distorcidas. 

Assim, considera-se que o objetivo desta pesquisa foi alcançado. Ou seja, 

analisamos os enquadramentos predominantes nas matérias sobre os casos de Eloá e Mércia, 

através da narrativa midiática dos programas Hoje em Dia, Jornal Nacional, A Tarde é Sua e 

Brasil Urgente. Com isso foi possível identificar nas coberturas que os estereótipos de gênero 

permanecem endossando o julgamento das vítimas e as ausências de culpabilização dos autores 

do crime, já que a narrativa da justificação do ato criminoso estava sempre presente. Dentre as 

variáveis de definição do problema, causas, julgamentos morais, apontamentos estereotipados, 

a questão fundamental aqui foi identificar os enquadramentos midiáticos como reflexo de 

representações sociais, percebendo que a questão da igualdade de gênero ainda não se 

concretizou em nossa sociedade. Destrinchando os pontos sobre as motivações alegadas para 

os autores dos feminicídios de Eloá e Mércia, mostramos como a presença do discurso 

patriarcal, de tentativa de submissão das mulheres e de invizibilização de todas e quaisquer 
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lutas pela igualdade de gênero se fazem presentes quando esses assassinatos são classificados 

como “crime passional” ou “crime de amor”, mesmo quando as condenações criminais sequer 

citaram essa possibilidade punitiva.  

Efetivou-se, portanto, uma análise partindo do objeto para a centralização do 

conteúdo dos programas que foram os mais presentes na divulgação, fomentação e participação 

daquelas ocorrências, apresentando também como são exploradas as representações dos 

envolvidos. Assim, percebeu-se como a televisão retratou os “episódios” do sequestro e 

assassinato de Eloá, exibindo imagens e buscando enfatizar os elementos que impactam a 

construção da narrativa e marcam a relação que se estabelece entre os “personagens”. Por isso, 

observou-se a construção do processo de novelização e espetacularização, atentando para os 

recursos empregados na narrativa midiática, através de efeitos de ação, suspense e perigo, bem 

como a tônica dramática que é empregada para destacar o contexto das ocorrências 

televisionadas.  

Observamos os aspectos que ganharam destaque na narrativa, como os valores 

foram “convocados”, as dinâmicas das entrevistas ao vivo no cárcere, as quais apontavam para 

o papel que se pretendia destacar, diante de ações e comportamentos que são enfatizados, e 

como se deu a inter-relação entre eles. Esses aspectos fizeram perceber como na narrativa 

midiática recursos de sentido são direcionados para a exploração de representações do 

“passionalismo”, permitindo identificar práticas sociais que “conferem parâmetros para seus 

julgamentos, críticas, elogios, (...) de modo que as ações e comportamentos considerados 

errados, ruins, sejam desaprovados, combatidos e condenados, enquanto os bons exemplos 

sejam ressaltados” (SOUZA, 2014, p. 135).  

As notícias constantes dos eventos do assassinato de Mércia demonstraram o uso 

de estratégia desses programas para captação da audiência, e o reflexo das disparidades sociais 

criadas e recriadas no âmbito da sociedade, com seus fatos editados e adaptados ao tempo de 

agendamento dispostos nos programas. Tudo isso a serviço de determinadas dimensões da 

realidade, para dar ênfase ou minimizar aspectos e elementos de processos por demais 

complexos e veiculá-los como sendo a totalidade, já que foi travado um ponto inaugural com 

veiculação do tribunal do júri completamente midiatizado, apresentado em narrativas midiáticas 

“excepcionais”.  

Dessa forma, observou-se que o tratamento dado à violência de gênero nos 

noticiários televisivos, a frequência de análises pontuais e simplistas do fenômeno, os casos 

analisados, eram repetidos nesses programas com detalhes minuciosos sobre o crime, os 

sujeitos envolvidos, as sentenças previstas de modo fragmentado, por vezes capcioso. 
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Entretanto, com esta pesquisa, buscamos reconhecer, demonstrar e dar espaço para que a 

publicização da violência vivenciada por essas mulheres não as tornem sujeitos invisíveis, uma 

vez que não se trata de indagar sobre detalhes da vida privada, supervalorizando aspectos que 

não são centrais, mas demonstrar que os feminicídios aconteceram porque os criminosos não 

aceitaram o fim de um relacionamento, e as mulheres foram mortas por transgredirem a ordem 

comportamental socialmente compartilhada de que deveriam se subjugar aos desejos e anseios 

daqueles ex-companheiros.  

Partindo dessas proposições, foi possível pensar como esses programas, por meio 

de um universo simbólico e de manifestações culturais que envolvem representações e papéis 

sociais, davam o sentido da espetacularização da violência de gênero, e acumulavam ao aspecto 

da romantização dos atos de barbárie contra essas mulheres, fazendo parte de uma cultura 

midiática, capaz de alcançar valores sociais que revelam como a percepção sobre o fenômeno 

da “passionalidade” pode se associar às representações do real e vincular-se a imaginários. Por 

isso, a pesquisa mostrou que a narrativa dos programas expressaram como aspectos dos 

assassinatos de Eloá e Mércia estavam apreendidos pela ótica da espetacularização, 

simbolicamente, conferindo sentidos a discursos que apresentam ideias sobre as efetivas 

respostas ao problema da violência de gênero. Destarte, a pesquisa também apontou para a 

importância de trazer a desqualificação dessa tratativa criminal, demonstrando a sua nominação 

correta: não são crime passionais, nunca foram – são casos de feminicídios. 

Por tal perspectiva, demonstra-se a importância de compreender as produções de 

realidade criminal e sua relação com o processo de produção de sentidos sobre os casos de Eloá 

e Mércia, que se relacionaram a aspectos que integram práticas e representações sociais e que, 

desse modo, apontaram para construção de significados para ao mundo social. Assim, a partir 

da observação da espetacularização e romantização da violência de gênero, através dos casos 

citados analisados nos programas televisivos, foi possível comprovar não somente a viabilidade 

da relação História e Direito, como também apontar para a necessidade de se compreender e 

analisar as produções culturais midiáticas para além de seu aspecto puramente formal e técnico, 

atentando sempre para suas características do campo simbólico das representações sociais.   

Dessa forma, percebeu-se que os documentos trazem consigo representações 

importantes para entender as relações de um determinado tempo e sociedade. Isso posto, a 

presente dissertação aponte para uma dentre as diversas possibilidades de abordagem da 

temática atinente à mídia e violência de gênero, reconhecendo que a temática não se esgota nas 

discussões aqui delineadas. Todavia, pretendeu-se contribuir para a relação interdisciplinar e, 

dessa forma, delinear como aspectos do âmbito jurídico-dogmático podem adentrar espaços 
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diversos, existindo a possibilidade de identificar possíveis representações do direito em fontes 

variadas, que estão situadas para além das matérias enunciadas em documentos normativos. 

Por fim, espera-se contribuir para a visibilidade dos feminicídios e para a 

conscientização da mídia quanto à sua responsabilidade em fazer uma cobertura comprometida 

e informativa, nomeando a violência de gênero e trazendo a correta interpretação desse 

contexto, para que se tenha meios de impedir que outros casos aconteçam. Somente a partir de 

tais informações que se poderá finalmente deixar de apontar a vítima como responsável pela 

sua própria morte, e afirmar que assassinatos de mulheres nunca acontecem por amor. 

 Eloá e Mércia foram vítimas de feminicídio.  
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