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RESUMO 

 

A violência perpetrada contra as mulheres em razão de gênero é um problema 
social e estrutural, que se manifesta de diversificadas maneiras, tais quais, física, 
sexual, patrimonial, psicológica e moral, conforme a Lei nº 11.340/2006, Lei 
Maria da Penha. No entanto, também há a violência simbólica, que atua na 
manutenção do status quo, em que mulheres são subjugadas. Nesta dissertação 
encontra-se discussão sobre revitimização midiática de mulheres em coberturas 
jornalísticas. Revitimização midiática se dá quando coberturas jornalísticas, ao 
veicularem notícias sobre violência contra as mulheres, extrapolam o fato, 
exibindo detalhes da vida da íntima da vítima, detalhes que invadem sua 
privacidade e/ou a desqualificam e a culpabilizam. O que acarreta em uma nova 
violência contra esta mulher, que se dá em decorrência da primeira. Esta 
violência praticada pela mídia é uma violência simbólica, responsável pela 
manutenção de uma estrutura de discriminações, visto que se dá de maneira 
sutil e reforça no imaginário coletivo a discriminação contra as mulheres. 
Mulheres no plural, pois as discriminações contra as mulheres se estruturam a 
partir de sistemas de intersecção de poder, afetando as relações de gênero, 
raça, classe e sexualidade. Nesta perspectiva, as discussões conceituais 
permeiam pelo campos dos direitos humanos, do direito, da sociologia e da 
comunicação. O material documental analisado demonstra a ocorrência de uma 
violência que é negligenciada.  Os resultados alcançados demonstram que a 
regulação da mídia e regulamentação dos artigos da Constituição da República 
Federativa do Brasil no ano de 1988 – CF/88 sobre mídia, são uma possibilidade 
de superação da problemática de revitimização midiática e consequentemente 
apontam para uma outra forma de comunicar. 

 

Palavras-chave: Violência midiática. Revitimização. Mulheres. Direitos 
Humanos. Intersecção de discriminações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

ABSTRACT 

 

The violence perpetrated against the women based on gender is a social and 
structural problem, that manifests it self in many ways, such as physical, sexual, 
patrimonial, psychological and moral, according to the Law nº 11.340/2006, Maria 
da Penha Law. However, there is also a symbolic violence, which acts to maintain 
the status quo, in which women are subjugated. In this dissertation there is a 
discussion on media revictimization of women in journalistic coverage. Media 
revitimization occurs when news coverage about violence against women 
exceeds the fact, showing details of the victim's intimate life, details that invade 
her privacy and/or disqualify and blame her. This leads to a new violence against 
this woman, which occurs as a result of the first. This violence practiced by the 
media is a symbolic violence, responsible for maintaining a structure of 
discrimination, since it occurs in a subtle way and reinforces in the collective 
imagination the discrimination against women. Women in the plural, because 
discrimination against women is structured on systems of power intersection, 
affecting gender, race, class and sexuality relations. In this perspective, 
conceptual discussions permeate the fields of Human Rights, of law, sociology 
and communication. The documentary material analyzed demonstrates the 
neglected occurrence of violence. The results achieved demonstrate that the 
regulation of the media and the regulation of the articles of the Constitution of the 
Federative Republic of Brazil in 1988 - CF/88 on the media, are a possibility of 
overcoming the problem of media revictimization and consequently point to 
another way of communication. 

 

 

Keywords: Media violence. Revictimization. Women. Human rights. Intersection 
of discrimination.  
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INTRODUÇÃO 
 

A temática da pesquisa surgiu a partir de inquietações geradas pela 

observação de quão a revitimização midiática é frequente em se tratando de 

notícias sobre mulheres vítimas de violência, seja ela de gênero ou não. E como 

a mídia, ao noticiar tal violência, de maneira irresponsável, espetacularizada, 

banal e violenta, atua na manutenção do status quo. O termo revitimização, 

embora seja comumente utilizado para tratar sobre revitimização institucional, no 

que tange ao atendimento em instituições públicas a crianças e mulheres vítimas 

de violência, é importante salientar a existência do fenômeno em outras esferas. 

A revitimização, inicialmente, recebe uma atenção especial no que diz 

respeito ao depoimento da criança ou do adolescente vítima de crime contra a 

dignidade sexual, resultando na criação do denominado “depoimento sem dano”. 

Um sistema de escuta judicial que trabalha com as instituições (Polícia, 

Ministério Público, Poder Judiciário) para que a criança ou o adolescente sejam 

ouvidos em um espaço próprio, protegido e especialmente projetado para o 

delicado momento do depoimento infanto-juvenil. No depoimento sem dano há 

o cuidado para que a vítima não seja revitimizada. 

Também tem se falado de revitimização institucional em se tratando do 

atendimento a mulheres vítimas de violência de gênero, principalmente a sexual. 

Tal revitimização ocorre durante e após a denúncia, nas próprias instituições 

responsáveis pelo atendimento da vítima. Algumas cidades já contam com 

atendimento especializado para mulheres vítimas de violência de gênero. Há 

também o Projeto de Lei da Câmara Federal nº 7, de 2016, que acrescenta 

dispositivos à Lei nº 11.340, de 2006 – Maria da Penha, sobre o direito da vítima 

de violência doméstica de ter atendimento policial e pericial especializado, 

ininterrupto e prestado, preferencialmente, por servidores do sexo feminino. 

Iniciativas como as explicitadas, com intuito de sanar a ocorrência de 

revitimização nas respectivas esferas, surgem a partir da conscientização sobre 

a ocorrência do fenômeno e abordagem dos danos por ele causado. Neste 

sentido, se dá a importância da abordagem da revitimização midiática de 

mulheres vítimas de violência de gênero.  
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A violência de gênero contra as mulheres faz parte de uma estrutura 

patriarcal composta por uma gama de discriminações e diferentes tipos de 

violência que estão interligadas entre si e que se retroalimentam. Discriminação 

gera violência, violência contra um grupo socialmente discriminado gera 

culpabilização das vítimas, culpabilização é uma nova violência.    

A violência institucional a que a mulher é submetida durante e após a 

denúncia, remete à culpabilização da vítima. Ou seja, a primeira violência sofrida 

desencadeia a ocorrência de muitas outras. Sendo assim, dentre as violências 

que revitimizam mulheres, está a midiática, que as violenta, reforçando 

estereótipos de gênero, raça e classe. Neste contexto, é importante a percepção 

de que os veículos de comunicação possuem importante contribuição para a 

construção da opinião pública. 

Ao se falar em revitimização midiática, é importante destacar que a 

violência se manifesta para além da violência física e sexual, podendo ser 

psicológica, econômica, patrimonial e simbólica. A revitimização midiática está 

diretamente ligada à violência simbólica. Conforme definição de Pierre Bourdieu 

(1999), violência simbólica consiste no processo pelo qual a classe dominante, 

seja econômica, cultural ou intelectual, por meio do capital simbólico que detém, 

impõe seu modo de pensar ao resto da sociedade. Neste sentido, ao se 

pesquisar violência simbólica que revitimiza midiaticamente mulheres vítimas de 

violência em razão de gênero, se faz necessário observar as especificidades 

destas mulheres, a interseccionalidade de discriminações as quais estão 

submetidas, quer sejam sexismo, racismo e preconceito de classe social. Faz-

se necessário ainda observar que ideias difundidas pelos veículos de 

comunicação de massa não são ideias autônomas, e sim ideias em 

conformidade com as da classe hegemônica.  

Embora haja previsão de regulação e democratização da mídia na 

Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88, esta previsão ainda não 

foi regulamentada. Ou seja, no Brasil há ausência de controle social dos meios 

de comunicação. A violência praticada pela mídia ao noticiar sobre violência 

contra mulheres, cabendo salientar que tal violência se dá quando a notícia 

extrapola os limites do fato a ser noticiado. Espetaculariza e banaliza a violência 

noticiada, e também desqualifica a vítima.  
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A questão-problema é a revitimização midiática de mulheres enquanto 

violência simbólica contra as mulheres interfere no imaginário da culpabilização? 

A hipótese da dissertação é que a revitimização midiática de mulheres vítimas 

de violência ocorre por meio de violência simbólica e atua enquanto 

neutralizadora do ilícito noticiado, culpabilizando a vítima e reforçando no 

imaginário coletivo estereótipos discriminatórios sobre as mulheres. 

Sobre a metodologia utilizada, é importante salientar que, para a análise 

do fenômeno de revitimização midiática de mulheres vítimas de violência, foram 

investigadas notícias referentes a dois casos de assassinatos de mulheres. O 

critério inicial para escolha das notícias foi a grande repercussão, identificação 

de revitimização midiática e ocorrência entre os anos de 2017 ao ano de 2018.  

O primeiro caso escolhido foi o feminicídio de Mayara Amaral, que ocorreu 

em 27 de julho do ano de 2017, a busca das notícias referentes ao caso foi feita 

a partir do site de busca Google.  

O segundo caso escolhido foi o assassinato da policial Juh Duarte/Dudu, 

devido à grande repercussão, tanto do crime, quanto da matéria da Folha de São 

Paulo sobre o caso. Sequestro ocorreu em 02 de agosto do ano de 2018 e o 

corpo foi encontrado no dia 06 de agosto do mesmo ano. Sobre o assassinato 

de Juh Duarte/Dudu, foi analisada a matéria da Folha de São Paulo, intitulada 

“PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e dança”, assinada 

por Rogério Pagnan. Entende-se que a decisão de utilizar apenas uma matéria 

não compromete a análise, visto que a Folha de São Paulo é um jornal de grande 

circulação e renome, ou seja, a matéria atingiu grande público, bem como o fato 

de a ocorrência de revitimização na matéria ter ocorrido de maneira muito 

explicita.  

A escolha de se analisar notícias disponíveis virtualmente está 

relacionada à facilidade gerada pelo acervo digital, bem como ao alcance dos 

portais de notícias, que não se restringem à territorialidade física.  

Dito isso, inicialmente o percurso metodológico seguido se iniciou com 

pesquisa de cunho teórico, feita a partir de análise de bibliografia sobre a 

temática. Ressaltando que as pesquisas teóricas também envolvem estudo 

bibliográfico, visto que necessitam de um referencial teórico (FREITAS e 

PRODANOV, 2013). A partir do meio indutivo, foram apresentadas a teoria e a 
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hipótese.  Neste sentido, na construção de referencial teórico para a dissertação, 

se destaca, violência em razão de gênero perpetrada contra as mulheres, 

relação de gênero com poder, interseccionalidade de discriminações, dados de 

violência contra as mulheres, poder simbólico, violência simbólica, discurso e 

poder, revitimização e culpabilização da mulher, análise crítica da mídia, mídia e 

poder e regulação da mídia. 

Construído o arcabouço teórico para feitura da pesquisa, foram 

selecionadas as notícias. Foi feita Análise de Conteúdo, com o fim de investigar 

os sentidos que podem ser recuperados através da extração de frequência de 

palavras em matérias relativas aos casos a serem analisados, para que se possa 

analisar as formações discursivas e características do discurso a partir da 

correlação de conceitos observados. Tal análise foi feita a partir do conteúdo 

linguístico e imagético das matérias, fim de se investigar o discurso veiculado. 

Para tanto, utiliza-se a noção de discurso, a partir do filosofo Michel 

Foucault (2007), que entende discurso como um bem finito e objeto de luta, luta 

política, uma questão de poder. Neste sentido: 

Um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras 
de aparecimento e também suas condições de apropriação e de 
utilização: um bem que coloca, por conseguinte, desde sua 
existência (e não simplesmente em suas “aplicações práticas”), 
a questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de 
uma luta, e de uma luta política. (FOUCAULT, 2007, p. 136-
137) 
 

A partir da noção Michel Foucault (2007), em que discurso é questão de 

poder, os discursos veiculados nas matérias analisadas serão investigados, bem 

como, as relações de poder intrínsecas nos discursos. No que tange à 

abordagem do problema, a pesquisa foi quali-quantitativa. A escolha do método 

se justifica na medida em que, para estudo do fenômeno, foi feita análise das 

notícias selecionadas, a fim de se interpretar fenômeno da revitimização 

midiática da mulher vítima de violência, bem como analisar o contexto sócio-

histórico e cultural, numa relação dinâmica entre mundo real e sujeito. 

Neste sentido, na pesquisa qualitativa se verifica uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, havendo interpretação de fenômenos e atribuição 

de significados. Tal pesquisa é descritiva e os pesquisadores como peças 

chaves da abordagem tendem a analisar os dados indutivamente. O processo e 
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seu significado são os principais objetivos de abordagem (FREITAS e 

PRODANOV, 2013) 

O objetivo geral desta dissertação é contribuir para o estudo da 

revitimização midiática das mulheres vítimas de violência e a consequente 

necessidade de regulação da mídia. Enquanto objetivos específicos, propõe se 

uma investigação sobre a violência de gênero contra as mulheres, 

culpabilização, revitimização em diferentes esferas da mulher vítima de violência 

de gênero, raízes da violência contra mulher, retratação das mulheres no 

noticiário, espetacularização, invisibilidade da violência contra mulher nos 

veículos de comunicação, influência da mídia na construção do imaginário 

coletivo, violência simbólica, violência midiática e regulação da mídia. 

A dissertação se divide em três capítulos. O Capítulo 1 se reserva ao 

esboço do cenário sócio-histórico e cultural de discriminação contra as mulheres 

em razão de gênero, trazendo o conceito de gênero que se relaciona com poder, 

a necessidade de se falar de mulheres no plural, devido à interseccionalidade de 

discriminações, a violência contra as mulheres em números, demonstrando a 

maior vulnerabilidade de mulheres negras, violência contra as mulheres, 

violação aos direitos humanos – marcos legislativos de proteção às mulheres e 

revitimização. 

O Capítulo 2 é dedicado à mídia e violência simbólica contra mulheres, 

com enfoque em coberturas jornalísticas. Para tanto, há a definição de mídia e 

suas contribuições para construção do imaginário coletivo, violência simbólica 

contra mulheres na mídia, imagem das mulheres na mídia, revitimização 

midiática, violência da notícia, paradoxo da visibilidade, regulação da mídia no 

Brasil e os direitos das mulheres – um comparativo com a Argentina e a 

responsabilidade social do jornalismo. Investigando possibilidades de 

comunicação que não viole os direitos das mulheres. 

Por fim, no Capítulo 3, há abordagem sobre revitimização midiática em se 

tratando de coberturas jornalísticas de casos de assassinatos1 de mulheres.  Tal 

análise foi feita considerando os diferentes eixos de discriminação que 

perpassam a vida das vítimas, capazes de agravar a violência direcionada as 

                                                           
1 Utilizo aqui, assassinatos de mulheres para me referir de forma genérica às notícias de 
assassinatos analisados no capítulo 3, já que apenas o de Mayara Amaral se trata de feminicídio. 
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vítimas. Bem como, a possibilidade de revitimização em se tratando de casos 

com vítimas assassinadas.  
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CAPÍTULO 1. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO – RAÍZES DA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

Este capítulo aborda a discriminação em razão de gênero – raízes da 

violência contra as mulheres. Para tanto se faz necessário a conceituação de 

gênero a ser utilizado na pesquisa, bem como enfoque na necessidade de se 

falar de mulheres, no plural, e interseccionalidade de discriminações; violência 

contra a mulheres em números, quais mulheres são as mais afetadas; marcos 

legislativos de proteção às mulheres e o fenômeno da revitimização. 

 

1.1. Gênero e relações de poder 
 

Ao tratar discriminação em razão de gênero – raízes da violência contra 

as mulheres, é importante delimitar a definição de gênero a ser adotada na 

presente pesquisa. Conforme Guita Debert e Maria Filomena Gregori (2008), o 

movimento feminista deu publicidade a uma abordagem sobre conflitos e 

violência na relação entre homens e mulheres como resultado de uma estrutura 

de dominação. Nesta perspectiva, segundo Leila Barsted (2001) os estudos de 

gênero contribuem para a compreensão das raízes das discriminações contra as 

mulheres, pois a partir deles se observa que o sistema de dominação em que o 

masculino se sobrepõe ao feminino não possui fundamento biológico e sim 

cultural. 

No que diz respeito à história da teorização de gênero, Donna Haraway, 

em “Gênero para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra”, alega 

que, apesar de haver significativas diferenças, as conceituações modernas de 

gênero se aproximam do que é proposto por Simone de Beauvoir (1970) “não se 

nasce mulher, torna-se mulher”, o ser mulher enquanto construção social, bem 

como, das condições pós-guerra que possibilitaram a construção das mulheres 

enquanto coletivo histórico e sujeitos em processo (HARAWAY, 1991). 

Conforme Donna Haraway, “gênero é um conceito desenvolvido para contestar 

a naturalização da diferença sexual em múltiplas arenas de luta” (HARAWAY, 

1991, p. 11). 
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No fim do século XX a teorização de gênero passou a enfatizar 

preocupação acerca de gênero enquanto uma categoria analítica, como uma 

forma de se tratar de sistemas de relações sociais e sexuais. Anteriormente, 

algumas teorias baseavam-se em analogia a partir da oposição entre masculino 

e feminino, outras no reconhecimento de uma “questão feminina”, havia ainda 

as que teorizavam gênero se preocupando com a formulação de identidade 

sexual subjetiva (SCOTT, 1995). 

Em “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”, Joan Scott destaca 

a importância de gênero ter sido proposto por historiadoras feministas que 

acreditavam na transformação fundamental de paradigmas disciplinares a partir 

da pesquisa sobre mulheres. Chama atenção ao fato de que as feministas com 

uma visão política mais global elencavam como cruciais para escrita de uma 

nova história, três categorias, quer sejam, classe, raça e gênero. A escrita dessa 

nova história, a partir das categorias classe, raça e gênero, além de demonstrar 

a apreensão de que as desigualdades de poder estão organizadas no mínimo 

em três eixos, classe, raça e gênero, também demonstra o interesse em incluir 

a narrativa dos oprimidos (SCOTT, 1995). 

Joan Scott (1995) define gênero como elemento constitutivo das relações 

sociais, podendo ser entendido como uma forma primeira de significar relações 

de poder: 

 

Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. 
Elas são ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente 
distintas. O núcleo essencial da definição baseia-se na conexão 
integral entre duas proposições: o gênero é um elemento 
constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 
percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de 
significar as relações de poder (SCOTT, 1991, p. 21). 

 
Para a autora, há uma vinculação integral entre as duas partes que ela 

utiliza para conceituação de gênero, gênero enquanto constituinte de relações 

sociais a partir das diferenças percebidas entre os sexos, relações estas que 

teriam o poder significado a partir do gênero.  

Já para Heleieth Saffioti (2001), a definição de gênero como uma forma 

primeira de significar relações de poder, impediria, homens e mulheres de se 

situarem fora do gênero. No entanto, Heleieth Saffioti destaca o consenso 

existente entre teorizações feministas sobre gênero, teorizações que consideram 
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gênero como modelagem social, estatisticamente, mas não necessariamente 

referida ao sexo, podendo ser construído independente do sexo. Conforme 

destaca a autora, embora não haja modelo de análise feminista sobre o conceito 

de gênero, há consenso no entendimento de gênero enquanto modelagem 

social. Neste sentido, conforme Heleieth Saffioti (2001): 

 

A perspectiva feminista toma o gênero como categoria histórica, 
portanto substantiva, e também como categoria analítica, por 
conseguinte, adjetiva. Não existe um modelo de análise 
feminista. Rigorosamente, o único consenso existente sobre o 
conceito de gênero reside no fato de que se trata de uma 
modelagem social, estatisticamente, mas não necessariamente, 
referida ao sexo. Vale dizer que o gênero pode ser construído 
independentemente do sexo. O consenso, entretanto, termina 
aí. Feministas há que ainda trabalham com o conceito de 
sexo/gênero, outras que se apegam às diferenças sexuais para 
explicar o gênero, resvalando, às vezes, pelo essencialismo 
biológico, e outras, ainda, que afirmam de tal modo o primado 
do social que acabam por negar ou, pelo menos, a ignorar o 
corpo, abraçando o essencialismo social. (SAFFIOTI, 2001, p. 
129) 

 

A socióloga ressalta que, embora estatisticamente gênero seja referido ao 

sexo, ele pode ser construído independentemente do sexo. A autora faz críticas 

as teorizações de gênero baseadas em diferenças sexuais apontando como 

essencialismo biológico, e também critica o que chama de essencialismo social 

na teorização de gênero, que consiste em atribuir superioridade ao social e, 

consequentemente, ignorar ou negar o corpo. A crítica de Heleieth Saffioti 

mostrando as convergências e divergências existentes na teorização de gênero, 

demonstra o quão tal teorização sempre foi território repleto de divergências 

teóricas.  

No ano de 2012, vinte seis anos após a publicação de “Gênero: uma 

categoria útil de análise”, Joan Scott publica “Usos e abusos de gênero”, no qual 

a autora destaca gênero como arena propícia para implementação do 

conhecimento pelos interesses do poder, portanto, cenário de constante disputa 

política. Além de fazer críticas ao fato de outrora ter considerado gênero uma 

questão resolvida, alegando que gênero estará sempre em aberto “e longe de 

estar resolvido, como uma vez eu pensei que estava, gênero é uma questão 
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perpetuamente aberta: quando pensamos que foi resolvido, sabemos que 

estamos no caminho errado” (SCOTT, 2012, p.21). 

Neste sentido, a escolha do conceito a ser utilizado para a investigação 

sobre revitimização midiática de mulheres vítimas de violência de gênero é 

aquele que dialoga com questões de poder, pelo entendimento que ele traz 

subsídios necessários para discussão da temática proposta. Desta maneira, 

utiliza-se o conceito de gênero segundo as definições de Joan Scott (2012), 

gênero enquanto categoria analítica, e uma forma primeira de significar relações 

de poder, numa tentativa de não recair no essencialismo biológico ou 

essencialismo social, mas sem pretensão de defender que tal definição é capaz 

de exaurir a temática. 

O tópico seguinte é estruturado com a demonstração da necessidade de 

se falar de mulheres no plural, interseccionalidade de discriminações e a 

violência contra as mulheres em números, capaz de evidenciar como as 

mulheres negras são as mais afetadas.  

 

1.2. Mulheres, necessidade de se falar no plural – interseccionalidade de 
discriminações 

 

Para tratar a temática é necessário observar que, além de machista, a 

sociedade é racista, classista e LBGTfóbica2. Conforme Kimberlé Crenshaw 

(2002), as mulheres negras são triplamente discriminadas, ou seja, gênero, raça, 

classe e sexualidade estão entre os eixos de discriminação que se 

interseccionam fazendo com que as mulheres não integrem uma categoria social 

única. Justificando assim, a necessidade de se usar o plural ao se falar de 

mulheres. Neste tópico há abordagem sobre a interseccionalidade, eixos de 

discriminações as quais diferentes mulheres estão submetidas. Neste sentido o 

viés adotado é o interseccional. 

Nesta perspectiva, Angela Davis, em “As mulheres negras na construção 

de uma nova utopia”, destaca sobre como estas opressões se interseccionam e 

                                                           
2 A denominação LGBT utilizada, refere-se a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transsexuais e Transgêneros, conforme I Conferência Nacional GLBT e XII Encontro Brasileiro 
de Gays, Lésbicas, e Transgêneros (Simões e Facchini, 2009). SIMÕES, Júlio Assis; e 
FACCHINI, Regina. Do movimento homossexual ao LGBT - São Paulo : Editora Fundação 
Perseu Abramo , 2009. Logo LGBTfobia, é a fobia a pessoas do grupo LGBT.    
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que, embora classe seja importante, ela não é superior as outras categorias de 

opressão. Neste sentido, conforme Angela Davis (1997): 

 

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma 
visão marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais 
importante. Claro que classe é importante. É preciso 
compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, 
informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira 
como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a 
maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante 
para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de 
forma perceber que entre essas categorias existem relações que 
são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir 
a primazia de uma categoria sobre as outras.3 
 

Sendo assim, a autora destaca que não existe primazia entre as 

categorias de opressão, visto que, elas podem ser recíprocas ou cruzadas. A 

autora exemplifica que classe informa raça e ou gênero e raça e ou gênero 

também informam classe. As classes sociais mais baixas são compostas em sua 

maioria por mulheres negras, homens negros e mulheres brancas. Em se 

tratando da opressão ligada a raça, raça também informa a classe de homens 

negros. Mas o gênero faz com que mulheres e homens negros vivenciem raça 

de maneiras distintas. Nesta perspectiva, Sueli Carneiro (2003) ressalta que, 

embora tenhamos uma ordem democrática as relações de gênero se mantêm 

segundo a raça: 

O que poderia ser considerado como história ou reminiscências 
do período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário 
social e adquire novos contornos e funções em uma ordem 
social supostamente democrática, que mantém intactas as 
relações de gênero segundo a cor ou a raça. (CARNEIRO, 2003, 
p. 122) 

 

Nesta mesma ótica, Kimberlé Crenshaw (2002) destaca que o racismo 

coloca as mulheres negras na mais baixa posição na escala socioeconômica, 

afetando a obtenção de direitos. O racismo é prática social de subordinação de 

                                                           
3 Angela Davis na Conferência realizada no dia 13 de dezembro de 1997, em São Luís (MA), na 
Iª Jornada Cultural Lélia Gonzales, promovida pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão e pelo 
Grupo de Mulheres Negras Mãe Andreza. Artigo publicado no portal Geledés – Instituto da 
Mulher Negra. Disponível em: < https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-
de-uma-nova-utopia-angela-davis/> Acesso em 10 de jan. de 2019. 
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uma raça a partir da atribuição de características negativas para validar outra 

raça tida como superior. No Brasil, esses valores estão alicerçados num histórico 

de colonização, exploração, dominação e subjugação de pessoas negras e 

indígenas.  

Sendo assim, de acordo com Kimberlé Crenshaw (2002), a 

interseccionalidade de discriminações entre gênero, raça e classe faz com que 

as mulheres negras sejam as mais discriminadas, estando na base da pirâmide 

social. A pirâmide social a qual Kimberlé Crenshaw se refere, se estrutura da 

seguinte maneira: mulheres negras na base, seguida por homens negros, 

mulheres brancas e por último, no topo, estão os homens brancos. A 

interseccionalidade de discriminações, que coloca as mulheres negras na mais 

baixa posição da pirâmide social, evidencia diversas discriminações, inclusive 

institucionais, que afetam a cidadania destas mulheres, como será demonstrado 

a seguir. 

No Retrato das desigualdades de gênero e raça - 2017, editado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA em parceria com a Secretaria 

de Políticas para as Mulheres da Presidência da República - SPM/PR, a 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República - SEPPIR/PR e a ONU Mulheres, ressalta como a condição 

socioeconômica é marcada por múltiplos eixos de discriminação. Além de serem 

maioria nos trabalhos precários, a inserção feminina no mercado de trabalho não 

foi sinônimo de nova divisão de trabalho entre homens e mulheres. Desta 

maneira, as mulheres continuam sendo maioria nos trabalhos ligados ao 

cuidado, sejam remunerados, como é o caso de emprego doméstico, 

enfermagem, serviços sociais, entre outros, sejam não remunerados, como o 

trabalho doméstico das donas de casa. 

Ainda no que tange ao trabalho doméstico remunerado, o Retrato das 

desigualdades de gênero e raça – 2017, mostra que no ano de 2015 o emprego 

doméstico era a ocupação de 18% das mulheres negras e 10% das mulheres 

brancas. Outra desvantagem que as mulheres negras experimentam no trabalho 

doméstico em relação a mulheres brancas, é que as negras, apesar de maioria 

nesta ocupação, são minorias com carteira assinada, em 2015, 32,5% das 

empregadas domésticas brancas tinham carteira assinada, enquanto apenas 
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29,3% das mulheres negras gozavam do exercício do mesmo direito. Ainda no 

que tange ao trabalho doméstico, conforme pesquisa Mulheres e Trabalho: breve 

análise do período de 2004-2014, realizada Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA, o trabalho doméstico ainda figura como a principal ocupação 

das mulheres negras, já no que diz respeito a mulheres brancas, há décadas o 

trabalho doméstico deixou de ser a principal atividade econômica destas 

mulheres. 

Ao se tratar de trabalho doméstico não se pode ignorar o viés de herança 

do período escravocrata que tal ocupação carrega. Tal fato nos leva a relacionar 

as precárias condições de trabalho, comprovadas a partir dos dados trazidos 

com a histórica precariedade de direitos garantidos às trabalhadoras da área. Ao 

realizar breve análise histórica dos direitos trabalhistas das empregadas 

domésticas, pode se averiguar a não concessão de direitos básicos concedidos 

aos demais trabalhadores empregados. A exemplo, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas de 1943 – CLT/43, em seu artigo 7º alínea a, concede direitos 

trabalhistas aos trabalhadores empregados, mas, expressamente, exclui as 

empregadas domésticas. A Constituição da República Federativa – CF/1988, 

embora seja considerada Constituição Cidadã, em seu artigo 7°, parágrafo único, 

à época da promulgação, não equiparava os direitos das empregadas 

domésticas aos direitos dos demais trabalhadores empregados. Apenas em 

2015, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 150/2015, conhecido 

como PEC das Domésticas, houve significativas ampliações nos direitos das 

empregadas domésticas, mas tais direitos ainda não se equiparam totalmente 

aos dos demais trabalhadores empregados.  

No que tange à educação e ao mercado de trabalho, o Retrato das 

desigualdades de gênero e raça – 2017, também possibilita a constatação de 

que, embora as mulheres sejam maioria no campo educacional, tal vantagem 

não se reflete no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a pirâmide social 

que coloca os homens brancos no topo e as mulheres negras na base, continua 

intacta, homens brancos nas mais altas posições hierárquicas, enquanto 

mulheres negras ocupam as mais baixas. Desta maneira, como trazido 

anteriormente através de citação de Angela Davis, raça continua por informar 

classe. 



23 

 

Além de gênero, raça e classe, há outro eixo de descriminação que se faz 

importante para a temática abordada, visto que compõe a identidade da vítima 

de um dos casos a seguir analisados. Este eixo é a sexualidade. Vivemos em 

uma sociedade patriarcal em que a heterossexualidade é tida como norma, desta 

maneira, sexualidades que fogem a esta norma são discriminadas. Nesta 

perspectiva Audre Lorde (2009) defende que não hierarquia entre opressões: 

 

Dentro da comunidade lésbica eu sou Negra, e dentro da 
comunidade Negra eu sou lésbica. Qualquer ataque contra 
pessoas Negras é uma questão lésbica e gay porque eu e 
centenas de outras mulheres Negras somos partes da 
comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e 
gays é uma questão Negra, porque centenas de lésbicas e 
homens gays são Negros. Não há hierarquias de opressão. 
(LORDE, 2009, p.6) 

 

 Nesta perspectiva, conforme, Milena Peres, Suane Soares e Maria Dias 

(2018), a heteronormatividade está entre as ferramentas que viabilizam a 

dominação masculina sobre as mulheres heterossexuais, nesta acepção, 

mulheres lésbicas ou bissexuais seriam uma ameaça a manutenção deste 

modelo de dominação que têm como uma das ferramentas, a sexualidade 

dominante. Vejamos, Milena Peres, Suane Soares e Maria Dias (2018, p.20):   

 

O ódio às lésbicas existe como parte integrante do 
patriarcado uma vez que elas são consideradas mulheres 
que não se submetem às normas heterossexuais que 
recorrentemente possibilitam a dominação masculina 
sobre as mulheres heterossexuais. A constatação de que 
as lésbicas não estão sujeitas a certos poderes exclusivos 
dos homens e que permeiam a relação deles com a maior 
parte das mulheres também pode ser motivadora de 
lesbocídios. Nestes casos, lésbicas são vistas como 
indomáveis e, portanto, perigosas. (PERES, SOARES E 
DIAS, 2018, p.20)  

 

Sendo assim, a lesbofobia, ódio, repulsa e discriminação a mulheres 

lésbicas teriam como um dos motivadores o perigo que estas mulheres 

representam ao modelo patriarcal, já que não se submetam a uma das 

ferramentas que possibilitam a dominação masculina sobre seus corpos. Nesta 
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ótica, a conclusão de que mulheres lésbicas são um perigo para a estrutura 

patriarcal vigente seria um dos motivadores de lesbocídios. 

O Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017, que  surgiu a partir 

do grupo de pesquisa Lesbocídio – As histórias que ninguém conta, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Clara 

Marques Dias e desenvolvido pela Prof.ª Dr.ª Suane Felippe Soares e a 

graduanda da  mesma instituição, Milena Cristina Carneiro Peres, traz a 

definição de lesbocídio como “morte de lésbicas por motivo de lesbofobia ou 

ódio, repulsa e discriminação contra a existência lésbica”. O referido dossiê 

destaca que, em se tratando de lesbocídio, os crimes, são em sua maioria 

catalogados como preconceito. Diferente do que acontece em se tratando de 

feminicídio, que são catalogados como crimes de ódio, tentativas de extermínio 

de um grupo. Vale ressaltar ainda que, em se tratando de lesbocídios, há menor 

quantidade de crimes com características domesticas e familiares, em relação a 

feminicídios.  

Embora o “Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017”, chame 

atenção para a problemática da precariedade dos registros e invisibilidade do 

lesbocídio, de modo que a quantidade dos crimes, provavelmente, é maior do 

que a catalogada. Destaca que durante o período analisado, 2014 a 2017, houve 

significativo aumento no número de lesbocídios. Nesta perspectiva, conforme 

dados do relatório “Pessoas LGBT mortas no Brasil” do ano de 2017, organizado 

pelo Grupo Gay Da Bahia, o Brasil é pais que mais mata LGBTs. Ainda nesta 

perspectiva, o “Dossiê de violência contra as mulheres” organizado pelo instituto 

Patrícia Galvão, destaca que as mulheres lésbicas estão entre as que correm 

maior risco de violência, juntamente com as bissexuais e transexuais.  

Os dados apresentados são capazes de demonstrar o cenário de 

discriminações aos quais as diferentes mulheres estão submetidas, a partir de 

múltiplos eixos de discriminações que se acumulam, quer sejam, raça, gênero, 

classe e sexualidade.  

No próximo tópico há a abordagem sobre a violência contra as mulheres 

perpetradas em razão de gênero e como a intersecionalidade de discriminações 

reflete no direito à vida das mulheres negras. Demonstrando por meio de dados, 
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como as mulheres negras são as maiores vítimas de violência em razão de 

gênero.    

 

1.3. Violência contra as mulheres violação aos direitos humanos – 
Marcos legislativos de proteção às mulheres 

 

O tópico chama atenção para a importância de se nomear os problemas 

sociais como maneira de dar visibilidade e responsabilizar o Estado, além de 

trazer os marcos legislativos de proteção às mulheres. A perversidade da 

violência contra as mulheres consiste ao fato de ser uma violação aos direitos 

humanos, pois em sua maioria ocorre dentro dos próprios lares das vítimas, e/ou 

advinda de pessoa com quem a vítima tem ou teve relação de afetividade ou 

parentesco. Além disso, comumente ocorre a culpabilização da vítima e a 

naturalização de tal violência. De acordo com Alinne Bonetti (2007), apenas na 

Conferência de Viena, no ano de 1993, a violência contra as mulheres passou a 

ser considerada violação aos direitos humanos.  

O ano de 1994 foi um importante ano no que tange a conquistas para os 

direitos das mulheres, em junho o Brasil foi sede da Convenção Interamericana 

para Previnir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher, Convenção de Belém 

do Pará, na qual foi aprovado o primeiro instrumento específico em combate a 

violência de gênero. Tal instrumento define violência contra a mulher como 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como 

na esfera privada. 

Em setembro no ano de 1994, o Cairo, capital do Egito, sediou a 

Conferência Internacional da População em Desenvolvimento – CIPD, 

conhecida como Conferência do Cairo, que, assim como a Convenção de Belém 

do Pará, reconheceu a necessidade de eliminação de toda forma de violência 

contra as mulheres. Ademais, houve reconhecimento da saúde reprodutiva como 

um direito humano e elemento fundamental para conquistar igualdade de 

gênero. Sendo importante destacar o acolhimento da perspectiva de gênero no 

que diz respeito a políticas públicas. Como metas a serem alçadas até o ano de 

2015, acesso universal a serviços de saúde reprodutiva, incluindo o 
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planejamento familiar, redução da mortalidade infantil e materna, e o acesso à 

educação, especialmente para as meninas. 

Um ano depois, em setembro de 1995, Pequim - China sediou o que veio 

a ser outro importante marco internacional sobre os direitos das mulheres, a IV 

Conferência Mundial da Mulher, intitulada Ação para a Igualdade, o 

Desenvolvimento e a Paz. A conferência deu origem a Declaração de Pequim, 

que aplicou três inovações significativas na ascensão dos direitos das mulheres, 

o conceito de gênero e empoderamento e a faceta da transversalidade.  

Na IV Conferência Mundial Sobre a Mulher - Pequim, 1995, a adoção do 

conceito de gênero, foi avanço significativo, pois houve superação da ideia de 

que a análise das questões das mulheres que se restringiam a uma ótica 

biologizante, atingindo uma ótica que se atentava aos fatores socioculturais. 

Bem como, superando o que se entendia como “situação da mulher”, para 

“relação entre homens e mulheres”. A Convenção, além de objetivar o 

empoderamento das mulheres, estabeleceu dever de governo e sociedade se 

aliarem ao processo. Por fim, transversalidade objetivou afirmar a perspectiva de 

gênero integrando políticas públicas. Ou seja, com a Declaração, “as relações 

de gênero, com seu substrato de poder, passam a constituir o centro das 

preocupações e a chave para a superação dos padrões de desigualdade” 

(Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher - 

Pequim, 1995). 

No ano de 2000, aconteceu a Cúpula do Milênio, promovida pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, o evento reuniu chefes de Estado e de 

Governo de diversos países, incluindo o Brasil. No evento se discutiu sobre os 

principais problemas pelos aos quais os países enfrentavam no novo milênio e 

adotar a Declaração do Milênio da ONU. Nesta ocasião foi criado um documento 

chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, em que os países 

signatários se comprometeram a promover ações para que tais objetivos fossem 

alcançados, com previsão de implementação até o ano de 2012 e revisão no ano 

de 2015. Dentre os Objetivos do Milênio está “A igualdade entre os sexos e a 

valorização da mulher”, em que as metas eram eliminar a disparidade de gênero 

em todos os níveis de educação e capacitação de mulheres para ocuparem 

papéis mais ativos em atividades econômicas e políticas.  
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No ano de 2015, chefes de Estado e de Governo, incluindo o Brasil, se 

reuniram novamente em para avaliação, revisão e aprimoramento dos Objetivos 

do Milênio – ODM, resultando em novo documento, nomeado de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, o de número cinco, versa sobre os direitos das mulheres, 

objetivando alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. São metas do ODS 5: Acabar com todas as formas de discriminação 

de mulheres e meninas; eliminar todas as formas de violência contra as mulheres 

e meninas nas esferas públicas e privadas; eliminar todas as práticas nocivas, 

como mutilação de genital e casamentos prematuros ou forçados; Reconhecer 

e valorizar do trabalho de assistência e doméstico não remunerado; garantir a 

plena e efetiva participação de mulheres e a igualdade de oportunidades em 

todos os níveis da vida pública, econômica e política;   

assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 

reprodutivos, bem como, metas relativas a implementação dos objetivos, que 

incluem reformas, implementação de políticas públicas e uso de tecnologias para 

garantir os direitos das mulheres e promover empoderamento. 

No âmbito nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil – 

CF/88, se mostra como importante marco legal no que tange aos diretos das 

mulheres, a Carta Magna disciplina como dever do Estado criação de 

mecanismos com finalidade de coibir violência na esfera familiar e proteger seus 

membros. A Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias 

fundamentais, direitos e deveres individuais, traz em seu artigo 5º, inciso 1º: 

“Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. E em seu artigo 226, disciplina sobre a família ter proteção do 

Estado, sobre os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente por homens e mulheres e que o Estado assegurará 

assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

familiar.  

Embora a Constituição Federal tenha trazido importantes 

disciplinamentos no que se refere a promoção dos direitos das mulheres, a 

legislação brasileira ainda não havia se adequado a Carta Magna. Desta 

maneira, o Código Civil Brasileiro – CC/2001 representou significativo avanço 
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legislativo na promoção da igualdade entre homens e mulheres, eliminando 

algumas normas discriminatórias em razão de gênero, a exemplo, substitui por 

o termo “homem” por “pessoa”, para se referir ao ser humano, o Pátrio Poder 

predominantemente exercido pelo pai, referência a chefia masculina na 

sociedade conjugal, marido administrando os bens do casal, dentre outros.  

No ano de 2003, entra em vigor a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 

2003, que estabelece a notificação compulsória do caso de violência contra a 

mulher que for atendido em serviços de saúde, públicos ou privados, em todo o 

território nacional. A notificação compulsória estabelecida pela lei faz referência 

a obrigatoriedade que os profissionais de saúde têm de comunicar à autoridade 

sanitária sobre o atendimento de mulheres vítimas de violência, seja ela física, 

sexual ou psicológica, no âmbito público ou privado. As notificações são fontes 

de informação que auxiliam o Estado na implementação de ações de erradicação 

da violência contra a mulher. 

Em 2005, a Lei nº 11.106/2005 trouxe significativa mudança no Código 

Penal – CP/1940, revogando expressamente os incisos VII e VIII do artigo 107, 

que trazia como causa extintiva de punibilidade o casamento da vítima de crime 

contra os costumes, agora chamados de crimes contra a dignidade sexual, com 

o agente ou com terceiro. Ou seja, em se tratando de violência sexual contra 

mulher, a maior preocupação era zelar pelo que se entendia como “honra” da 

vítima, e não punir seu algoz.  

No que diz respeito a marcos legislativos de proteção às mulheres, a Lei 

nº 11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha deve receber atenção especial, pois 

significou grande avanço brasileiro no que tange a legislação para promoção aos 

direitos das mulheres. A Lei nº 11.340/2006 visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código Penal – CP/1940, Código 

de Processo Penal – CPP/1941, Lei de Execução Penal e dá outras 

providências.  

A Lei nº 11.340 de 2006 - Lei Maria da Penha, foi criada a partir de 

negligência do Estado Brasileiro, já signatário da Convenção de Belém do Pará 

de 1994 - Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
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Mulher, em relação a um caso em particular. O caso em questão ocorreu em 

Fortaleza, Ceará, no ano de 1983, com a biofarmacêutica Maria da Penha Maia 

Fernandes. Seu então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros, economista e 

professor universitário, tentou assassina-la por duas vezes, em uma das 

tentativas atirou em suas costas enquanto ela dormia, causando-lhe paraplegia 

irreversível. 

O caso sinalizou o descaso com o qual a violência doméstica era tratada 

pelo Estado brasileiro, apesar de ter havido duas condenações pelo Tribunal do 

Júri do Ceará, em 1991 e 1996, o agressor permanecia em liberdade por não 

haver decisão definitiva no processo. Em 1998, Maria da Penha, o Centro para 

a Justiça e o Direito Internacional - o CEJIL – Brasil e o Comitê Latino-Americano 

e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM – Brasil, enviaram 

o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos - CIDH/OEA. 

Em 2001, três anos após o envio do caso, a CIDH/OEA responsabilizou o 

Estado brasileiro por omissão, negligência e tolerância. A Comissão teve o 

entendimento de que, neste caso, se davam as condições de violência doméstica 

e de tolerância pelo Estado definidas na Convenção de Belém do Pará de 1994 

- Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, do 

qual o país é signatário. 

Lei nº 11.340 de 2006 – Maria da Penha é fruto de uma árdua luta de 

organizações da sociedade civil e pressão de órgãos internacionais, e um marco 

que contribuiu para uma significativa mudança no imaginário coletivo sobre 

violência doméstica. Além de reconhecer a violência contra as mulheres como 

violação aos direitos humanos, a lei estabelece medida de proteção para vítima 

e possibilidade de reeducação dos agressores. Sendo importante salientar que 

a Lei Maria da Penha não é apenas uma lei que cria um novo tipo penal, possui 

também caráter pedagógico devido ao impacto social causado através de 

contribuição na mudança do imaginário coletivo, a exemplo, o abandono da 

expressão “briga de marido e mulher não se mete a colher”, comumente utilizada 

para reforçar a ideia de que violência doméstica contra a mulher era uma questão 

privada, que só cabia ao casal resolver.  
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Ademais, é importante ressaltar o avanço que a Lei Maria Penha trouxe 

ao abranger diversas formas de violência, quais sejam, física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral, ao tratar sobre violência doméstica contra as 

mulheres. E a possibilidade de aplicação em casos envolvendo mulheres 

transgênero, transexuais, e também a homens gays, segundo entendimento do 

Supremo Tribunal de Justiça. Além disso, não diz respeito apenas a violências 

praticadas pelo cônjuge, abrangendo também ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade. 

Enquanto marcos legais na legislação nacional sobre proteção as 

mulheres, também se destacam, a Lei nº 12.015 de 2009, que dispõe sobre 

crimes hediondos e alterou o Código Penal – CP/1940 e a Lei nº 13.104 de 2015, 

que altera o Código Penal de 1940, e o artigo 1ª da Lei nº 8.072, de 1990, 

adicionando feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio 

e incluindo o homicídio no rol de crimes hediondos, respectivamente. A inclusão 

de tipificação para assassinatos de mulheres em razão de gênero, na legislação 

brasileira, foi importante avanço no que tange a políticas públicas voltadas a 

proteção das mulheres. Visto que, conforme Mapa da violência 2015: Homicídio 

de mulheres no Brasil, o Brasil está entre os países com maior taxa de 

homicídios femininos, e entre oitenta e três nações, ocupa a quinta posição.  

No ano de 2010 entrou em vigor o Decreto nº 7.393, que dispões sobre o 

funcionamento do “Ligue 180- Central de atendimento à mulher”, um serviço 

gratuito de atendimento telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

da Presidência da República – SPM-PR. Trata-se de um serviço de utilidade 

pública de emergência, que funciona 24 horas, com objetivo de proporcionar à 

população brasileira, sobretudo as mulheres, um canal para receber orientações 

e denunciar situações de discriminação e violência de gênero. Apesar de ter sido 

criado no ano de 2005, dois anos após a Lei nº 10.714, de 13/08/2003, que 

dispôs sobre sua criação, a disposição sobre seu funcionamento chegou apenas 

em 2010.    

No ano de 2013 tivemos um decreto e uma lei que versam sobre violência 

sexual. O Decreto nº 7.958 de 13 de março, estabelece diretrizes para o 
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atendimento de vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança 

pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS. A Lei nº 

12.845 de agosto de 2013 dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de 

pessoas em situação de violência sexual. O atendimento integral sinaliza 

importante avanço nos direitos das mulheres vítimas de violência sexual, inclui 

atendimento psicossocial especializado, diagnóstico e tratamento de lesões, 

facilitação no registro de ocorrência e encaminhamento ao exame de corpo 

delito; profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez; e 

preservação do material que possa servir de prova contra o agressor.  Conforme 

Instituto Patrícia Galvão, em Feminicídio: Invisibilidade mata (2017), a criação 

pelo Brasil de legislação especifica para punir e coibir o feminicídio, segue 

recomendações internacionais, Comitê sobre Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher – CEDAW e Comissão sobre a Situação da 

Mulher – CSW, ambos da Organização das Nações Unidas – ONU.  Os 

movimentos de mulheres reivindicam a tipificação de feminicídio como 

ferramenta capaz de dar visibilidade ao problema, bem como apontar a 

responsabilidade do Estado. Desta maneira, a importância da tipificação do 

feminicídio vai para além do agravo da pena. 

Ademais, ao tratar sobre violência contra as mulheres, é importante se 

chamar atenção para a violência que acontece para além da violência física e 

sexual, muitas vezes antes destas, e que reforça no imaginário coletivo a 

discriminação contra as mulheres, estimulando e naturalizando outras formas de 

violência. A pesquisa chama atenção para a violência simbólica contra as 

mulheres, que é engrenagem fundamental para manutenção do sistema 

misógino vigente. O conceito de violência simbólica, formulado pelo sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, será tratado no capítulo a seguir, no entanto, o discurso 

de ódio contra as mulheres é exemplo desta violência. 

A Lei nº 13.642, de 2018, altera a Lei nº 10.446 de 2002, representa 

significativa evolução no doutrinamento jurídico brasileiro, visto que disciplina 

sobre discurso de ódio contra mulheres. A Lei nº 13.64 altera a Lei nº 10.446, 

que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional, 

que exigem repressão, acrescentando atribuição à Polícia Federal para 

investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de computadores 
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que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio 

ou a aversão as mulheres.  

Conforme demonstrado, os Tratados e Convenções Internacionais, bem 

como o disciplinamento jurídico brasileiro, nas últimas décadas, avançaram 

significativamente no que tange à proteção à dignidade das mulheres, bem como 

seu direito a vida. No tópico a seguir delimitar-se-á o conceito de vítima utilizado 

para a feitura da pesquisa, bem como far-se-á discussão sobre o fenômeno da 

revitimização.  

 

1.4. “A carne mais barata do mercado é a carne negra”4 - Violência contra 
as mulheres em números 

 

Para se abordar a temática, conforme Maria Lugones (2014), não se pode 

ignorar que a violência perpetrada contra as mulheres fundada em questões de 

gênero possui raízes históricas, pois vivemos em uma sociedade de cultura 

patriarcal baseada na dicotomia de gênero, relação de poder na qual o masculino 

se sobrepõe ao feminino. Neste contexto, são naturalizadas as diversas formas 

de discriminação e violências perpetradas contra as mulheres, sendo importante 

se considerar o plural, não colocando todas as mulheres em uma categoria 

única.  

Marilena Chauí (2011), em “Contra a violência”, define violência num 

sentido mais amplo, capaz de contemplar as diversas manifestações de violência 

utilizadas no trabalho em tela. De acordo com a filosofa, violência não se 

restringe apenas a abuso físico, englobando também abuso psíquico. Sendo 

caracterizada pela opressão, medo, intimidação e terror. Vejamos: 

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de 
algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a 
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 
constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da 
natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada 
positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 

                                                           
4 “A carne mais barata do mercado é a carne negra” é trecho de “A carne”, uma música de autoria 
de Seu Jorge, Marcelo YukaYuca e Marcelo Wilson Capellete e interpretada por Elza Soares. 
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transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma 
sociedade define como justas e como um direito; 5) 
consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e 
abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, 
pelo medo e pelo terror. (CHAUÍ, 2011, p. 1). 

Conforme Marilena Chauí (2011), violência pode ser caracterizada 

através das relações sociais marcadas pela opressão. Ao tratar sobre violência 

contra as mulheres, é importante que se considere o cenário de violência 

estrutural. O patriarcado cria relações de hierarquização entre seres socialmente 

diferentes, de modo que as relações sociais se tornam hierárquicas e desiguais. 

Em que o masculino de sobrepõe ao feminino. Neste sistema as diferenças 

biológicas são empregadas com finalidade de colocar as mulheres em posição 

de submissão (SAFFIOTI, 2001).  

Neste contexto, de relações hierárquicas e desiguais, a violência de 

gênero contra as mulheres é prática naturalizada, ocorrendo em diferentes 

esferas. A violência de gênero é ferramenta do patriarcado, no qual os homens 

detêm o poder, de modo a determinar a conduta das outras categorias sociais, 

usando da violência para dominar e explorar, bem como, para punir por conduta 

que se desvia da lógica dominação e exploração (SAFFIOTI, 2001). 

Conforme o Atlas da Violência – 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, dados referentes ao Brasil, em 2016, 

a taxa de homicídios de negros foi de 40,2%, enquanto a de não negros5, 

composto pela soma de brancos, amarelos e indígenas, foi de 16%. Aponta 

também que, entre os anos de 2006 e 2016, a taxa homicídio de não negros 

diminuiu 6,8%, enquanto a de negros aumentou 23,1% e a taxa de homicídios 

de mulheres negras foi 71% superior a de não negras. Sergipe e Rio Grande do 

Norte possuem as maiores taxas de homicídios de negros, Sergipe com índice 

de 79% e Rio Grande do Norte com índice de 70,5%. A estado de Alagoas 

registra a terceira maior taxa nacional de homicídios de negros, 69,7%, e a 

menor taxa de homicídios de não negros 4,1%. A desigualdade racial e violência 

letal, demonstrada através dos dados do Atlas é tamanha, que a disparidade dos 

dados de violência letal contra negros e não negros é como se não vivessem no 

                                                           
5 A fonte dos dados foi o Atlas da violência 2018, em que os números de “não negros” e “não negras” foi 
obtido através da soma de pessoas brancas, amarelas e indígenas.  
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mesmo país. O Atlas também demonstra que os negros, especialmente os 

jovens, considerados entre 15 e 29 anos, negros, homens, são o grupo mais 

atingido pela violência letal no Brasil. 

De acordo com dados do Atlas da Violência - 2018, no ano de 2016, Goiás 

ocupava terceiro lugar no ranking nacional com maior taxa de homicídios contra 

mulheres, 7,1. Roraima apresenta maior taxa, 10, e Pará, segunda maior taxa, 

7,2. Nacionalmente, entre os anos de 2006 e 2016, a taxa de homicídios para 

cada 100 mil mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto entre as não negras, 

brancas, amarelas e indígenas, houve queda de 8%. Neste mesmo período, a 

taxa de homicídio de mulheres negras cresceu em vinte estados, e em doze 

deles a taxa aumentou mais que 50%, no caso de mulheres não negras, brancas, 

amarelas e indígenas, a taxa aumentou apenas em quinze estados e em seis 

deles foi maior que 50%. 

No Atlas da Violência 2018, a interseccionalidade de discriminações, no 

que tange a gênero e raça, pode ser averiguada por meio de dados do Estado 

de Goiás, que apresenta a mais alta taxa de homicídios de mulheres negras, 8,5, 

e taxa de 4,1 para não negras, brancas, amarelas e indígenas. Em Goiás a 

diferença na taxa de homicídio de mulheres negras e não negras é maior que a 

metade. O referido Atlas também apresenta dados relativos ao crime sexual de 

estupro, utilizando dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, para 

demonstrar que em 2016 houve significativa diferença entre o número de casos 

notificados para a polícia e para Sistema Único de Saúde, foram notificados 

49.497 e 22.918, respectivamente. 

Cabe ainda salientar que, embora o referido atlas, a partir de dados do 

IBGE, utilize “não negros” e “não negras” para se referir à soma de pessoas 

brancas, amarelas e indígenas, há uma problemática em se contabilizar 

mulheres indígenas, que também fazem parte de um grupo discriminado, como 

“não negras”, junto com brancas e amarelas. A este respeito, os dados de 

Roraima, referente ao ano de 2016, evidenciam o problema, o estado 

contabilizou a maior taxa de homicídio de mulheres não negras, 21,9. Taxa 

superior a todos os outros estados. No entanto, em Roraima, no ano de 2016, 

dentre os assassinatos contabilizados, quatorze foram de mulheres indígenas e 

não foi contabilizado nenhum assassinato de mulher branca ou amarela.  
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Os dados demonstram a problemática da violência contra mulheres, e 

ilustram a interseccionalidade entre gênero, raça e classe. No entanto, no 

contexto de sociedade patriarcal, machista e sexista, não se deve ignorar a 

subnotificação dos casos, principalmente em se tratando de violência sexual, 

visto que ainda proporciona diversos estigmas para a vítima. Sendo importante 

salientar que, em se tratando de violência contra mulher, se destaca a violência 

simbólica que, apesar de comumente não figurar o centro do debate sobre 

violência contra as mulheres, é responsável pela manutenção do modelo 

patriarcal imposto. 

Em se tratando violência contra as mulheres, não se deve ignorar que ela 

se manifesta de diferentes formas, conforme a Lei nº 11.340/2006 - Maria Penha, 

a violência contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral. Dentre os tipos de violência contra as mulheres, a violência simbólica 

merece atenção para o estudo da temática, visto que ela é engrenagem 

fundamental para a manutenção do cenário de discriminações contra as 

mulheres e é comumente praticada pela mídia. Conforme Pierre Bourdieu 

(1999), a violência simbólica se exerce pelas vias simbólicas da comunicação, 

do conhecimento e principalmente pela via simbólica do desconhecimento, 

reconhecimento e até mesmo do sentimento, podendo ser exercida pelo Estado, 

família, religiões, instituições, meios de comunicação. 

No que tange à violência simbólica praticada pela mídia, a imagem das 

mulheres na mídia é demonstração desta violência e contribui com reforço e 

construções depreciativas de suas imagens. Neste cenário, as mulheres são 

retratadas na mídia de maneira a reforçar os estereótipos de gênero e racismo. 

Seja nas campanhas publicitárias, ao retratar mulheres de maneira 

estereotipada, objetificada, hipersexualizada e racista, e reproduzirem padrões 

de beleza irreais, seja nos noticiários ao retratarem as mulheres de maneira 

estereotipada e discriminatória. 

Conforme pesquisa “Representação das mulheres nas propagandas na 

TV”, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Data Popular, em 2013, 62% dos 

pesquisados acham que as propagandas na TV não mostram a mulher que, além 

de ser esposa e mãe, trabalha e estuda; 56% não acreditam que as propagandas 

na TV mostram a mulher da vida real; 80% consideram que as propagandas na 
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TV mostram mais mulheres brancas; 65% concordam que o padrão de beleza 

nas propagandas na TV é muito distante da realidade da brasileira; 58% 

entendem que as propagandas na TV mostram a mulher como objeto sexual; 

87% veem mais mulheres magras nas propagandas na TV 43% gostariam de 

ver mais mulheres gordas; 78% veem mais mulheres jovens nas propagandas 

na TV, mas a maioria gostaria de ver mais mulheres maduras. 

De acordo com os dados da pesquisa, as mulheres negras, gordas, de 

terceira idade, integrantes de grupos discriminados, não são retratadas de 

maneira satisfatória pelas propagandas. No entanto, tal fenômeno não se 

restringe ao universo da publicidade, diferentes mídias atuam de maneira a 

reforçar estereótipos de gênero. A exemplo, mulheres negras são comumente 

retratadas em obras de ficção, novelas, filmes, campanhas publicitárias, como 

empregadas domésticas, mulheres escravizadas ou hipersexualizadas, como se 

não houvesse outro lugar para estas mulheres. 

Embora a violência simbólica perpetrada contra as mulheres pela mídia, 

seja presente em diferentes meios, a violência do noticiário se destaca para a 

discussão da problemática. Visto que, além de reforçar no imaginário coletivo 

estereótipos misóginos, discriminação contra as mulheres também reforça a 

culpabilização da vítima. Além de ser uma violência praticada contra uma mulher 

já violentada, agravando os prejuízos causados pela violência noticiada. A 

revitimização midiática se dá por meio de espetacularização ou banalização da 

violência contra a mulher, culpabilização da vítima e exposição de detalhes da 

vida íntima da vítima. Dito isto, o tópico seguinte é dedicado a temática da 

revitimização, em se tratando de violência contra as mulheres, uma violência que 

em casos de crime contra a vida, como homicídio ou feminicídio perdura mesmo 

após a morte das vítimas. 

 

1.5. Revitimização – Violência contra as mulheres “não termina quando 
acaba” 

 

Utilizo aqui a expressão coloquial “não termina quando acabar” em 

referência a violência contra às mulheres, pois a violência contra as mulheres é 

composta por diversas discriminações e violências que se retroalimentam. A 

violência contra às mulheres é elemento de manutenção de uma estrutura 
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patriarcal e não acaba nela mesma. Por exemplo, discriminação resulta e 

normaliza violência contra o grupo discriminado, violência contra um grupo 

socialmente discriminado comumente acarreta em culpabilização6 da vítima, 

culpabilização é uma nova violência, uma violência revitimizadora. 

Ao tratar sobre revitimização, violência contra as mulheres “não termina 

quando acaba”, se faz necessário delimitar a definição de vítima que será 

utilizada. Visto que o conceito causa inquietações, dado seu histórico e as 

diferentes óticas responsáveis por abranger ou delimitar a significação do termo. 

Sendo assim, sem pretensão de sanar o tema, pretende-se explicar o porquê do 

uso do termo vítima para se referir a mulheres que sofreram violência de gênero, 

no que tange ao desenvolvimento da discussão sobre revitimização proposta, e 

por fim, versar sobre o conceito de revitimização utilizado. 

No que se refere aos estudos sobre a vítima, a vitimologia possui 

relevância para investigação proposta, embora apresente histórico problemático, 

visto que se inicia com o estudo que visava demonstrar a contribuição da vítima 

na prática criminosa. Tal relevância se dá, nos estudos da vitimologia, no período 

após a II Guerra Mundial, quando houve o que alguns estudiosos escolheram 

chamar de “redescobrimento da vítima”, fenômeno que se deu em resposta ao 

fenômeno da macrovitimização, que atingiu grupos vulneráveis, judeus, negros, 

mulheres, homossexuais, ciganos, durante a Segunda Guerra. Também se 

destacam as reivindicações do Movimento Feminista, e Direito Penal com o 

Movimento Abolicionista, a partir do ano de 1970, que contribuíram para novas 

questões acerca da vítima. É importante salientar que, conforme Flaviane Barros 

(2013) o “redescobrimento da vítima”, não implica o retorno à vingança privada 

nem a diminuição ou violação dos direitos e garantias do criminoso, e sim, a 

efetivação de direitos da vítima. Cabendo ressaltar que vitimologia não restringe 

estudo a vítima de crime, visto que é área de conhecimento autônoma da 

criminologia. 

A Organização das Nações Unidas – ONU, por meio da Declaração dos 

Princípios Básicos de Justiça para a Vítima de Delitos e Abuso de Poder – 1985, 

                                                           
6 A palavra culpabilização usada neste trabalho é uma terminologia de âmbito social, haja vista 
o termo em seu sentido literal significar atribuir culpa a alguém; ato de inculpar” (SANTOS, 
2016). 
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define vítima como a pessoa que, individual ou coletivamente, em decorrência 

de atos ou omissões que violem as leis penais em vigor num Estado membro, 

tenha sofrido dano à sua integridade física, mental, material, ou grave atentado 

aos seus direitos fundamentais. A declaração também estende o conceito de 

vítima para a família próxima e pessoas a cargo da vítima direta que tenham 

sofrido prejuízo ao intervirem para prestar assistência ou impedir vitimização. 

Desta maneira, considerar alguém como vítima independe de o autor ser 

identificado, processado, declarado culpado e penalizado. 

A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para a Vítima de Delitos 

e Abuso de Poder – 1985, apresenta um conceito de vítima num âmbito jurídico-

penal, se faz importante, na medida em que estende o conceito de vítima e 

apresenta avanço no que tange aos direitos e garantias das vítimas. Conforme 

a declaração, as vítimas têm garantia de acesso à justiça e tratamento justo, 

ressarcimento, indenização e assistência social. Dentre as garantias 

pormenorizadas na Declaração, interessa ao tema discutido na pesquisa, a 

proteção à vida privada e garantia da segurança da vítima, a ser garantida a 

partir de melhorias no aparelho judiciário e administrativo. 

De acordo com Maria Helena Diniz (1998), o conceito de vitimização pode 

ser compreendido como o “ato de tornar alguém vítima, ação ou efeito de vitimar 

pessoa ou grupo”. Sendo assim, revitimização consiste no fenômeno de tornar 

alguém vítima mais de uma vez em decorrência de uma primeira violência. O 

que na prática ocorre de maneira a evidenciar a existência de uma violência 

institucional, ou violência institucionalizada, como a que se verifica na pesquisa 

apresentada.  

Nos estudos sobre vitimologia há a conceituação de vitimização primária, 

secundária e terciária. A vitimização primária decorre diretamente da conduta 

típica. A vitimização secundária decorre do agravamento do sofrimento da 

vítima, seja através do sistema de justiça criminal ou das diversas vias de 

controle social. Já a vitimização terciária decorre da ausência de políticas 

públicas voltadas a assistências social e psicológica da vítima, e estigmatização 

em seu grupo social (OLIVEIRA, 1999). Embora o conceito de vitimização 

terciária muito se aproxime do conceito de revitimização, a escolha pelo uso de 

revitimização na pesquisa em tela, se deve ao fato do termo ser amplamente 
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utilizado fora do âmbito criminal, para se referir à violência institucional e 

institucionalizada.  

A revitimização, objeto de estudo da referida pesquisa, diz respeito à 

violência contra a mulher, fundada em questões de gênero, que acontece em 

decorrência de uma outra violência. Embora o termo revitimização seja mais 

utilizado para tratar violência que ocorre em instituições de atendimento às 

vítimas, é importante que se entenda que esta não é a única. O termo 

revitimização midiática, aqui utilizado, diz respeito à revitimização de autoria 

midiática, que ocorre quando há veiculação de detalhes “desqualificadores” da 

vida da mulher que sofreu violência. A vítima passa ser julgada e discriminada, 

como se fosse culpada pela violência sofrida, se tornando vítima de uma nova 

violência. Ademais, a revitimização midiática reforça no imaginário coletivo a 

culpabilização da vítima. 

De acordo com Phumzile Mlambo-Ngcuka, ONU – Mulheres, a violência 

contra as mulheres é a violação dos Direitos Humanos mais tolerada no mundo. 

Essa tolerância relacionada à violência contra as mulheres, apontada por 

Phumzile, se nota em diferentes esferas, seja na naturalização da violência de 

gênero contra as mulheres, seja na culpabilização das vítimas, seja na 

revitimização que ocorrem desde o âmbito das instituições de atendimento à 

vítima, até o midiático, passando pelo social e cultural. Desta maneira, a 

pesquisa se propõe a analisar a problemática da revitimização midiática. 

Neste sentido, conforme dados do Relatório “Percepção sobre violência 

sexual e atendimento a mulheres vítimas nas instituições policiais”, do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública e Instituto de Pesquisas Datafolha, publicada 

em setembro de 2016, 42% dos homens e 32% das mulheres concordam com a 

afirmação de que “mulheres que se dão ao respeito não são estupradas”. E um 

terço da população brasileira acredita que a maneira como a mulher se veste a 

torna culpada pela agressão sexual sofrida.  

Ou seja, conforme pesquisa acima citada, parcela significativa da 

população brasileira, culpabiliza mulheres pela violência que as vitimiza. Como 

se fosse uma natural relação de causa efeito, em que a conduta da vítima 

resultou na ocorrência do crime. Sendo assim, se propõe a pesquisar e analisar 

como os veículos midiáticos contribuem para a construção deste cenário.  



40 

 

A naturalização das violências praticadas contra as mulheres é tamanha 

que, comumente, em se tratando de violência de gênero, acontece o uso das 

chamadas Técnicas de Neutralização7. Dentre tais técnicas está a 

desqualificação da vítima pelo autor, numa tentativa de promover a 

racionalização da conduta marginal, ou seja, justificar a prática do ilícito. Em se 

tratando da temática abordada na presente pesquisa, ao se fazer o uso das 

Técnicas de Neutralização, o autor de violência de gênero, afirma que a vítima 

teria merecido a violência sofrida. 

Neste sentido, a revitimização de mulheres, vítimas de violência, de 

gênero, ou não, se dá em diversas esferas. Fazendo parte de uma estrutura 

social que violenta mulheres. A violência contra as mulheres realmente “não 

termina quando acaba”, o fim de uma primeira violência pode ser apenas o início 

para que outras violências aconteçam em cadeia, a exemplo, revitimização 

institucional, midiática, julgamentos e culpabilização feitos por pessoas 

próximas, dentre outros. Dito isto, no capítulo a seguir, há a abordagem da mídia 

e a violência simbólica contra mulheres, trabalhando o conceito de revitimização 

midiática contra mulheres vítimas de violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 MENEZES, Cristiano. Noções de Criminologia. Disponível em: 
<https://criminologiaufrgs2008.wordpress.com/2008/06/16/18> Acesso em: 05 de 
fevereiro de 2017. 
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CAPÍTULO 2.   MÍDIA E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA CONTRA MULHERES 
 
Este capítulo é dedicado a demonstrar a relação da mídia com a violência 

simbólica contra mulheres. Havendo conceituação de mídia e suas contribuições 

para construção do imaginário coletivo, violência simbólica contra mulheres na 

mídia, imagem das mulheres na mídia, incluindo publicidade, entretenimento e 

noticiário, revitimização midiática de mulheres vítimas de violência de gênero, 

violência da notícia, paradoxo da invisibilidade e a não coerência, relativa ao 

grupo mais vitimizado e aos casos mais noticiados, e por fim, a análise dos 

casos. 

 

 2.1. Mídia e contribuições para a construção do imaginário coletivo 
 

Este tópico é dedicado à discussão de mídia e suas contribuições para a 

construção do imaginário coletivo. O foco principal será dado ao jornalismo, a 

fim de discutir sobre a revitimização que ocorre nas coberturas jornalísticas em 

se tratando de matérias sobre violência contra as mulheres. Para discussão da 

temática, será necessário demonstrar a relação entre mídia e poder, bem como 

delimitação de qual mídia a ser considerada. Considerar-se-á esfera de 

comunicação de massa, com diversos meios e níveis de poderes, 

entretenimento, jornalismo, publicidade, composta por grupos de comunicação, 

agentes do Estado e atores da sociedade civil (VARJÃO, 2015). Entende-se por 

comunicação de massa, a comunicação que atua em grande escala, alcançando 

e abrangendo potencialmente praticamente todos os membros de uma 

sociedade, podendo ser em maior ou menor grau. São exemplos de veículos de 
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comunicação de massa, os jornais, a televisão, o rádio, os filmes, entre outros 

(MCQUAIL, 2003).  

Ao tratar sobre contribuição da mídia para a construção do imaginário 

coletivo, se faz importante a conceituação de poder, e sua relação com a mídia. 

Pierre Bourdieu cunhou o termo “poder simbólico” e o define enquanto poder 

quase mágico por permitir se obter o equivalente do que se obteria pelo uso de 

força física ou econômica. Para o sociólogo, o exercício do poder simbólico está 

condicionado ao fato de ser ignorado enquanto arbitrário. Neste sentido: 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela 
enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de 
transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o 
mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite 
obter o equivalente daquilo que obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se 
exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. 
[...] O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma 
transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e 
legitimada de outras formas de poder [...] (BOURDIEU, 1989, p. 
14-5)  

Conforme o sociólogo poder simbólico é uma forma legitimada de outras 

formas de poder e possibilita resultado equivalente ao obtido por meio de força 

física. Embora John Thompson também utilize o termo “poder simbólico”, o 

significado dado ao termo se difere do significado dado por Pierre Bourdieu. 

Conforme John Thompson (2011), a principal característica de tal diferença 

consiste da não preposição de desconhecimento por parte dos que estão 

submetidos ao poder simbólico. De acordo com John Thompson (2011), o poder 

está ligado a capacidade de imposição de interesses, “poder é a capacidade de 

agir para alcançar os próprios objetivos ou interesses, a capacidade de intervir 

no curso dos acontecimentos e em suas consequências” (THOMPSON, 2011, p. 

38). O autor também pontua que o poder é característico de variadas ações e 

encontro, sendo “poder um fenômeno social penetrante” (THOMPSON, 2011, p. 

38). 

Conforme John Thompson (2011), há quatro principais formas de poder, 

econômico, político, coercitivo e simbólico. Para o Autor, o quarto poder decorre 

da atividade de produção, transmissão e recepção do significado das formas 

simbólicas, podendo ser chamado de “poder cultural ou poder simbólico”. John 

Thompson ressalta que os indivíduos estão constantemente envolvidos na 
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comunicação e troca de conteúdos simbólicos, os recursos utilizados para tal, o 

autor chama de “meios de informação e comunicação”.  

 

As ações simbólicas podem provocar reações, liderar respostas 
de determinado teor, sugerir caminhos e decisões, induzir a crer 
e a descrer, apoiar os negócios do Estado ou sublevar as 
massas em revolta coletiva. Usarei o termo “poder simbólico” 
para me referir a essa capacidade de intervir no curso dos 
acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir 
eventos por meio da produção e transmissão de formas 
simbólicas.  (THOMPSON, 2011, p. 42) 

 

O autor utiliza “poder simbólico” para se referir a capacidade de 

manipulação sobre os acontecimentos, com a criação e veiculação de formas 

simbólicas. Nesta perspectiva entende-se que, para a pesquisa sobre violência 

simbólica perpetrada pela mídia em face de mulheres, são úteis ambas as 

conceituações de poder simbólico. Embora não haja concordância entre os 

autores, acerca da pressuposição de “desconhecimento” dos que estão 

submetidos ao poder simbólico, ambos os autores concordam sobre a 

comunicação ser importante para o exercício do poder simbólico. Bem como, 

sua capacidade de incutir ideias, intervir no curso das ações e contextualização 

do poder simbólico com contexto sócio-histórico e cultural. Sendo assim, as 

convergências entre os autores são capazes de fomentar a discussão e as 

divergências na conceituação não trazem a necessidade de escolha de uma 

conceituação em detrimento de outras, ambas podem ser aproveitadas para 

enriquecer a pesquisa. 

O poder simbólico da mídia contribui significativamente na construção do 

imaginário coletivo, mas é importante que não nos deixemos seduzir pela ideia 

demonização da mídia, visto que ela não funciona de maneira autônoma, e sim 

de maneira vinculada com o meio social, se constituindo a partir do contexto 

sociocultural e histórico na qual está inserida. Michel Foucault traz importante 

contribuição para a discussão em tela, ao relacionar discurso, linguagem, saber 

e poder. O filósofo também aborda o contexto histórico do surgimento dos 

discursos, visto que o surgimento e produção dos discursos se dão a partir um 

contexto ideológico propício a tal produção.  
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O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade 
nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, 
enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o 
discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque 
todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, 
podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 
(FOUCAULT, 1997, p.49) 

Conforme o autor, tudo pode se tornar discurso, e discurso é um reflexo 

de uma verdade produzida, que surge diante de nossos próprios olhos, ou seja, 

quando algo se torna um discurso é como se uma verdade fosse gerada. Sendo 

importante salientar que, apesar de ideias e discursos difundidos pela mídia 

estarem em consonância com o discurso hegemônico, não se defende isenção 

de responsabilidade da mídia, visto que, enquanto educadora não-formal, ao 

difundir estereótipos, discriminações e preconceitos reforçam tais ideias no 

imaginário coletivo.  A este respeito, Roger Silverstone (2002), afirma que:  

 
A mídia nos deu palavras para dizer, as ideias para exprimir, não 
como uma força desencarnada operando contra nós enquanto 
nos ocupamos com nossos afazeres diários, mas como parte de 
uma realidade de que participamos, que dividimos e que 
sustentamos diariamente por meio de nossa fala diária, de 
nossas interações diárias. (SILVERSTONE, 2002, p.21)  

 

Nesta lógica, a mídia por si só, não é responsável por criação do modelo 

patriarcal, racista e classista, no qual estamos inseridos, mas atua de modo a 

auxiliar a reiteração e manutenção deste. Já conceituada a noção de poder e 

poder simbólico que serão utilizadas, bem como destacado o quão as interações 

diárias se constituem enquanto parte do processo comunicacional e que a mídia 

não atua enquanto instituição desconexa do contexto sócio-histórico e cultural.  

Faz-se importante salientar a dependência que passamos a ter da mídia, seja 

como meio de dar intensidade e continuidade às experiências, seja para 

entretenimento, informação. Neste sentido:    

 
É impossível escapar à presença, à representação da mídia. 
Passamos a depender da mídia, tanto impressa como eletrônica, 
para fins de entretenimento e informação, de conforto e 
segurança, para ver algum sentido nas continuidades da 
experiência também, de quanto em quando, para as 
intensidades da experiência. (SILVERSTONE, 2002, p. 12) 
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O autor chama atenção para onipresença da mídia, sendo impossível 

escapar a sua presença e representação. Tal cenário faz com que sejamos 

dependentes da mídia, tanto para entretenimento como para informação. 

Ademais, a mídia é uma das múltiplas dimensões do processo de educação não-

formal, e também é considerada como sendo agência informal do sistema de 

justiça. 

Conforme Maria da Glória Gohn (2006), apesar do senso comum entender 

como educação apenas a educação que faz parte de processos escolarizáveis, 

a educação se dá de maneira mais ampla, além da educação formal, existem a 

educação informal e a não-formal. Educação formal acontece em ambientes 

normatizados, como escolas e universidades, tendo regras e padrões 

comportamentais definidos previamente. Educação informal é construída a partir 

de preferências e pertencimentos herdados, seja na família, amigos, vizinhos, 

etc. Educação não-formal designa um processo com múltiplas dimensões, desde 

aprendizagem política dos direitos humanos e do cidadão, capacitação para o 

trabalho, educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica, 

dentre outras.  

A mídia exerce poder de agência informal do sistema de justiça, isso 

porque, tem o poder simbólico que a torna capaz de condenar, absolver, orientar 

investigação, o que traz grande responsabilidade para a mídia conforme 

destacado em entrevista a Ela Wiecko para “Dossiê feminicídio”, organizado pelo 

Instituto Patrícia Galvão – Mídia e direitos.   

Sendo assim, as contribuições da mídia para a construção do imaginário 

coletivo se dão através de seu poder simbólico, relação entre discurso 

linguagem, poder e saber, suas ferramentas e onipresença. A mídia exerce seu 

poder simbólico, desde a educação até o sistema de justiça, o que 

consequentemente faz com que a mídia tenha grande responsabilidade social, 

o que será abordado posteriormente neste capítulo. Dito isto, no próximo tópico 

aborda-se violência simbólica em face das mulheres na mídia. 

 2.2. Mídia e a violência simbólica contra mulheres  
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Violência simbólica é um conceito cunhado pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu (1999), conforme o autor a violência simbólica se institui por meio da 

adesão do dominado, e por intermédio de instrumentos de conhecimento que 

ambos têm acesso, fazendo com que sejam incorporadas as classificações que 

subjugam e subalternizam determinados grupos, naturalizando assim 

discriminações e relações de dominação.  Tal violência se exerce pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação, do conhecimento e, principalmente, pela 

via simbólica do desconhecimento, reconhecimento e até mesmo do sentimento, 

podendo ser exercida pelo Estado, família, religiões, instituições, meios de 

comunicação.  

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, 
portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e 
para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, 
mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em 
comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da 
relação de dominação, fazem esta relação ser vista como 
natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele põe 
em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os 
dominantes (elevado/ baixo, masculino/ feminino, branco/ negro 
etc.), resultam da incorporação de classificações, assim, 
naturalizadas, de que seu ser social é produto. (BOURDIEU, 
1999, p. 47) 
 

De acordo com Pierre Bourdieu (1999), violência simbólica consiste em 

processo pelo qual a classe dominante, seja econômica, cultural ou intelectual, 

impõe seu modo de pensar ao resto da sociedade. Através de atos de 

conhecimento e reconhecimento é que se dá a fronteira entre dominantes e 

dominados, e que há contribuição dos dominados para a manutenção desta 

dominação. Sendo importante ressaltar que esta contribuição também se dá em 

desconformidade com a vontade do dominado, por revelia e aceitação tácita.  

A força e eficiência da violência simbólica se devem ao fato de ser uma 

violência “invisível” e que conta com a contribuição do dominado, não sendo 

facilmente identificada como forma de violência, ela atua como engrenagem 

fundamental para a manutenção do modelo vigente, de maneira que as 

estruturas de poder permanecem intactas. A violência simbólica atua no 

imaginário coletivo, tanto do indivíduo que sofre a dominação, quanto do 
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indivíduo que exerce a dominação, fazendo com que ambos os atores sociais 

naturalizem o modelo de dominação que lhes é imposto.  

Em se tratando de comunicação de massa, conforme Denis McQuail 

(2003), chama atenção para o fato de que a mensagem dos media é um produto 

de trabalho com valor de troca, ou seja, é mercadoria, diferente de outros modos 

de relações comunicativas humanas. Neste sentido, em se tratando de noticiário, 

a notícia é mercadoria, pronta para ser consumida. E os consumidores de tal 

mercadoria precisam estar alinhados a mensagem a ser consumida, visto que o 

que se consome não é apenas a notícia, se consome também as notícias das 

entrelinhas, que devem estar alinhadas ao imaginário coletivo. Sendo assim, ao 

praticar violência simbólica em face das mulheres, a mídia não cria um novo 

cenário de discriminações, e, sim, contribui para a manutenção e reforço de um 

cenário já existente. 

Neste sentido, ao tratar de comunicação, John Thompson, ao dialogar 

com a obra de Austin, pontua o seguinte: “[...] se a comunicação é uma forma de 

ação, a análise da comunicação deve se basear, pelo menos em parte, e na 

consideração de seu caráter socialmente contextualizado” (THOMPSON, 2011, 

p. 37). Desta maneira, ao analisar mídia, se faz importante considerar os 

discursos hegemônicos, visto que haverá relação entre os discursos proferidos 

e o contexto sócio-histórico e cultural no qual o discurso está inserido. 

Sendo assim, num contexto de sociedade patriarcal, racista, classista e 

LGBTfóbica, na qual vivemos, as propagandas publicitárias e produções para 

entretenimento, como filmes, novelas e séries, praticam violência simbólica em 

face de mulheres. Seja ao retratá-las de maneira a ignorar sua multiplicidade, as 

estereotipando, as objetificando, as tratando como “super-mulheres”, 

propagando modelos inatingíveis, padrões de beleza irreais, eurocêntricos e 

racistas, ignorando que a maior parte da população brasileira é composta por 

negros, pretos e pardos. Seja apresentando mulheres apenas como esposas, as 

restringindo ao universo de seus companheiros, alimentando a rivalidade 

feminina. Seja ao hipersexualizá-las, etc. 

Em se tratando de violência simbólica em face de mulheres no noticiário, 

no final do ano de 2017, um caso de grande repercussão fez com que grupos 

feministas da Argentina chamassem atenção para um importante fenômeno. 

Conforme matéria “O feminismo se volta para a prisão da argentina que matou 
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o namorado”, publicada pelo El País, em 29 de dezembro de 2017, Nahir Galarza 

matou o namorado Fernando Pastorizzo8. O caso foi apelidado pela imprensa 

com o nome da assassina confessa, sendo chamado de “Caso Galarza”, ao 

passo que, em se tratando de crimes de feminicídios com repercussão midiática, 

os casos recebem o nome das vítimas, a exemplo, o "caso Ángeles Rawson", o 

"caso Candela", o "caso Lucía Pérez", o "caso Melina Romero". Os grupos 

feministas ressaltam que as pessoas, exceto que procurem a informação na 

internet, não sabem os nomes dos feminicidas destes casos, mas que Nahir 

Galarza sempre será lembrada como a assassina de Fernando Pastorizzo.  

Os grupos feministas também chamaram atenção para a agilidade e rigor 

com que Nahir Galarza foi julgada, diferente do que acontece em casos de 

feminicídio, recebendo pena de prisão perpétua. Além de detalhes sobre seus 

dias na prisão terem virado notícia. Este caso é um exemplo de como a mídia 

atua como agência informal do sistema de justiça, conforme tratado no tópico 

anterior. Todo sensacionalismo e ampla cobertura midiática com que o caso foi 

tratado e a sentença de prisão perpétua de Nahir Galarza demonstram o poder 

simbólico da mídia, que a torna agência informal do sistema de justiça com 

capacidade de absolver, condenar e orientar a investigação. 

A violência simbólica praticada pela mídia contra mulheres se dá de 

diferentes maneiras, sejam elas mais ou menos sutis, e através de variados 

meios, publicidade, entretenimento e jornalismo. Outro exemplo de violência 

simbólica praticada pela mídia em face de mulheres foi a divulgação de carta de 

Sidnei Ramis de Araújo, autor da “Chacina de Campinas”9. O crime ocorreu na 

passagem do ano de 2016 para 2017, Sidnei Ramis de Araújo matou doze 

pessoas, a ex-esposa, Isamara Filier, o filho, João Victor, e mais dez pessoas, 

as quais nove eram mulheres.  

Em matéria publicada pela Carta Capital, “Chacina de Campinas: um 

feminicídio”, há a abordagem de que o crime não foi uma chacina comum, foi 

feminicídio, crime de ódio em face de mulheres em razão de gênero. O autor da 

chacina deixou uma carta demonstrando ódio e desprezo as mulheres. Carta 

                                                           
8 Realizo essa análise em memória da vítima e com devido respeito aos seus amigos e familiares. 
9 Realizo essa análise em memória das vítimas e com devido respeito aos seus amigos e 
familiares. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/03/internacional/1514969986_409884.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/03/internacional/1514969986_409884.html
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que foi divulgada pela imprensa, sem responsabilidade ou preocupação com 

ressonância que o discurso de ódio contido na carta poderia causar, e que 

causou, visto que o assassino encontrou apoiadores que comentaram nas 

notícias culpabilizando a vítima. Em trecho da carta, o feminicida, autor da 

chacina, afirma: “Eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser 

pai! (...) A vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a fazer o mesmo com os 

filhos, agora os pais quem irão se inspirar e acabar com as famílias das vadias”. 

Além de ter se referido a Lei Maria da Penha como “Vadia da Penha”. 

Veicular conteúdo contendo discurso de ódio é uma forma de violência 

simbólica em face do grupo subjugado pelo discurso, podendo dar ressonância 

ao discurso de ódio. Em entrevista à Carta Capital, para a matéria “Chacina de 

Campinas: um feminicídio”, Sanematsu, do Patrícia Galvão, aponta para a 

importância de desviar os holofotes do discurso misógino do assassino. “O que 

me preocupa é que esse discurso encontre ressonância em boa parte da 

população, especialmente masculina, que também está insatisfeita, se sentindo 

impotente”. Daniela Teixeira, da OAB-DF, concorda. “O que choca são as 

reações, os comentários nas reportagens. As pessoas estão justificando a 

atitude dele, como se a mulher devesse ser responsabilizada.” 

O caso da “Chacina de Campinas” demonstra o espaço que algozes em 

casos de violência contra mulheres têm na mídia, para darem sua versão dos 

fatos, sendo comumente entrevistados e utilizando a oportunidade para 

racionalizar sua conduta criminosa culpabilizando as vítimas. O caso da 

“Chacina de Campinas” possui a peculiaridade de o assassino ter cometido 

suicídio, e ainda assim, através de carta deixada, ter conseguido com que seu 

discurso misógino e culpabilizador da vítima, se tornasse notícia. No tópico a 

seguir, há a abordagem da imagem das mulheres na mídia. 

 

 2.2.1. Imagem das mulheres na mídia 
 

Ao abordar a imagem das mulheres na mídia, considerar-se-á imagem no 

sentido de como essas mulheres são representadas, bem como imagens no 

sentido de fotografias utilizadas e fotografia em se tratando de audiovisual.  Ao 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/quando-a-misoginia-pauta-as-criticas-ao-governo-dilma
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se falar em mídia, considerar-se os meios de comunicação de massa, que 

transmitem os valores hegemônicos de uma cultura patriarcal, racista e classista 

sub-representando e estereotipando as mulheres, atuando de maneira a 

perpetuar estigmas, e estereótipos de gênero, racismo e preconceito de classe 

social. Seja ao ignorar a diversidade de mulheres existentes ou ao representar 

mulheres com padrão de beleza irreal, eurocêntrico e racista, como objeto 

sexual, como mercadoria, apenas como esposa, ignorando a multiplicidade de 

mulheres e suas particularidades, bem como, através de notícias que vitimizam, 

culpabilizam e até mesmo revitimizam mulheres.  

No que tange à discussão sobre como as mulheres são retratadas na 

mídia, o direcionamento à publicidade é mais comum. Provavelmente pelo 

número de campanhas publicitárias, principalmente de cerveja, que foram 

fortemente denunciadas pela população, e analisadas pelo Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária – CONAR. Conforme matéria da Super 

Interessante, intitulada de “Dez comerciais mais machistas dos últimos tempos”, 

no ano 2015, dentre os 241 anúncios publicitários julgados pelo CONAR, 20 

eram de cerveja. E desses 20, 10 foram analisados por conteúdo machista, apelo 

sexual e desrespeito as mulheres.  

Provavelmente o número de comerciais publicitários com conteúdo 

machista se explique pelo fato de as campanhas em geral, terem como público 

alvo homens, embora mulheres também consumam cerveja. Nos comerciais de 

cerveja dirigidos ao público masculino, comumente as mulheres são utilizadas 

como chamariz e objetificadas, como se fossem produtos passíveis de consumo.  

Sendo assim, discussão sobre imagem da mulher na publicidade aponta para o 

fato de as mulheres serem representadas de maneira sexista e objetificadora 

nas publicidades.  

Neste sentido, conforme Rachel Moreno (2017): 

E o discurso – quer verbal, quer imagético – nos apresenta 
sempre como jovens (como se fosse crime ou vergonha 
envelhecer), quase sempre brancas (embora a nossa maior 
riqueza seja justamente a diversidade de raças e etnias que nos 
caracterizam), sempre magras (numa ditadura que se acentuou 
nos últimos anos, na contramão da realidade dos contornos 
corporais, tanto devido à nossa mistura de raça quanto à 
alimentação moderna e a vida sedentária), preferencialmente 
loiras e de cabelos lisos (bem distante do nosso padrão 
nacional). (MORENO, 2017, p. 32) 
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A autora ao analisar o discurso verbal e imagético sobre mulheres na 

mídia brasileira, ressalta que não há representação de mulheres de maneira a 

representar a multiplicidade de padrões. A representação não é múltipla, como 

se houvesse apenas um modelo de mulher, que é jovem, branca, magra e com 

padrão de beleza europeu. A autora ressalta ainda, que a representação de um 

padrão, faz com que o que esteja fora deste padrão seja considerado 

vergonhoso. Há ainda um apagamento de existências, destas mulheres que não 

são representas, e uma negação de quem nós somos, enquanto país de maioria 

negra e com grande miscigenação. Ainda que sejamos um pais de maioria negra, 

as mulheres retratadas na mídia são as com padrão de beleza, mais próximo do 

padrão europeu.  

Em se tratando de telenovelas brasileiras, o documentário “A Negação do 

Brasil – O Negro nas Telenovelas Brasileiras”, produzido e dirigido por Joel Zito 

Araújo, chama atenção para a sub-representação de negros e o 

embranquecimento de personagens, bem como para os estereótipos ao 

retratarem pessoas negras. Em relação as mulheres negras, os estereótipos 

mais comuns são: Mãe Preta costuma ser escrava, ex-escrava, ama de leite, ou 

empregada doméstica, normalmente gorda e bondosa, quase da família e uma 

faz tudo; a empregada doméstica, que pode ser, a espevitada e faladeira, a 

sensual e fogosa, a submissa e dedicada e a maliciosa e bisbilhoteira; escrava; 

a negra fogosa e sensual, que aparece de maneira hipersexualizada e 

objetificada; e a personagem negra que só existe para compor a construção de 

uma personagem branca, vivendo na sombra e em função desta.  

No que tange ao cinema brasileiro, o cenário é semelhante ao das 

telenovelas brasileiras. A este respeito, há uma sub-representação de pessoas 

negras no cinema, conforme pesquisa “Raça e Gênero do Cinema Brasileiro 

(2002-2014)”, realizada pelo Grupo de Estudos Multidiscipinares da Ação 

Afirmativa (GEMAA-IESP-UERJ), em análise aos vinte filmes de maior bilheteria 

de cada, nenhum dos filmes de maior bilheteria foi protagonizado por uma mulher 

negra. O elenco principal destes filmes é composto de 5% de mulheres negras, 

35% mulheres brancas, 15% homens negros e 45% homens brancos. No que 

tange à direção destes filmes, o cenário é ainda pior, nenhuma mulher negra, 

14% mulheres brancas, 84% homens brancos, 2% homens negros. Na 
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roteirização destes filmes também não há presença de mulheres negras, sendo 

24% mulheres brancas, 3% homens negros e 69% homens brancos. Ou seja, as 

mulheres negras, além de não aparecem nas funções responsáveis pela 

construção das narrativas, no produto final não são representadas de maneira 

satisfatória, havendo uma invisibilidade dessas mulheres, como se não 

existissem ou não tivessem histórias dignas de figurarem enquanto 

protagonistas, uma existência invisibilizada.  

A imagem das mulheres na mídia é composta por múltiplos eixos de 

discriminação, sendo assim, para abordagem da temática, é importante entender 

as construções que a mídia faz do racismo. O sociólogo Muniz Sodré propõe o 

conceito de racismo midiático. “Esse racismo aloja-se em novas modalidades 

institucionais - no sentido dado por Mauss à palavra “instituição”, ou seja, modo 

de fazer ou de pensar independente do indivíduo.” (SODRÉ, 1998, p.2). O 

sociólogo enumera quatro fatores que compõem o que o racismo midiático, quer 

sejam: a negação, o recalcamento, a estigmatização e a indiferença profissional. 

A negação é quando a mídia nega a existência de racismo. O recalcamento 

costuma-se recalcar aspectos identitários positivos das manifestações 

simbólicas de origem negra, seja no Brasil ou nas Américas. A estigmatização 

ocorre quando a mídia desqualifica as diferenças reproduzindo estereótipos que 

levam à discriminação. A indiferença profissional, a desvalorização profissional 

e cultural do comunicador negro. Deste modo, nenhuma verdadeira política 

antirracista pode ser implantado nessa grande mídia (SODRÉ, 1998). 

Ainda que o cenário seja preocupante, no que tange a publicidade, houve 

uma pequena melhora nos últimos anos. Além de denúncias no Conselho 

Nacional de Autorregulamentação – CONAR, comumente, em se tratando de 

publicidade que são ofensivas as mulheres, têm havido manifestações de 

rechaço e boicote as marcas. Neste sentido, trabalha-se com a ideia de que a 

amplitude alcançada pelo debate sobre a problemática da objetificação de 

mulheres em propagandas publicitárias tenha contribuído para a conquista de 

um melhor cenário, ainda que a problemática não esteja superada.  

Ao se tratar de imagem, não é apenas a imagem no sentido de 

representação que chama atenção, as imagens propriamente ditas, utilizadas 

nas publicidades ou notícias também fazem jus a apreciação, para análise de 
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violência simbólica em face das mulheres. Em se tratando de notícias em que há 

violência simbólica em face de mulheres, é importante se analisar a mensagem 

que a imagem escolhida para composição da matéria transmite. Visto que, 

conforme Adilson Citelli (2006), o crescimento dos media fez com que a imagem 

se tornasse capaz de contribuir com a construção de pensamento.  

Conforme o autor, os símbolos imagéticos possuem reflexos em diversas 

instâncias sociais, dada sua capacidade de veicular valores. Embora Suzy 

Lagazzi (2011), aborde análise de discurso, seus apontamentos contribuem para 

a metodologia proposta, visto que aponta para a importância das imagens e de 

todos os seus elementos constitutivos, bem como para a importância de 

elementos como músicas, sons, links, movimento, em casos de material 

audiovisual: 

 
Importam as palavras usadas assim como a sintaxe do texto, no 
caso da materialidade verbal. Importam as imagens em seus 
vários elementos constitutivos, tais como as cores, a relação luz 
e sombra, a perspectiva, os traços no caso da materialidade 
visual. E no caso de um texto alocado no espaço digital, 
importam também os links, muitas vezes o movimento de 
imagens, a sonoridade e a musicalidade, em caso de vídeos 
(LAGAZZI, 2011, p. 499). 

 
Em se tratando da imagem das mulheres na mídia, se faz necessário que 

se entenda a vastidão dos elementos constitutivos dos discursos propagados, 

bem como, a importância de análise destes elementos. Também se faz 

necessário a percepção de que esta imagem de maneira ampla, tanto no sentido 

de representação, quanto de imagens propriamente ditas, visto que os discursos 

não são apenas linguísticos, sendo também imagéticos. O tópico a seguir, é 

dedicado a revitimização midiática no jornalismo e violência da notícia. 

 

 2.2.2. Revitimização midiática no jornalismo - Violência da notícia 
 
A revitimização de autoria midiática ocorre quando os veículos de 

comunicação, ao noticiar a violência de gênero, extrapolam a notícia, seja 

veiculando detalhes “desqualificadores” da vida da mulher que sofreu violência 

em razão de gênero, distorcendo os fatos ou exaltando qualidades do agressor. 
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A vítima passa a ser julgada e discriminada, como se fosse culpada pela 

violência sofrida, o que caracteriza uma nova violência contra esta mulher.  

Angelita Pereira de Lima (2001), em dissertação intitulada “A notícia de 

violência contra a mulher e a violência da notícia”, destaca aspectos desta 

violência. Dentre tais aspectos estão o fato de a maioria das matérias sobre 

violências em razão de gênero perpetradas contra mulheres ser sobre mulheres 

de classes sociais mais baixas, passando a mensagem de que tal violência é 

típica destas classes. Justificativas para a violência, tais quais, ingestão de 

bebida alcoólica, ciúme, traição, distúrbio psíquico, não aceitação de término de 

relacionamento. Desta maneira, as matérias pontuam uma certa inteligibilidade 

às violências praticadas, apresentando fatores externos ao algoz, que 

justifiquem a prática do ato criminoso. 

Em artigo intitulado de “A mídia define as prioridades da segurança 

pública” publicado no livro Mídia e violência – Novas Tendências na cobertura 

de Criminalidade e segurança pública no Brasil”, do Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Claudio Beato 

(2007), ao tratar de cobertura jornalística sobre violência e segurança pública, 

chama atenção para interessantes fatores referentes a cobertura jornalística, tais 

quais o papel da mídia no agendamento de políticas públicas, ausência de 

jornalistas especializados, ao contrário do cenário de outros temas, como 

política, educação, economia, cultura ou ciência. E ainda quando existem, 

raramente possuem qualificação para compreender o fenômeno abarcando toda 

sua complexidade. O autor também chama atenção para ambígua relação da 

mídia com a polícia, e para as fontes jornalísticas, que comumente são os 

boletins de ocorrência, vejamos:  

 

Em 2004, uma análise de 2.514 textos publicados em nove 
jornais de três estados4 demonstrou que a polícia era a principal 
fonte ouvida em 32,5% dos casos. Quando eram 
desconsiderados os textos que não indicavam fontes – notas e 
colunões, rápidos registros de encontros de cadáveres, roubos 
e outras ocorrências, que compunham 24,8% da amostra – o 
percentual subia para 43,2%. Em outro levantamento, realizado 
pelo CESeC em 2006 sobre oito jornais do Rio,5 26,9% dos 
2.651 textos baseavam-se em informações policiais. Além 
destes, um grande número dos colunões e notas, que 
compunham 34,6% da amostra, tinha como fontes os boletins de 
ocorrência. (BEATO, 2007, p. 37) 
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Acerca da utilização de boletins de ocorrência como fontes jornalísticas, 

Angelita Lima (2001), em análise a notícias de violência contra as mulheres, em 

periódicos do estado de Goiás, a autora chega a hipótese de que o boletim de 

ocorrência, enquanto primeira fonte de informação sobre a violência determina 

o enfoque a ser publicizado, neste sentido, desataca “a narrativa sobre essa 

violência, nos jornais, constrói-se pela banalização do crime, sua 

espetacularização e rotinização, bem como pela naturalização da ideia de que é 

um comportamento próprio das camadas populares” (LIMA, 2001, p.14).  

Outro aspecto importante para o qual a autora chama atenção é a 

possibilidade de se identificar a fonte da informação a partir da abordagem 

jornalística, ou seja, em notícias que apresentam o que chamam de “motivação”, 

comumente, tem como fonte a defesa do autor, neste sentido, “Geralmente, os 

argumentos estão centrados na defesa do agressor/criminoso que justifica seu 

crime acusando a mulher. Esse processo torna a vítima culpada pela violência 

sofrida e alimenta o processo de revitimização da mulher em situação de 

violência” (LIMA e RAMOS, 2017, p.113) 

Ainda que o cenário não seja satisfatório, houve evolução nas últimas 

décadas. Em “Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos”, Eva Blay (2008) 

afirma que na passagem do século XXI, houve uma mudança no que tange ao 

tratamento da mídia em relação a casos de violência perpetrados contra as 

mulheres em razão gênero. Segundo a socióloga, tal mudança se deu tanto 

referente ao número de casos noticiados, quanto à abordagem mais 

investigativa, mostrando mudança de linguagem na apresentação das vítimas, 

que antes eram apresentadas como causadoras da violência que as afligiu. No 

entanto, a autora salienta que ainda há a abordagem dos casos por uma ótica 

machista. 

Na virada para o século XXI, diferentemente dos anteriores, o 
noticiário sobre a violência contra a mulher se torna cada vez mais 
numeroso e a mídia revela certa demanda social para a 
descoberta e punição dos assassinos, embora resistam casos 
noticiados sob uma ótica conservadora e machista. (BLAY, 2008, 
p. 67). 
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Conforme Eva Blay (2008), até a década de 1980, o noticiário apresentava 

a mulher vítima de violência, como culpada por sua própria morte, seja por ter 

posto fim ao relacionamento com o algoz, por desobedecê-lo ou por infidelidade. 

Havendo mudança na abordagem do noticiário na última década do século XX, 

tendo se tornado mais investigativo. Conforme pontua a autora, embora tenha 

havido evolução da abordagem da mídia no que tange a violência de gênero 

contra mulher, ainda resiste ranço de machista, conservador e misógino nas 

abordagens. E este ranço resiste e revitima as mulheres. Ainda que de maneira 

mais sutil, principalmente nos casos de crimes contra a dignidade sexual, o 

noticiário ainda relata casos de violência contra as mulheres, de maneira a 

classificá-las em “honestas e desonestas”, legitimando no imaginário coletivo se 

são causadoras ou não da violência que as lhe afligiu.  

Para Rachel Moreno (2017), psicóloga e coordenadora do Observatório 

da Mulher, em entrevista para a TV Brasil, no que diz respeito à violência contra 

as mulheres, a mídia tem atitudes prejudiciais à formação crítica da sociedade, 

noticiando de maneira a espetacularizar ou banalizar o tema, não aprofundando 

discussão sobre a temática. Neste sentido, sobre espetacularização ao abordar 

a violência de gênero contra as mulheres, Lívia Perez, autora do documentário 

“Quem matou Eloá?”: 

 

[PEREZ, Lívia. Lívia Perez: entrevista [out. 2016]. 
Entrevistadora: I. Matuoka. 2016. Entrevista concedida a CARTA 
CAPITAL.] No filme eu tentei trabalhar três eixos: a sociedade, a 
polícia e a imprensa, que acabou sendo o mais forte. Primeiro 
no caso de sequestro eles geralmente são sigilosos então a 
imprensa não deveria nem ter noticiado antes que o caso 
acabasse, mas noticiou. Além disso tem a interferência. E a 
terceira camada é a romantização, construir um romance em 
cima do crime, construir os personagens Lindemberg e Eloá, ele 
bem mais complexo que ela, ele joga futebol, ele trabalha, faz 
várias coisas mas sobre ela não temos muita informação. 
Sempre se apoiando sobre a dor do Lindemberg, sobre o ciúme, 
sobre o que ele quer, uma construção de uma forma muito 
clássica, como uma novela. E como aquilo foi se estendendo, a 
mídia foi trazendo mais e mais informações até que aquilo 
precisava de um desfecho dramático, tanto que teve, ela foi 
morta em uma intervenção às seis da tarde. Até uma 
entrevistada fala “é uma coincidência né, a polícia ter entrado na 
hora em que todos os programas policialescos estão com a 
câmera ligada para lá”. A imprensa perdeu uma oportunidade 
muito grande de fazer uma discussão sobre violência contra 



57 

 

mulher, sobre o que significa você começar a namorar muito 
cedo um cara e entrar em um relacionamento abusivo. 

   

A espetacularização do sequestro de Eloá10 teve consequências 

desastrosas, contribuindo para o desfecho em tragédia, com feminicídio11 da 

menor. Lívia Perez, autora do documentário “Quem matou Eloá?”, trabalha três 

eixos em sua narrativa, a sociedade, a polícia e a imprensa, retratando como o 

cenário foi montado a partir destes três eixos. E como a imprensa teve 

significativa participação no desfecho.  

 Durante a cobertura midiática, chegaram a traçar perfil do criminoso, 

exaltando qualidades, romantizando o crime, como se fosse em decorrência de 

amor. Construiu-se um cenário em que a vítima era tida como motivadora do 

crime, por ter terminado o relacionamento com o criminoso, descrito como um 

bom rapaz, um rapaz trabalhador pelo noticiário. O caso não foi mantido em 

sigilo, como costuma acontecer em se tratando de sequestros. Lindemberg foi 

entrevistado por telefone durante o crime, a entrevista foi transmitida ao vivo pelo 

programa “A tarde é sua” da Rede TV, e ainda disseram no ar que tudo se 

resolveria e o ex-casal reataria. O que demonstra descaso e a naturalização da 

violência contra as mulheres. 

Ao se tratar sobre revitimização midiática de mulheres vítimas de violência 

de gênero, é importante analise do discurso imagético e não apenas o discurso 

linguístico das notícias. Comumente as notícias não são meramente informativas 

do fato ocorrido, elas são narrativas mercadológicas, e as imagens acabam 

servindo como mecanismos de racionalização do ocorrido. A exemplo, em se 

tratando de casos de feminicídio, comumente a notícia traz imagens da vítima, e 

tais imagens dialogam com o enfoque que a matéria dá ao caso, ou seja, numa 

notícia que destaca detalhes da sexualidade da vítima, tais quais, 

relacionamento com o autor, principalmente extraconjugal e ou casual, a foto 

                                                           
10 Realizo essa análise em memória da vítima e com devido respeito aos seus amigos e 
familiares. 
11 A escolha por se utilizar a palavra feminicídio, ainda que na data do crime, o tipo penal não 
existisse no doutrinamento jurídico brasileiro, vai para além de um viés legalista e se justifica 
pelo crime que ocorreu em 2008, se encaixar no conceito de feminicídio que existia desde o a 
década de 1970. O que crime que ceifou a vida de Eloá é causou um espetáculo de horrores 
transmitido ao vivo por diversos veículos de comunicação foi um crime de ódio contra uma 
mulher, resultante de desigualdade de gênero, discriminação, opressão e menosprezo contra as 
mulheres. 
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escolhida é uma foto que dialogue e reforce a mensagem transmitida através da 

informação veiculada que extrapola a notícia, ou seja, nesse caso, a escolha 

costuma ser por uma imagem mais sensual. Sendo assim, num cenário de 

culpabilização da vítima, a imagem escolhida para ilustrar a notícia passa uma 

mensagem de inteligibilidade da conduta criminosa, culpabilizando a vítima e ou 

a desqualificando. Nesta perspectiva, Patrick Champagne (1993) aponta o poder 

das imagens, conforme o sociólogo, embora as imagens, assim como os 

discursos, sejam produto de trabalho de seleção, elas possuem influente efeito 

de evidência. Como se as imagens fossem capazes de indicar a realidade. 

No “Dossiê feminicídio”, organizado pelo Instituto Patrícia Galvão – Mídia 

e direitos, em tópico que trata sobre papel da imprensa, cuidados com 

revitimização e discriminações, a advogada Aline Yamamoto aponta para a 

problemática da exploração da sexualidade da vítima em notícias sobre violência 

contra a mulher. Conforme destaca a advogada, há culpabilização das vítimas a 

partir do controle de seus corpos baseado no estereótipo do recato. De modo 

que as vítimas que não se enquadram no estereótipo do recato são tidas como 

merecedoras da violência que sofreram. 

Sendo assim, num contexto de sociedade patriarcal na qual estamos 

inseridos, explorar a sexualidade das vítimas em narrativas jornalísticas sobre 

casos de violência contra as mulheres, contribui para a construção da vítima 

enquanto culpada pela violência que sofreu. Culpada por ter uma sexualidade 

que não corresponde ao que é socialmente esperado de mulheres. Como se esta 

sexualidade que foge ao estereótipo do recato fosse a causadora da violência, e 

não uma estrutura misógina, que discrimina, odeia, violenta e mata mulheres 

apenas por serem mulheres. 

Nesta perspectiva, Angelita Lima (2001) aponta para dramatização 

comumente empregada em notícias que narram tragédias, nas quais a 

informação não é o principal objetivo, sendo apenas ferramenta do processo. 

Conforme a autora, o objetivo principal dessa “comunicação” é tornar as pessoas 

personagens, proporcionando que os “atores” sociais se identifiquem com as 

notícias. Paradoxalmente, as personagens que têm suas histórias narradas, 

permanecem reclusas em sua intimidade e na dor de terem sido expostas. Lima 

também chama atenção para o que chama de dupla violência da notícia, que 

consiste na violência dada pela publicização em si, ao veicular de maneira 
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individualizada a história em si e outra pelo viés em que realiza tal publicização. 

E destaca que se trata de uma violência contra as classes sociais menos 

favorecidas, visto que vincula a ocorrência de tal violência com estas classes. 

Ao priorizar manchetes sensacionalistas que teatralizam as notícias, o 

jornalismo opta por uma abordagem mercadológica, já que sensacionalismo dá 

audiência, em detrimento de cumprir sua função social, contribuindo com o 

aprofundamento da discussão sobre fenômeno a ser noticiado. Com a 

espetacularização das notícias, o noticiário se aproxima do entretenimento, 

subjetividade e até mesmo ficção. Nesta perspectiva Margarethe Steinberger 

(2003, p.186): 

 

Há uma adoção cada vez mais frequente da retórica do 
espetáculo e dos recursos de teatralização da informação. Ainda 
que o jornalístico não se funda com o melodramático – 
radioteatro, telenovela, folhetim -, a visão de compromisso com 
a informação, a verdade e a objetividade vem se atenuando. 
Como nos gêneros melodramáticos, muitas vezes o noticiário 
tende ao entretenimento, ficção e subjetividade. 
(STEINBERGER, 2003, p. 186) 

 

Ao noticiar sobre violência contra mulheres em razão de gênero, ao invés 

de esmiuçar o passado da vítima dando inteligibilidade a conduta criminosa, 

discutir sobre a estrutura que alimenta a violência de gênero em face de 

mulheres e abordar que não é um problema individual e sim social. Enquanto 

aspectos irrelevantes, que servem apenas para individualizar e particularizar a 

violência são explorados, aspectos relevantes, capazes de dar visibilidade 

positiva ao fenômeno e trata-lo como um problema social, são omitidos. A 

exemplo, trazer na notícia a raça da mulher vítima de violência de gênero seria 

importante ocasião para dar visibilidade a interseccionalidade de discriminações 

as quais as mulheres negras são submetidas, visto que, quantitativamente são 

as que mais sofrem em razão de violência de gênero em face de mulheres. 

De acordo com Dowbor (2000), a manipulação midiática se deve ao fato 

das pessoas raciocinarem a partir das informações que lhes são dadas. Ou seja, 

no contexto da presente pesquisa, sem ignorar o fato de que os discursos 

propagados pelos veículos de comunicação refletem o contexto social ao qual 

estão vinculados. Ao noticiar de maneira a extrapolar o crime a ser noticiado, 

dando detalhes sobre vítima, a exemplo embriaguez, relacionamento com 
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agressor, ou qualquer informação desqualificadora, a mídia violenta as vítimas 

as culpabilizando. Além disso, reforça a culpabilização da vítima feita pelos 

telespectadores, pois estes raciocinaram a partir das informações que lhes foram 

dadas. 

No próximo há abordagem sobre o paradoxo da visibilidade e a qualidade 

da visibilidade. Levantando questões sobre os possíveis benefícios e malefícios 

trazidos com a publicização de notícias sobre violência. Problematizando o fato 

de que os meios de comunicação de massa têm perdido a oportunidade de 

noticiar sobre casos de violência de modo a dar visibilidade, e 

consequentemente trazer para debate um problema social. Ao invés disso, utiliza 

a oportunidade para espetacularizar e banalizar a questão. Também se discutirá 

sobre quais são quais casos ganham visibilidade, e se tal visibilidade consegue 

informar qual o grupo de mulheres mais acometido por tal violência. 

 
 

 2.3. O que o silêncio nos diz? Paradoxo da visibilidade e qualidade da 
visibilidade 

 

Ao se tratar sobre visibilidade referente a crimes em decorrência de 

gênero perpetrados em face de mulheres, é importante que se entenda a 

complexidade da temática. A publicização da violência contra as mulheres, 

sendo uma visibilidade positiva, pode contribuir colocando em evidencia um 

problema social e fortalecendo campanhas sobre o tema. Em contrapartida, a 

visibilidade pode ser negativa, quando é dada por meio de espetacularização a 

casos particulares. A visibilidade negativa pode contribuir com a ideia de que são 

casos isolados, que se justificam em suas particularidades, e não que são parte 

de um problema estrutural de discriminação e violência contra as mulheres. 

Neste sentido: 

[...] a publicização da violência doméstica contra a mulher nos 
meios de comunicação constitui uma face importante e 
contraditória da sua visibilidade. Ao mesmo tempo em que as 
campanhas de combate à violência de gênero ganham força nas 
mídias, ocorre também, rotineiramente, a publicização de casos 
particulares em cobertura dos jornais impressos, telejornais, em 
abordagens de cunho policial e sensacionalista (LIMA; RAMOS, 
2017, p.114) 
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A este respeito, no “Dossiê feminicídio – Invisibilidade mata”, organizado 

pelo Instituto Patrícia Galvão – Mídia e direitos, há um caderno intitulado de 

“papel da impressa”. Neste caderno, o Instituto traz reflexões acerca do função 

da impressa na abordagem sobre violência contra as mulheres.  O poder da 

mídia e o papel social da imprensa; o papel da imprensa na cobertura dada a 

casos de feminicídios; o que se deve fazer quando a pauta é feminicídio; 

cobertura acrítica enquanto cúmplice de feminicídio; predominância de cobertura 

com viés policial; cuidados com revitimização e discriminações; cuidado com 

banalização ou tratamento como se anormal fosse; abordar motivação de 

gênero; invisibilidade e exposição das principais vítimas, mulheres negras; 

direitos das vítimas e parâmetros éticos; “régua maniqueísta” para pedir culpa 

da vítima e do agressor; respeito a privacidade e confidencialidade de 

informações; comunicação em prol dos direitos das mulheres; dados capazes de 

demonstrar a dimensão do problema; necessidade de acesso a fontes 

especializadas e traz sugestões para a cobertura dos casos. 

O dossiê em questão se faz bastante importante para fomentar a 

discussão sobre a temática, e embora se chame “Dossiê Feminicídio”, as 

questões abordadas também são importantes para discussão da abordagem de 

violência não letal em face de mulheres, e fundada e questão de gênero. Dentre 

as importantes questões abordadas no dossiê, ao se falar do paradoxo da 

invisibilidade, se faz necessário destacar que, o número de notícias sobre 

feminicídios de mulheres brancas é maior que o número de notícias sobre 

feminicídio de mulheres negras, o que não é coerente, visto que as mulheres 

negras são as que mais morrem vítimas de feminicídio. A este respeito, Jurema 

Werneck (2015), em entrevista ao Instituto Patrícia Galvão, afirma: 

 

[WERNERCK, Jurema. Jurema Wernerck: entrevista [2015] 
Entrevista concedida ao INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO] O que 
há em relação às mulheres negras é um desvalor que inviabiliza. 
A mídia fala de feminicídio quando uma mulher branca é 
assassinada. E os números tem mostrado que, quando uma 
mulher branca é assassinada, três mulheres negras também 
foram mortas e a gente não ouve essa notícia. Acho que o maior 
exemplo, a maior constatação da presença desses estereótipos, 
desse racismo, é a afirmação de que nossa vida não tem valor. 
Três de nós foram mortas e ninguém nem liga, ou melhor, a 
mídia não liga, porque nós ligamos. Uma branca pode ainda 
aparecer desqualificada, mas não se compara a desqualificação 
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que sofremos, em termos de que a nossa vida não teve o menor 
valor e não há interesse sobre essa morte.  
 

Conforme Jurema Wernerck (2015), embora haja desqualificação em se 

tratando de notícias sobre feminicídios de mulheres brancas, no caso de 

feminicídios de mulheres negras, a situação é ainda pior, visto que os casos 

sequer viram notícia. As mulheres negras são as que mais morrem vítimas de 

feminicídio, mas proporcionalmente, não são estes feminicídios que são 

noticiados. Ou seja, tal situação é outra faceta do paradoxo da visibilidade, ainda 

que a abordagem dada aos casos seja problemática, a escolha de se noticiar 

principalmente sobre mortes de mulheres brancas, é ainda mais problemático. 

Este silêncio nos diz muito sobre os diferentes eixos de discriminações aos quais 

diferentes mulheres estão submetidas. A este respeito, Milena Peres, Suane 

Soares e Maria Dias (p. 106, 2018): 

Percebemos que a ausência de informações é 
demonstrativo de lesbofobia, de racismo, de machismo, de 
classismo e de tantos outros preconceitos agregados que 
constroem o perfil e o sentido do descaso com estas 
pessoas no Brasil e no mundo. Se a notícia não existe e se 
os dados não existem, não há provas, não há 
fundamentações e muito menos credibilidade com relação 
aos relatos. A comunidade lésbica é privada do direito de 
chorar a morte de suas membras e fica cada vez mais 
desinformada com relação às estatísticas dos riscos reais 
que estão em jogo no dia a dia do que significa sobreviver, 
enquanto lésbica, em uma sociedade como a brasileira. 
Conhecimento é poder e um direito de todas as lésbicas. 
(PERES, SOARES E DIAS, p.106, 2018) 

 

Conforme as autoras, a invisibilidade referente a crimes que evidenciam 

discriminações como, lesbofobia, racismo, machismo e preconceito de classe 

social, são reflexo do descaso da sociedade com a vida destas pessoas. 

Apontam ainda, que conhecimento é poder, e que as notícias poderiam dar 

respaldo para a problemática da violência contra pessoas que fazem parte 

destes grupos discriminados, bem como, credibilidade aos seus próprios relatos. 

A invisibilidade ou a visibilidade sem qualidade dada pela mídia a estes casos 

informam a não valorização destas vidas.  

Em se tratando de invisibilidade ou qualidade de visibilidade, 

provavelmente se faça associação a regulação da mídia, neste sentido, no tópico 
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a seguir há a enfoque na regulação da mídia no Brasil e os direitos das mulheres, 

traçando comparativo com a Argentina. 

 
 

2.4. Regulação da mídia no Brasil e os direitos das mulheres - um 
comparativo com a Argentina 

 

Ao se tratar de comunicação e regulação da mídia em países da América 

Latina, é importante uma contextualização histórica para que se entenda o 

cenário que compõe a problemática discutida. Em geral, os países da América 

Latina possuem democracias jovens. A exemplo do Brasil e da Argentina, ambos 

os países tiveram golpes de estado, e processos de redemocratização recentes. 

Em regimes ditatoriais, a censura dos meios de comunicação é grande aliada. 

Neste contexto, os defensores da regulação da mídia nestes países têm como 

principal desafio demonstrar que a regulação não se confunde com censura, e 

também não oferece risco aos processos democráticos destes países. 

O entendimento aqui adotado é de que a regulação da mídia não implica 

em censura e não significa ameaça para o Estado Democrático de Direito. Pelo 

contrário, parte-se do entendimento de que a regulação da mídia, com base na 

regulamentação12 das normas constitucionais, contribui com a evolução do 

processo democrático. Cabe ainda salientar que, conforme Lima (2007), a 

liberdade de expressão não está atrelada à mídia. O autor pontua que a 

liberdade de expressão existia séculos antes da criação da imprensa, e se 

aproximaria do que hoje chamamos de cidadania. Nesta perspectiva, vejamos 

Venício A. de Lima (2007, p.47): 

A primeira associação entre liberdade de expressão e liberdade 
de imprensa é totalmente inadequada. A liberdade de expressão 
aparece seis séculos antes de Cristo associada a uma 
capacidade de autogoverno, que hoje se aproximaria da ideia de 
cidadania. Já a liberdade de imprensa implica a existência da 
imprensa, que só aparece no final do século XV. Quando se 

                                                           
12 Sobre a regulamentação de normas constitucionais, cabe destacar que as normas constitucionais 

podem ser de eficácia plena, contida ou limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas 

que desde de sua entrada em vigor já produzem efeitos, sua aplicabilidade é direta, imediata e integral. 

As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que a aplicabilidade é direta, imediata mas 

não integral, cabendo ao legislador restringir sua eficácia. Já as normas constitucionais de eficácia 

limitada, são aquelas em que a aplicabilidade é indireta, mediata e deferida, ou seja, são normas que só 

produzem eficácia após a criação de outra lei que discipline sua aplicação, ou seja, normas constitucionais 

de eficácia limitada são aquelas que necessitam de regulamentação.  (PAULO; ALEXANDRINO, 2009)  
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estuda a história dos meios de comunicação, se pode ver como 
a ideia original de liberdade de expressão está longe dessa 
instituição que hoje se constitui de grandes conglomerados 
multimídia. O que há são as expressões das posições desses 
grupos empresariais. De forma nenhuma podem ser entendidas 
como porta-vozes da liberdade de expressão coletiva. (LIMA, 
2007, p. 49) 
  

Conforme o autor, a ideia de liberdade de expressão aparece seis séculos 

antes Cristo, séculos antes da existência de imprensa, que surgiu apenas no 

século XV. Nesta perspectiva a associação entre liberdade de expressão e 

liberdade de imprensa se mostra reducionista e inadequada. O autor também faz 

importante apontamento sobre a liberdade de imprensa não ser representação 

da liberdade de expressão coletiva, e sim expressão de grupos empresariais que 

detém o monopólio dos meios de comunicação. Para o exercício da liberdade de 

expressão como pilar da democracia, é necessário que não aja violação aos 

direitos fundamentais e aos direitos humanos. A regulação da mídia seria em 

nome de uma comunicação que não viole tais direitos. A este respeito, Maria 

Garcia (2001, p.104) afirma: 

 

A liberdade demanda responsabilidade e a Constituição 
consagra essa dinâmica atribuindo a determinados veículos de 
comunicação social o seu efetivo papel na sociedade na qual se 
inserem e devem sua existência e da qual participam como 
agentes sociais, dentro dos princípios determinados dessa 
atividade. (GARCIA, 2001, p. 104). 
 
 

Ademais, as emissoras de rádio e televisão são concessões públicas, ou 

seja, assim como os serviços de fornecimento de água, energia e transporte, 

comunicação é um serviço público prestado por empresas privadas a partir de 

concessões. Em geral, as concessões públicas são regulamentadas pelo poder 

público, a fim de que os serviços sejam prestados com qualidade, parte se da 

premissa de que não há motivo para que os serviços de comunicação não 

tenham tal regulamentação, conforme previsto nos artigos 54, 220, 221 e 223 da    

Constituição da República Federativa do Brasil.  

Dentre o previsto em tais artigos, é necessário que se observe algumas 

questões que não são respeitadas, a exemplo, no artigo 54, há previsão de que 

deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviços 

públicos. No § 5º do artigo 220 há previsão de os meios de comunicação social 
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não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. No artigo 221 há previsão de 

preferência a atividades educativas, artísticas culturais e informativas, bem 

como, promoção da cultura nacional e regional, estimulo a produção 

independente e regionalização da produção artística e cultural. E no artigo 223 

há previsão do princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e 

estatal, no que diz respeito a comunicação no país.  

Sendo importante ressaltar que a principal justificativa utilizada pelos 

defensores da não regulação da mídia é que a regulação se enquadraria na 

definição de censura, prevista no inciso 9 do artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Entendimento não compactuado pela autora, já 

que a premissa aqui é de que a regulação da mídia não se confunde com 

censura, e inclusive contribui com a democratização dos meios de comunicação 

e fortalecimento do processo democrático. 

Nos últimos anos, a América Latina passou por significativas 

transformações socioeconômicas, políticas e culturais oriundas de governos 

mais progressistas. Neste contexto, a Lei nº 26.485/2009, Ley de Proteccion 

Integral a las Mujeres e a Lei 26.522/2009, Ley de medios, que regula os serviços 

de comunicação audiovisual da Argentina, significaram marcos legislativos no 

que diz respeito aos direitos das mulheres e a regulação da mídia.  

No que dialoga diretamente com a pesquisa sobre revitimização midiática 

de mulheres vítimas de violência, a Lei nº 26.485/2009, Ley de Proteccion 

Integral a las Mujeres da Argentina, amplifica conceituação violência, 

apresentando cinco tipos de violência contra as mulheres, física, psicológica, 

sexual, econômica e patrimonial e simbólica. Conforme artigo 5º da referida lei, 

violência simbólica através de padrões, mensagens, ou sinais estereotipados 

reproduz e transmite a dominação, a discriminação e desigualdade nas relações 

sociais, naturalizando a subordinação das mulheres.   

No Brasil, Lei nº 11.340 de 2006 - Lei Maria da Penha, também amplia a 

conceituação de violência contra as mulheres, apresentando como formas de 

violência contra a mulher, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral, no entanto, a lei restringe sua aplicabilidade para violência doméstica 

contra a mulher e familiar. Ou seja, embora a lei amplie a conceituação de 
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violência contra mulher, esta ampliação só possui aplicabilidade em se tratando 

de violência doméstica ou familiar.  

A Lei nº 26.485/2009, Ley de Proteccion Integral a las Mujeres da 

Argentina, sinaliza grande avanço na legislação de proteção as mulheres na 

América Latina. Visto que, ao apresentar a mídia como possível algoz na 

violação dos direitos humanos das mulheres, aponta para a importância de 

regulação dos meios de comunicação. A seguir, trecho do artigo 6º da referida 

lei, com a definição de violência midiática contra as mulheres:  

 
Artigo 6º — Modalidades. Para os efeitos desta lei, as 
modalidades são entendidas como formas pelas quais os 
diferentes tipos de violência contra as mulheres se manifestam 
em diferentes áreas, sendo especialmente as seguintes: 
 [...] 
f) Violência midiática contra as mulheres: aquela publicação ou 
disseminação de mensagens e imagens estereotipadas por 
qualquer mídia de massa que, direta ou indiretamente, promova 
a exploração de mulheres ou suas imagens, prejudique, difame, 
discrimine, desonere, humilhe ou ameace contra a dignidade 
das mulheres, assim como o uso de mulheres, adolescentes e 
meninas em mensagens e imagens pornográficas, legitimando a 
desigualdade de tratamento ou construindo padrões 
socioculturais que reproduzam a desigualdade ou gerem 
violência contra as mulheres. (Tradução da Autora) 
 

A Lei nº 26.522/2009, Ley de medios, promulgada meses após a Lei 

26.485/2009, Ley de Proteccion Integral a las Mujeres, disciplina em 

conformidade com a lei de proteção integral as mulheres, atuando pela 

promoção de igualdade de gênero e autonomia das mulheres, formação de 

mulheres e meninas, promoção de imagem variada e equilibrada de homens e 

mulheres nos meios de comunicação, atribui para o Conselho Nacional de 

Mulheres o controle referente à questões de gênero, bem como, propõe regras 

regulamentadoras para os meios de comunicação. 

Conforme demonstrado, a legislação da Argentina passou por significativa 

evolução no que tange à regulação da mídia e aos direitos das mulheres. 

Sinalizando reestruturação na comunicação audiovisual do país. No tocante a 

referida pesquisa objeto da dissertação, a definição legal, feita pela legislação 

argentina, sobre violência midiática contra as mulheres é importantíssima. Visto 

que, marca para uma a evolução de um país da América Latina rumo a uma 
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outra possibilidade de comunicação. Uma comunicação que não viole os direitos 

das mulheres.   

A violência midiática que se mais se aproxima da temática proposta na 

pesquisa, é a violência pratica pelos veículos nas reportagens e coberturas 

jornalísticas, neste sentido, no próximo tópico, há enfoque no jornalismo, sua 

responsabilidade social e jornalismo de mercado. 

 

2.5. Da responsabilidade social do jornalismo  
 

A violência midiática pode ocorrer em diversos meios de comunicação, no 

entanto, para a discussão sobre revitimização midiática em reportagens e 

coberturas jornalísticas se faz necessário se adentrar em particularidades sobre 

o jornalismo. Conforme Steinberger (2003), no mundo ocidental o discurso 

jornalístico é extremamente importante, visto que se consolida como sistema de 

compreensão dos fatos e do mundo, o jornalismo é capaz de recortar fatos e 

transmitir ao público dando significações a eles. 

As coberturas jornalísticas são capazes de negociação diária com senso 

comum, através da construção de verossimilhanças, e também possuem 

elementos de estruturação do imaginário social (STEINBERGER, 2003). A 

autora também pontua que o texto jornalismo possui é expressão extrema de 

consumo, devido sua descartabilidade.   

No que tange a responsabilidade social do jornalista, a Unesco, na década 

de 1980, promoveu debates que deram origem aos Princípios Internacionais da 

Ética Profissional no Jornalismo, que foi subscritado pela Agência Brasileira de 

Imprensa – ABI. O documento é composto por princípios de ética para o 

exercício do jornalismo, em seu princípio III, conceitua responsabilidade social 

do jornalista: 

Informação em jornalismo é compreendida como bem social e 
não como uma comodidade, o que significa que os jornalistas 
não estão isentos de responsabilidade em relação à informação 
transmitida e isso vale não só para aqueles que estão 
controlando a mídia mas em última instância para o grande 
público, incluindo vários interesses sociais. A responsabilidade 
social do jornalista requer que ele ou ela agirão debaixo de todas 
as circunstâncias em conformidade com uma consciência ética 
pessoal. (Associação Brasileira de Imprensa – ABI,1983) 



68 

 

Basicamente, a responsabilidade social do jornalista consiste em agir em 

conformidade com sua consciência e ética pessoal.  

Conforme Pereira (2004), o jornalismo sofreu significativas mudanças, 

saindo da concepção romântica em que era considerado “quarto poder”, “cães 

de guarda da sociedade” e se baseava na Teoria da Responsabilidade Social 

para o jornalismo de mercado. Com base na Teoria da Responsabilidade Social 

o jornalista estaria comprometido com a sociedade, com poder de fiscalizar em 

nome da sociedade.  Já no jornalismo de mercado, o compromisso do jornalista 

não seria com a sociedade, e sim com mercado, e a informação torna-se 

mercadoria. A este respeito, Ignacio (2001, p.60):  

A informação se tornou de verdade e antes de tudo uma 
mercadoria. Não possui valor específico ligado, por exemplo, à 
verdade ou à eficácia cívica. Enquanto mercadoria, ela está em 
grande parte sujeita às leis de mercado: da oferta e da demanda 
em vez de estar sujeita a outras regras, cívicas e éticas, de modo 
especial, que deveriam, estas sim, ser as suas. (RAMONET, 
2001, p. 60). 

 

Para o autor, a sujeição da informação à leis de mercado, prejudica a sua 

sujeição à regras cívicas e éticas, visto que os interesses do mercado nem 

sempre estão em consonância com as regras cívicas e éticas.  

Cabe ainda salientar que, conforme pontua Pereira (2004), no jornalismo 

de mercado, o jornalista perde sua característica de ação e iniciativa. O que se 

explica pela mudança do status do que antes eram apenas “fontes” para a 

elaboração da notícia, passam a ser “produtores de notícias”. Desta maneira o 

jornalista estaria em um papel mais passivo.  A este respeito, conforme 

demonstrado em tópico sobre revitimização midiática no jornalismo e violência 

da notícia, os boletins de ocorrência são os produtores da maioria das notícias 

analisadas.  

No que tange à ética no jornalismo, Steinberger (2003), em artigo sobre a 

ética no jornalismo latino-americano, pontua que o jornalismo está entre o 

negócio e o sacerdócio, o que faz com que este apresente práticas 

contraditórias. Em algumas ocasiões o negócio é privilegiado em detrimento da 

ética. Para a autora, ao mesmo tempo em que há demanda por discursos 

capazes de contextualizar a narrativa dos fatos, também há demanda por 
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discursos capazes de construir vinculo mais emocional com o público a partir de 

discursos de apelo. 

No tocante a ética no jornalismo, o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros se baseia no direito fundamental à informação, trata sobre o direito 

de informar, de ser informado e de acesso à informação. O referido código tem 

capítulo II, destinado a conduta profissional do jornalista, e o exercício da 

profissão. Para abordar a temática de revitimização midiática a partir de 

coberturas jornalísticas, se destacam o artigo 6º, incisos I, II, VIII, XI, XIV que 

versam sobre os deveres do jornalista e o artigo 12, inciso II, que versa sobre 

informações que o jornalista não pode divulgar, vejamos: 

 

Art. 6º É dever do jornalista:   
I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 
defender os princípios expressos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos;   
II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;  
[...] 
VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à 
imagem do cidadão;   
[...] 
XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a 
promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as 
das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e 
minorias;  
[...] 
XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por 
motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, 
raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de 
qualquer outra natureza. (grifo da Autora) 

 
Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações:   
[...]  
II - de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores 
humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes; 
(grifo da Autora) 
 
Art. 12. O jornalista deve: 
[...] 
III - tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas 
informações que divulgar; 
 

O Código de Ética dos Jornalistas, em consonância com o previsto na 

Constituição da República Federativa do Brasil, disciplina sobre o dever do 

jornalistas em respeitar os direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas 

mencionadas, bem como, direito à intimidade, à privacidade, à honra e a imagem 
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do cidadão. O código também disciplina sobre o jornalista não poder divulgar 

informações sensacionalistas ou contrários aos valores humanos, especialmente 

em cobertura de crimes.  

Embora o momento atual do jornalismo, não seja o da responsabilidade 

social. O Código de Ética dos jornalistas tem princípios que em muito se 

assemelham com a Teoria da Responsabilidade Social.  O código atua, assim, 

como um mecanismo de controle da responsabilidade social da jornalismo.  O 

Código de Ética dos jornalistas impõe deveres e limites a prática jornalista. No 

entanto, conforme demonstrado no capítulo a seguir, no que diz respeito ao 

tratamento digno a mulheres vítimas de violência, as coberturas jornalísticas não 

têm demonstrado conduta satisfatória.  

 

 

CAPÍTULO 3. MORTAS DUAS VEZES - ANÁLISE DE NOTÍCIAS COM 
OCORRÊNCIA DE REVITIMIZAÇÃO MIDIÁTICA 

 
 

O capítulo 3 há discussão sobre a problemática da violência contra as 

mulheres continuar mesmo após a morte das vítimas, demonstrando que 

pessoas mortas podem ter seus direitos inerentes a personalidade violados após 

a morte. O capítulo também é dedicado a análise de notícias em que há 

ocorrência de revitimização midiática. E a abordagem de como os diferentes 

eixos de discriminações agravam a violência praticada contra estas mulheres.  

 

3.1. A possibilidade de se falar em revitimização midiática em se tratando 
de vítimas mortas  
 

Os dois casos escolhidos para análise sobre a ocorrência de revitimização 

midiática são casos de violência acarretou em morte das vítimas. Mortas duas 

vezes, primeiro por criminosos, e depois de forma simbólica pela cobertura 

jornalística, que atacou suas imagens. O primeiro caso é sobre um crime de 

feminicídio e o segundo caso sobre um crime de homicídio. Ressaltando que 

feminicídio é uma circunstância qualificadora de homicídio, é o assassinato de 

mulheres em razão de gênero. Já homicídio é apenas matar alguém, sem 

qualificadora de ser crime direcionado a alguém por seu gênero. 
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Em ambos os casos, as vítimas foram revitimizadas após suas mortes. A 

revitimização midiática por meio da cobertura jornalística matou estas mulheres 

uma segunda vez. Há um ditado popular que diz: “Depois que morre, todo mundo 

vira santo”. A expressão se refere à tendência que as pessoas em geral têm em 

exaltar qualidades de pessoas depois de suas mortes. Ouvi este ditado desde 

criança e continuo ouvindo, mas de acordo com os dados da dissertação, ele 

não se aplica a mulheres assassinadas, a elas é reservada a especulação sobre 

suas vidas em busca de um motivo para culpabilizá-las. Enquanto pessoas 

mortas em geral são “santificadas”, as mulheres assassinadas são 

“demonizadas”. 

Entende-se que a violência midiática que revitimizou estas mulheres 

possui raízes fundadas em discriminação de gênero, raça, classe e sexualidade, 

e que é uma violência simbólica. Uma violência simbólica que violou suas 

imagens, privacidade e honra, publicizando suas vidas intimas, e publicando 

especulações que reforçam no imaginário coletivo a culpabilização da vítima e a 

discriminação das mulheres.   

 Ao abordar revitimização midiática ocorrente em coberturas jornalísticas 

sobre casos de morte das vítimas, é importante que se destaque que pessoas 

mortas podem sofrer violações aos direitos inerentes à personalidade. São 

direitos inerentes à personalidade, direito à privacidade, imagem e honra, tendo 

legitimidade para requerer perdas e danos o cônjuge sobrevivente, ou qualquer 

parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau, conforme disciplinado na 

Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 5º, inciso X, e no 

artigo 12, parágrafo único, e artigo 21 do Código Civil. Sendo assim, o fato da 

análise ter sido feita em casos de vítimas mortas, não impede a análise da 

ocorrência do fenômeno de revitimização midiática presente nas coberturas 

jornalísticas.  

 

3.2. Feminicídio de Mayara Amaral 
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A escolha de se analisar a ocorrência de revitimização midiática na 

cobertura do caso de Mayara Amaral13 se deve aos seguintes fatos: a 

repercussão que o caso teve; como reascendeu a discussão sobre tipificação de 

feminicídio; a quantidade de matérias revitimizadoras; e ao fato de Mayara ser 

aluna egressa da Universidade Federal de Goiás – UFG, instituição na qual 

realizo meu mestrado. A análise das notícias em que ocorrem revitimização 

midiática contra mulheres, é uma forma de dar visibilidade à problemática, 

contribuindo com a discussão acerca de uma nova forma de se comunicar, uma 

forma não violenta.  

Mayara Amaral tinha vinte sete anos, era professora e mestre pela Escola 

de Música e Artes Cênicas – EMAC da Universidade Federal de Goiás – UFG, 

morava em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Mayara foi vítima de 

feminicídio, praticado por Luís Alberto Barros Barbosa, no dia vinte quatro de 

julho do ano de 2017. Além de morta, teve seu corpo carbonizado. Seu algoz 

não era um desconhecido, era alguém que Mayara conhecia e se relacionava.  

O caso de Mayara levantou debate para diferentes discussões, tais quais 

tipificação de feminicídio e culpabilização da vítima. A a escolha do caso também 

se deu pela violência com que diferentes veículos de comunicação noticiaram a 

tragédia. Violência apontada por sua irmã Pauliane Amaral, que em texto de sua 

autoria publicado em seu Facebook. No texto, Pauliane problematiza a 

abordagem dada ao caso por coberturas jornalísticas, destacando a tendenciosa 

escolha de fotografias para ilustrar as matérias e o espaço dado ao algoz para 

espalhar inverdades sobre sua irmã. 

Além do texto compartilhado pela irmã de Mayara, alguns portais de 

notícias também publicaram matérias chamando atenção para a problemática da 

culpabilização de Mayara nas notícias sobre sua morte. Ao buscar matérias para 

a análise foram separadas para análise 42 matérias que, a princípio, se pensou 

que poderiam ser utilizadas como objeto da pesquisa, depois, a partir da leitura 

das matérias, verificou-se que apenas 36 matérias poderiam ser utilizadas como 

objeto para análise do fenômeno, e que seis matérias que não poderiam ser 

                                                           
13 Realizo essa análise em memória da vítima e com devido respeito aos seus amigos e 
familiares. 
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utilizadas como objeto, visto que, criticavam a abordagem dada ao caso por 

outras coberturas jornalísticas, ou davam voz a família da vítima. A busca pelas 

matérias foi feita a partir da ferramenta de pesquisa do site Google, através do 

nome da vítima. Partindo-se da hipótese de que seriam estas as matérias que 

outras pessoas que buscassem pelo nome da vítima, teriam acesso.       

As matérias objeto de pesquisa são: 1) Assassinato de jovem professora 

a marteladas choca MS e 3 são presos - Folha de S. Paulo; 2) Assassino de 

Mayara é indiciado por latrocínio, mas defesa 'culpa as drogas' - Jornal 

Midiamax; 3) Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel para 

roubar carro - Notícias de Três Lagoas - MS - Radio Caçula; 4) Cantora é morta 

a marteladas em motel e tem corpo queimado_ 'Logo ela' – Blastingnews; 5) 

Celular encontrado em terreno baldio de Mayara ajudou a rastrear os passos do 

trio - MS Notícias; 6) Dona de motel onde Mayara foi morta presta depoimento 

em delegacia - Campo Grande News; 7) Homem que confessou o assassinato 

da musicista Mayara conta nova versão sobre o crime - G1; 8) Juiz acata pedido 

do MPE para julgar assassino de Mayara por latrocínio - Jornal Midiamax; 9) Juiz 

decreta preventiva e manda para presídio suspeitos de matar Mayara - Campo 

Grande News; 10) Justiça decide que assassino de Mayara Amaral vai enfrentar 

júri por feminicídio - Jornal Midiamax; 11) Mayara foi espancada até a morte em 

motel por dupla que queria roubar carro - Campo Grande News; 12) Mulher 

achada carbonizada havia saído na segunda para ensaiar com banda  - Campo 

Grande News; 13) Mulher encontrada morta era musicista e estava desaparecida 

desde o dia 24 - Correio Do Estado; 14) Musicista foi morta a marteladas em 

motel antes de ter corpo queimado, diz polícia - G1; 15) Amigos estão chocados 

com envolvimento de baterista na morte de Mayara - Versão de impressão - 

Campo Grande News; 16) Musicista foi morta a marteladas em motel na Capital 

- Diário Digital; 17) Musicista foi morta com golpes de martelo na cabeça, aponta 

Polícia - Jd1 Notícias; 18) Musicista, mestra da UFG, é morta com marteladas 

na cabeça e tem corpo carbonizado no MS - O Popular; 19) Musiscista morta em 

motel durante roubo é velada nessa quinta – Midiamax; 20) Na Justiça, defesa 

de acusado insiste que morte de Mayara foi feminicídio - Versão de impressão - 

Campo Grande News; 21) Na saída de motel, baterista disse que pai de Mayara 

havia buscado a jovem - Jornal Midiamax; 22) Assassinato de jovem professora 
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a marteladas choca o país; 3 são presos - Notícias ao Minuto Brasil; 23) Polícia 

Civil nega machismo e explica que latrocínio tem penas maiores - Jornal 

Midiamax; 24) Polícia defende que não houve preconceito no caso da morte de 

Mayara Amaral - Correio do Estado; 25) Polícia diz que baterista matou Mayara, 

queimou corpo e tentou culpar outros 2 - Campo Grande News; 26) Polícia diz 

que provas mudaram 'Caso Mayara de feminicídio para latrocínio - Campo 

Grande News; 27) Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada 

carbonizada - Sul News; 28) Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada 

carbonizada - Campo Grande News; 29) Promotora é contra decisão de julgar 

caso Mayara como feminicídio - Jornal Midiamax; 30) Rastreamento de celular 

indicou passo a passo de trio preso por matar Mayara - Campo Grande News; 

31) Suspeitos matam musicista a marteladas para roubá-la: jovem entrou no 

motel com dois homens que planejavam roubo - Correio Do Estado; 32) 

Suspeitos usaram celular de Mayara para tentar incriminar ex-namorado - 

Campo Grande News; 33) Defurv assume caso e investiga quem compraria carro 

de Mayara - Versão de impressão - Campo Grande News; 34) Defesa vai pedir 

exame de sanidade mental para assassino de Mayara - Versão de impressão - 

Campo Grande News; 35) Caso Mayara_ advogado quer recorrer de novo e diz 

que pena de 8 anos seria ‘justa’ - Jornal Midiamax; 36) A confissão do assassino 

de Mayara: “Fui movido pelo ódio” – (Luís Alberto Bastos em entrevista) – 

Revista Veja. 

Dentre as notícias encontradas que problematizam a abordagem da mídia 

dada ao caso, estão: 1) Acreditar em versão de 'sexo consentido' em crime 

bárbaro é dar voz pra criminoso e culpar vítima - Pelos Cotovelos - Portal Top 

Mídia News; 2) Irmã cobra investigação de estupro antes da morte de Mayara - 

Campo Grande News; 3) Mayara Amaral, a violonista de Campo Grande morta 

duas vezes - El País – Brasil; 4) Para amigos, apesar de ser vítima, Mayara é 

julgada como se não fosse - Jornal Midiamax; 5) Para família, assassinato de 

Mayara foi crime de ódio - JD1 Notícias; 6) Por que a morte de Mayara Amaral 

não está sendo investigada como feminicídio – Huff Post Brasil. Estas notícias 

questionam a não tipificação de feminicídio ou dão voz à família da vítima. 

Neste sentido, conforme Bardin (2011), foi feita análise hermenêutica da 

amostra. As notícias objeto de pesquisa foram analisadas através do software 
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que ajuda a organizar informações, o NVIVO. Primeiro se analisou a frequência 

de palavras. Os parâmetros escolhidos foram as 50 palavras que apareceram 

com maior frequências, depois diminuir a pesquisa para as vinte cinco palavras 

que apareceram com maior frequência, e por fim, as dez palavras que 

apareceram com maior frequência. A ferramenta foi configurada para que 

fossem consideradas apenas palavras com a partir de cinco letras, também 

foram excluídas nomes das partes, cidade, estado, advérbios, conjunções, 

dentre outras palavras desnecessárias para a análise. Segue tabela gerada pelo 

programa, com as 50 palavras com maior frequência, a partir dos parâmetros 

acima descritos.  
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Quadro 1 - 50 palavras com maior frequência 

Palavra Contagem Percentual ponderado (%) 
Polícia 180 0,89 
Crime 149 0,74 
Corpo 126 0,63 
Vítima 120 0,60 
Morte 101 0,50 
Motel 101 0,50 

Latrocínio 82 0,41 
Jovem 77 0,38 

feminicídio 66 0,33 
Morta 63 0,31 
Carro 61 0,30 

Mulher 61 0,30 
N  59 0,29 

Presos 59 0,29 
Celular 56 0,28 

musicista 56 0,28 
Civil 52 0,26 

assassino 50 0,25 
Versão 49 0,24 
Matar 47 0,23 

suspeitos 46 0,23 
Defesa 45 0,22 

Marteladas 45 0,22 
Baterista 43 0,21 

Assassinato 42 0,21 
cadáver 38 0,19 
suspeito 38 0,19 
Justiça 37 0,18 
Prisão 37 0,18 

investigação 34 0,17 
Roubar 34 0,17 

delegado 33 0,16 
Martelo 32 0,16 
Músico 32 0,16 
Preso 32 0,16 

carbonizada 30 0,15 
namorado 28 0,14 
impressão 27 0,13 
advogado 26 0,13 

Policia 26 0,13 
Roubo 26 0,13 

Homens 25 0,12 
mensagem 25 0,12 

Drogas 24 0,12 
Acusado 23 0,11 

depoimento 23 0,11 
Seguido 23 0,11 
Estupro 22 0,11 
flagrante 22 0,11 
ocultação 22 0,11 

Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 
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A partir do quadro de frequência com 50 palavras, também é possível que 

se visualize as frequências de palavras nos outros parâmetros, quer sejam, 25 e 

10 palavras, neste sentido, não se faz trazer as outras tabelas. Ao iniciar o 

trabalho com a ferramenta de frequência de palavras, a escolha foi por verificar 

a frequência das palavras a partir de parâmetro mais amplo, quer sejam, 50 

palavras, no entanto se verificou, significativa diferença entre a primeira palavra 

de maior frequência, apareceu 180, e a 50º palavra, que apareceu 22 vezes. 

Neste sentido se diminui para 25 a amostragem de palavras com maior 

frequência que seriam analisadas. Ao se analisar as 25 palavras que apareceram 

com maior frequência, a última palavra da amostragem apareceu 42 vezes, 

enquanto a primeira apareceu 180. Ao diminuir ainda mais a amostragem de 

palavras com maior frequência que seriam analisadas a diferença entre a 

primeira e a última palavra é de 180 para 63. 

A partir da frequência de palavras, é possível analisar o direcionamento 

dos enfoques dados pela cobertura jornalística ao caso em tela. O corpo de 

Mayara foi encontrado carbonizado, o caso virou notícia antes de se identificar o 

corpo. O corpo foi posteriormente identificado. Ou seja, as notícias que seguiram 

após o corpo ser identificado, consequentemente dialogariam com as primeiras, 

sobre “corpo encontrado carbonizado”, no entanto não é o que se verifica, a 

ocorrência da palavra “carbonizada” é de 30 vezes, enquanto a ocorrência da 

palavra “motel” e “marteladas” são, respectivamente, 101 e 45.  

Nota-se que a palavra “motel” é de significativa ocorrência no material 

analisado, sendo a sexta palavra de maior ocorrência. Além do crime de 

feminicídio, houve roubo e ocultação de cadáver, ainda assim, a palavra “motel” 

aparece 101 vezes mais que as palavras “feminicídio” (62), “latrocínio” (82), 

“carbonizada” (30), “ocultação” (22), que são palavras que caracterizam a 

ocorrência de outros crimes. Neste sentido, a grande ocorrência da palavra 

“motel” não diz respeito apenas ao local em que o crime de feminicídio foi 

praticado, remete ao chamado “comportamento da vítima”, como esse 

comportamento teria contribuído para o desfecho fatal. Fica o questionamento 

se a palavra “motel” teria tamanha ocorrência em se tratando de homem 

enquanto vítima. 
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Também se faz necessário analisar a relação entre a ocorrência das 

palavras “motel” (101) e “estupro” (22). As matérias em que a palavra estupro 

aparece, são aquelas que não descartam a ocorrência de estupro, então estupro 

seria um dos crimes que ocorreu contra a vítima, havendo estupro, teria ocorrido 

no motel. Ainda assim a proporcionalidade entre o aparecimento das duas 

palavras é desproporcional.  

A partir da frequência de palavras, o programa também gera “nuvens de 

palavras”, instrumento importante para a visualização de quais são as palavras 

aparecem em maior quantidade nos textos analisados. Na nuvem as palavras 

maiores e mais escuras são as palavras com maior ocorrência. A partir das 

nuvens de palavras, podemos extrair a ideia central das matérias analisadas. A 

seguir, a nuvem de 50 palavras: 

Figura 1 - Nuvem com 50 palavras de maior frequência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 

 

A seguir, nuvem de 25 palavras: 
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Figura 2 - Nuvem com 25 palavras de maior frequência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 

 

Por fim, nuvem contendo as 10 palavras de maior ocorrência, nos textos 

analisados: 

Figura 3 - Nuvem com 10 palavras com maior frequência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 

 
A partir das nuvens de palavras, se verifica um fator interessante de como 

os discursos das matérias analisadas se constroem. Após leitura das matérias, 

o que se memoriza são as palavras de maior ocorrência, desta maneira, 

entende-se ser possível transmitir o discurso das matérias utilizando apenas as 

dez palavras de maior ocorrência. Utilizando o programa NVIVO, também foi 

gerado dendrograma que possibilita análise sobre a relação e proximidade em 

que as palavras aparecem. Neste sentido, segue dendrograma contendo 50 

palavras que aparecem em maior ocorrência: 
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Figura 4 - Dendrograma com as 50 palavras de maior frequência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 
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Em análise do referido dendrograma, se verifica ocorrência de palavras 

que demonstram fatores culpabilizadores e revitimizadores da mulher vítima de 

violência perpetrada em razão de gênero. Neste sentido, Lima e Ramos (2017) 

chamam atenção para notícias que apresentam a chamada “motivação” terem 

como fonte a defesa do autor, que justifica o crime, culpabiliza e revitimiza a 

mulher. A exemplo, a palavra “drogas” (24) aparece relacionada às palavras 

“assassino” (50), “defesa” (45), “advogado” (26). Neste sentido, alegar uso de 

droga como “justificativa” para feminicídio é tirar o foco do real problema, que é 

o crime de ódio. Bem como, culpabilizar a vítima insinuando que houve uso de 

drogas de ambas as partes.  

A seguir, dendrogama com 25 palavras de maior frequência:  

 

Figura 5 - Dendrograma com 25 palavras de maior frequência 
 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 

 

A partir deste dendrograma, se nota que já não aparece nenhuma 

informação sobre a ocultação e destruição do cadáver, ao passo que motel e 

marteladas continuam aparecendo. É importante ressaltar que a ocultação e 

destruição de cadáver não é um detalhe sobre o crime de assassinato, e sim um 

outro crime, com previsão legal no artigo 211 do Código Penal Brasileiro, e pena 



82 

 

de reclusão de um a três anos e multa. Ou seja, a partir das palavras com maior 

ocorrência é possível se saber o local onde o crime de feminicídio ocorreu e a 

arma utilizada, mas não há nada sobre o crime de ocultação e desctruição de 

cadáver. 

A seguir, dendrograma com 10 palavras de maior ocorrência: 

 

Figura 6 - Dendrograma com 10 palavras de maior frequência 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, no software NVIVO 

 

Neste último dendrograma, contendo as 10 palavras de maior ocorrência, 

a informação que há é morte por crime, podendo ser latrocínio ou feminicídio, 

hipóteses apresentadas em decrescente possibilidade. A relação entre as 

palavras “morta”, “corpo”, “motel” e “jovem”, “polícia” e vítima. A partir deste 

dendrograma, pode-se ver a ideia central dos textos, bem como, a relação de 

proximidade com que as palavras aparecem, ou seja, a maneira pela qual a 

construção de sentido é feita nos discursos analisados. Neste sentido, conforme 

Bardin (2011), a análise qualitativa das unidades de vocábulo compostas por 

palavras plenas, ou seja, substantivos, adjetivos e verbos, por ordenação 

frequencial conforme o sentido pode transmitir informações. Bem como, os 

aspectos sintáticos são propensos a revelar características de um discurso, e 

fornecer a confirmação de hipóteses formuladas. Nesta perspectiva, de acordo 

com Ladislau Dowbor (2000), a manipulação midiática se deve ao fato das 

pessoas raciocinarem a partir de elementos que lhes são dados. 
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Parte-se do entendimento de que imagens também são importantes 

elementos na construção de narrativas, cabe analisar as imagens escolhidas 

para compor as notícias analisadas. Foram analisadas 36 notícias, destas, 

somente uma era composta exclusivamente por texto. Matéria intitulada de 

“Musiscista morta em motel durante roubo é velada nessa quinta” da Midiamax. 

Das 35 matérias em que há imagens, é possível separá-las em quatro grupos 

elaborados a partir das imagens com maior ocorrência, quer sejam: 1) Matérias 

com imagens de Mayara Amaral: 16, destas, duas matérias são compostas por 

duas fotos de Mayara; 2) Matérias com imagens dos três suspeitos14, Luís 

Alberto Bastos Barbosa e dois outros homens: 13; 3) Matérias com imagem em 

que o assassino confesso, Luís Alberto Bastos Barbosa, aparece sozinho: 12; 4) 

Matérias com imagem do martelo utilizado como arma do crime: 4. Destas 

categorias, é possível analisar sua composição, vejamos: 

Grupo 1 - Matérias com imagens de Mayara Amaral: 16, destas, duas 

matérias são compostas por duas fotos de Mayara: 1) Assassinato de jovem 

professora a marteladas choca MS e 3 são presos - Folha de S. Paulo; 2) 

Assassino de Mayara é indiciado por latrocínio, mas defesa 'culpa as drogas' – 

Jornal Midiamax; 3) Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em 

motel para roubar carro - Notícias de Três Lagoas - MS - Rádio Caçula; 4) 

Cantora é morta a marteladas em motel e tem corpo queimado_ 'Logo ela' – 

Blastingnews; 5) Homem que confessou o assassinato da musicista Mayara 

conta nova versão sobre o crime - G1; 6) Mayara foi espancada até a morte em 

motel por dupla que queria roubar carro - Campo Grande News; 7) Mulher 

achada carbonizada havia saído na segunda para ensaiar com banda  - Campo 

Grande News; 8) Mulher encontrada morta era musicista - e estava desaparecida 

desde o dia 24 - Correio Do Estado; 9) Musicista foi morta a marteladas em motel 

antes de ter corpo queimado, diz polícia - G1; 10) Musicista foi morta a 

marteladas em motel na Capital - Diário Digital; 11) Musicista, mestra da UFG, é 

morta com marteladas na cabeça e tem corpo carbonizado no MS - O Popular; 

12) Assassinato de jovem professora a marteladas choca o país; 3 são presos - 

Notícias ao Minuto Brasil; 13) Polícia Civil nega machismo e explica que 

                                                           
14 Inicialmente eram três os suspeitos, no curso da investigação Luís Alberto Bastos Barbosa 
mudou sua versão e confessou ter agido sozinha, o que foi comprovado nos autos. 
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latrocínio tem penas maiores - Jornal Midiamax; 14) Polícia defende que não 

houve preconceito no caso da morte de Mayara Amaral - Correio Do Estado; 15) 

Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada - Sul News; 

16) Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada - Campo 

Grande News. 

Dentre as 18 imagem que compõem o “Grupo 1 – Matérias com imagens 

de Mayara Amaral” pode-se dividir em quatro subgrupos, para facilitar a análise. 

Sendo eles: 1) Imagens de Mayara tocando violão; 2) Imagens de Mayara 

sorridente ou com lábios entreabertos e/ou com maquiagem mais forte; 3) 

Imagem Mayara sorridente com cabelo molhado ao lado de piscina; 4) Imagem 

de Mayara com sorriso em que não se é possível ver os dentes e pouca 

maquiagem. 

O subgrupo 1 – Imagens de Mayara tocando violão é composto por seis 

imagens de Mayara Amaral aparece tocando violão. As matérias que compõe 

este subgrupo são as seguintes: 1) Assassinato de jovem professora a 

marteladas choca MS e 3 são presos - Folha de S. Paulo; 2) Assassino de 

Mayara é indiciado por latrocínio, mas defesa 'culpa as drogas' - Jornal 

Midiamax; 3) Cantora é morta a marteladas em motel e tem corpo queimado_ 

'Logo ela' – Blastingnews; 4) Musicista foi morta a marteladas em motel antes de 

ter corpo queimado, diz polícia - G1; 5) Musicista, mestra da UFG, é morta com 

marteladas na cabeça e tem corpo carbonizado no MS - O Popular; 6) 

Assassinato de jovem professora a marteladas choca o país; 3 são presos - 

Notícias Ao Minuto Brasil; As imagens que compõe o subgrupo 1, são as 

seguintes: 

Figura 7: Reprodução/fotografia de Mayara tocando violão 
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Fonte: Divulgação15.  

Figura 8: Reprodução/fotografia de Mayara tocando violão 

 
Fonte: Midiamax16.  

 

Figura 9: Reprodução/fotografia de Mayara tocando violão 

 
Fonte: O Popular17. 

                                                           
15 FOLHA DE SÃO PAULO. Assassinato de jovem professora a marteladas choca MS e três 
são suspeitos. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1905379-
assassinato-de-jovem-professora-a-marteladas-choca-ms-e-3-sao-presos.shtml> Acesso em: 
30 de abril de 2019. 
BLASTINGNEWS. Cantora é morta a marteladas em motel e tem corpo queimado: 'Logo 
ela'. Disponível em: <https://br.blastingnews.com/tv-famosos/2017/07/cantora-e-morta-a-
marteladas-em-motel-e-tem-corpo-queimado-logo-ela-001881713.html> Acesso em: 30 de abril 
de 2019. 
G1. Musicista foi morta a marteladas em motel antes de ter corpo queimado, diz polícia. 
Disponível em: < https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/musicista-foi-morta-a-
marteladas-em-motel-antes-de-ter-corpo-queimado-diz-policia.ghtml> Acesso em: 30 de abril de 
2019. 
NOTÍCIA AO MINUTO. Assassinato de jovem professora a marteladas choca o país; 3 são 
presos. Disponível em: <https://www.noticiasaominuto.com.br/justica/422509/assassinato-de-
jovem-professora-amarteladaschoca-o-pais-3-sao-presos> Acesso em: 30 de abril de 2019. 
 
16 JORNAL MIDIAMAX. Assassino de Mayara é indiciado por latrocínio e defesa culpa as 
drogas <https://www.midiamax.com.br/policia/2017/assassino-de-mayara-e-indiciado-por-
latrocinio-mas-defesa-culpa-as-drogas/> Acesso em: 30 de abril de 2019. 
 
17 O POPULAR. Musicista, mestra da UFG, é morta com marteladas na cabeça e tem corpo 
carbonizado no MS. Disponível em: < https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/musicista-
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 A figura 7 apareceu em quatro matérias e as figuras 8 e 9 apareceu em 

uma. Em breve análise sobre os títulos das matérias em que a imagem de 

Mayara Amaral tocando violão foi escolhida para compor a notícia, verifica-se 

que, dentre as seis matérias, apenas em uma consta o nome da vítima no título, 

e neste mesmo título também há menção sobre a defesa estar “culpando as 

drogas”. Dentre as cinco matérias restantes, ao invés do nome de Mayara, 

constam em seus títulos, “musicista” (dois títulos), “cantora” (um título) e “jovem 

professora” (dois títulos). Em cinco títulos há menção a “marteladas”, meio 

utilizado para matar Mayara. Em dois títulos consta que Mayara foi morta em 

motel. E em três títulos consta que a vítima teve corpo queimado/carbonizado. 

O subgrupo 2 - Imagens de Mayara sorridente ou com lábios entreabertos 

e/ou com maquiagem mais forte. São matérias que compõe este subgrupo: 1) 

Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel para roubar carro 

- Notícias de Três Lagoas - MS - Rádio Caçula; 2) Homem que confessou o 

assassinato da musicista Mayara conta nova versão sobre o crime - G1; 3) 

Mulher encontrada morta era musicista e estava desaparecida desde o dia 24 - 

Correio Do Estado; 4) Polícia Civil nega machismo e explica que latrocínio tem 

penas maiores - Jornal Midiamax; 5) Polícia defende que não houve preconceito 

no caso da morte de Mayara Amaral - Correio Do Estado; 6) Polícia prende 

suspeito de matar mulher encontrada carbonizada - Sul News; 7) Polícia prende 

suspeito de matar mulher encontrada carbonizada - Campo Grande News; 8) 

Musicista foi morta a marteladas em motel da capital – Diário Digital;  

Em se tratando dos títulos das matérias do subgrupo 2, dentre os sete 

títulos que compõe o grupo, a polícia é o sujeito da oração em quatro dos títulos. 

O assassino, é chamado de “baterista” e “homem” e está como sujeito da oração 

em dois dos títulos. A vítima, chamada de “mulher”, é sujeito da oração de um 

dos títulos. Também verifica-se que, diferentemente do subgrupo 1, Mayara é 

chamada por nomes que remetem à sua profissão, em apenas dois dos sete 

títulos. Em três dos títulos há o nome de Mayara e em outros três utiliza-se 

“mulher” para se referir a ela.  

                                                           

mestra-da-ufg-%C3%A9-morta-com-marteladas-na-cabe%C3%A7a-e-tem-corpo-carbonizado-
no-ms-1.1318032 > Acesso em: 30 de abril de 2019. 
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As imagens que compõe o subgrupo 2 são: 

Figura 10: Reprodução/Fotografia de Mayara maquiada e sorridente.   

 
Fonte: Divulgação18.  

 

Figura 11: Reprodução/Fotografia de Mayara de óculo, maquiagem e lábios entreabertos  

 
Fonte: Divulgação19.  

                                                           
18 G1. Homem que confessou o assassinato da musicista Mayara conta nova versão sobre 
o crime. Disponível em: < https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/homem-que-
confessou-o-assassinato-da-musicista-mayara-conta-nova-versao-sobre-o-crime.ghtml > 
Acesso em 30 de abril de 2019. 
CORREIO DO ESTADO. Mulher encontrada morta era musicista e estava desaparecida 
desde o dia 24. Disponível em < https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-
grande/mulher-encontrada-morta-era-musica-e-estava-desaparecida-desde-o-dia/308426/> 
Acesos em 30 de abril de 2019. 
CORREIO DO ESTADO. Polícia defende que não houve preconceito no caso da morte de 
Mayara Amaral. Disponível em: <https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-
grande/policia-defende-que-nao-houve-preconceito-no-caso-da-musicista-morta/308742/> 
Acesso em 30 de abril de 2019. 
 
19 RÁDIO CAÇULA. Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel para 
roubar carro. Disponível em: < http://www.radiocacula.com.br/noticias/cidades/baterista-e-
comparsa-mataram-mayara-a-marteladas-em-motel-para-roubar-carro> Acesso em 30 de abril 
de 2019. 
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Figura 12: Reprodução/Fotografia de Mayara sorridente 

 
Fonte: Diário Digital20.  

 

 

Figura 13: Reprodução/Fotografia de Mayara sorridente. 

 
Fonte: Divulgação21.  

 

No que se refere às imagens acima, a figura 10 aparece em quatro 

matérias, a figura 11 aparece em três matérias, e as figuras 12 e 13 aparecem 

em uma matéria. Diferentes das imagens do subgrupo 1, nestas imagens Mayara 

                                                           

SUL NEWS. Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada. Disponível 
em: < http://www.sulnews.com.br/noticia/7821/policia-prende-suspeito-de-matar-mulher-
encontrada-carbonizada.html> Acesso em 30 de abril de 2019. 
CAMPO GRANDE NEWS. Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada 
carbonizada. Disponível em: < https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/policia-
prende-suspeito-de-matar-mulher-encontrada-carbonizada> Acesso em 30 de abril de 2019. 
 
20 DIÁRIO DIGITAL. Musicista foi morta a marteladas em motel na Capital. Disponível em: < 

http://www.diariodigital.com.br/policia/musicista-foi-morta-a-marteladas-em-motel-na-
capital/160893/> Acesso em 30 de abril de 2019. 
21 JORNAL MIDIAMAX.  Polícia Civil nega machismo e explica que latrocínio tem penas 
maiores. Disponível em: <http://www.midiamax.com.br/policia/nota-policia-civil-nega-machismo-
explica-latrocinio-tem-penas-maiores-349161> Acesso em 30 de abril de 2019. 
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Amaral aparece em situações que não remetem a sua profissão, também 

aparece de maneira mais descontraída, sorridente, com boca entreaberta e/ou 

com maquiagem mais forte. As duas imagens que apareceram com mais 

frequência nesta categoria, figuras 10 e 11, remetem a sensualidade, seja pelo 

batom vermelho, seja pela boca entreaberta. É significativa escolha destas 

imagens para compor um subgrupo no qual, diferente do subgrupo 1, a profissão 

de Mayara, seja como professora, musicista ou cantora não aparece de maneira 

substancial. 

O Subgrupo 3 - Imagem Mayara sorridente com cabelo molhado ao lado 

de piscina. O subgrupo 3 é composto pelas seguintes matérias: 1) Mayara foi 

espancada até a morte em motel por dupla que queria roubar carro - Campo 

Grande News; 2) Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada 

carbonizada - Sul News. Em um dos títulos o sujeito da oração é Mayara e no 

outro é a polícia. Em ambas as matérias, além da imagem de Mayara, há 

imagens dos suspeitos.  Na matéria 2, além da figura 14, também há outra 

imagem de Mayara na composição imagética da matéria, a figura 11. As imagens 

que compõem o subgrupo 3 são:  

Figura 14: Reprodução/ Fotografia de Mayara em clube com cabelos molhados 

 
Fonte: Divulgação22. 

                                                           
22 SUL NEWS. Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada. Disponível 
em: < http://www.sulnews.com.br/noticia/7821/policia-prende-suspeito-de-matar-mulher-
encontrada-carbonizada.html> Acesso em 30 de abril de 2019. 
CAMPO GRANDE NEWS. Mayara foi espancada até a morte em motel por dupla que queria 
roubar carro. Disponível em <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/mayara-
foi-espancada-ate-a-morte-em-motel-por-dupla-que-queria-roubar-carro>. Acesso em 30 de abril 
de 2019. 
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O subgrupo 4 - Imagem de Mayara com sorriso em que não se é possível 

ver os dentes e pouca maquiagem. O subgrupo 4 é composto por apenas uma 

matéria, 1) Mulher achada carbonizada havia saído na segunda para ensaiar 

com banda - Campo Grande News. No título desta notícia o sujeito da oração é 

a vítima, Mayara, aqui chamada de “mulher”. Embora não haja o nome de 

Mayara e há referência sobre ela fazer parte de banda e estar desaparecida 

desde quando saiu para ensaiar. A seguir a imagem que compõe o subgrupo 4: 

Figura 15: Reprodução/Fotografia de Mayara com óculos escuro 

 
Fonte: Divulgação23. 

 

O título da matéria que compõe o subgrupo 4 faz menção à participação 

de Mayara em banda, e embora a imagem não seja uma fotografia de Mayara 

tocando violão, também não é imagem que remeta à sensualidade como de 

ocorrência no subgrupo 2 e 3, com as figuras 10, 11 e 14.  

A análise das imagens e respectivas matérias, a partir de seus títulos, é 

capaz de demonstrar que a imagem escolhida para compor as notícias se dá a 

partir da angulação que se pretende e auxiliam na construção do discurso das 

respectivas matérias. No que tange aos demais grupos, a análise não será feita 

de maneira detalhada, já que o foco é a imagem das mulheres nos veículos de 

comunicação. 

Grupo 2 - Matérias com imagens dos três suspeitos, Luís Alberto Bastos 

Barbosa e dois outros homens: 1) Celular encontrado em terreno baldio de 

Mayara ajudou a rastrear os passos do trio - MS Notícias; 2) Juiz decreta 

                                                           
23 CAMPO GRANDE NEWS. Mulher achada carbonizada havia saído na segunda para 
ensaiar com banda. Disponível em: < 

https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/mulher-achada-carbonizada-havia-
saido-na-segunda-para-ensaiar-com-banda> Acesso em 30 de abril de 2019. 
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preventiva e manda para presídio suspeitos de matar Mayara - Campo Grande 

News; 3) Mayara foi espancada até a morte em motel por dupla que queria 

roubar carro - Campo Grande News; 4) Musicista foi morta a marteladas em 

motel na Capital - Diário Digital; 5) Musicista foi morta com golpes de martelo na 

cabeça, aponta Polícia - JD1 Notícias; 6) Na saída de motel, baterista disse que 

pai de Mayara havia buscado a jovem - Jornal Midiamax; 7) Polícia defende que 

não houve preconceito no caso da morte de Mayara Amaral - Correio Do Estado; 

8) Polícia diz que provas mudaram 'Caso Mayara de feminicídio para latrocínio - 

Campo Grande News; 9) Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada 

carbonizada - Sul News; 10) Rastreamento de celular indicou passo a passo de 

trio preso por matar Mayara - Campo Grande News; 11) Suspeitos matam 

musicista a marteladas para roubá-la: jovem entrou no motel com dois homens 

que planejavam roubo - Correio Do Estado; 12) Suspeitos usaram celular de 

Mayara para tentar incriminar ex-namorado - Campo Grande News; 13) Defurv 

assume caso e investiga quem compraria carro de Mayara - Versão de 

impressão - Campo Grande News. 

No que diz respeito aos títulos das matérias do grupo 3, as palavras 

relevantes para a pesquisa que aparecem com maior frequência são: Mayara 

(9), suspeitos (4) e motel (4). Inclusive no subtítulo de uma das matérias consta 

que Mayara teria entrado em motel com dois homens que planejaram roubo, 

nesta matéria há a imagem dos três suspeitos.  

Grupo 3 – Matérias com imagem em que o assassino confesso, Luís 

Alberto Bastos Barbosa, aparece sozinho: 1) Juiz acata pedido do MPE para 

julgar assassino de Mayara por latrocínio - Jornal Midiamax; 2) Justiça decide 

que assassino de Mayara Amaral vai enfrentar júri por feminicídio - Jornal 

Midiamax; 3) Mayara foi espancada até a morte em motel por dupla que queria 

roubar carro - Campo Grande News; 4) Amigos estão chocados com 

envolvimento de baterista na morte de Mayara - Versão de impressão - Campo 

Grande News; 5) Musicista foi morta a marteladas em motel na Capital - Diário 

Digital; 6) Na Justiça, defesa de acusado insiste que morte de Mayara foi 

feminicídio - Versão de impressão - Campo Grande News; 7) Polícia diz que 

baterista matou Mayara, queimou corpo e tentou culpar outros 2 - Campo Grande 

News; 8) Promotora é contra decisão de julgar caso Mayara como feminicídio - 
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Jornal Midiamax; 9) Rastreamento de celular indicou passo a passo de trio preso 

por matar Mayara - Campo Grande News; 10) Defesa vai pedir exame de 

sanidade mental para assassino de Mayara - Versão de impressão - Campo 

Grande News; 11) Caso Mayara_ advogado quer recorrer de novo e diz que pena 

de 8 anos seria ‘justa’ - Jornal Midiamax; 12) A confissão do assassino de 

Mayara: “Fui movido pelo ódio” – (Luís Alberto Bastos em entrevista) – Revista 

Veja. 

No que se refere às matérias do grupo 3, cabe salientar que, embora 

sejam matérias em que há a imagem de Luís Alberto Barros, assassino de 

Mayara Amaral, o nome dele aparece em apenas duas vezes, em dois títulos, 

enquanto o de Mayara aparece onze vezes. Também há a utilização da palavra 

“assassino” para se referir a Luís Alberto, e esta palavra aparece cinco vezes.  

A matéria “Amigos estão chocados com envolvimento de baterista na 

morte de Mayara – Campo Grande News”, instiga atenção, visto que há uma 

imagem em que Luís Alberto está sorridente praticando rapel em um espaço 

natural com rio ao fundo. Imagem que complementa o texto, na construção do 

discurso, de que é surpreendente que Luís Alberto tenha matado Mayara Amaral. 

Esta matéria ilustra perfeitamente a ideia que permeia no imaginário coletivo, de 

que homens que praticam feminicídio são monstros, e não homens comuns. 

Como se um homem músico e que praticasse esportes em meio a natureza, não 

fosse o “perfil” de um feminicida.    

No que se refere às demais imagens que compõe as matérias do grupo 

3, em 10 das imagens Luís Alberto aparece de cabeça baixa e braços para trás, 

provavelmente algemados. E as fotografias foram tiradas com foco no rosto, ou 

editadas, de modo que aparece apenas o rosto de Luís Alberto, ou aparece dos 

ombros para cima. Na maioria ele não olha para as câmeras e está de cabeça 

baixa.  

Há também uma matéria em que Luís Alberto aparece de cabelos 

raspados, algemado, com as mãos na altura do pescoço mostrando as algemas, 

e olhando paras as câmeras. O título da matéria é “A confissão do assassino de 

Mayara: “Fui movido pelo ódio” – (Luís Alberto Bastos em entrevista)”. A matéria 

que em seu título aponta o ódio como motivação e ou justificativa pelo crime 
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praticado por Luís Alberto, se trata de uma entrevista com o feminicida, o tipo de 

cobertura midiática que dá voz ao criminoso.  

Grupo 4 - Matérias com imagem do martelo utilizado como arma do crime: 

1) Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel para roubar 

carro - Notícias de Três Lagoas - MS - Rádio Caçula; 2) Musicista foi morta a 

marteladas em motel na Capital - Diário Digital; 3) Rastreamento de celular 

indicou passo a passo de trio preso por matar Mayara - Campo Grande News; 

4) Suspeitos usaram celular de Mayara para tentar incriminar ex-namorado - 

Campo Grande News. Por fim, o grupo 4 é composto por quatro matérias, nas 

quais em seus títulos as palavras que aparecem com maior frequência são: 

Mayara (3), marteladas (2) e motel (2). As imagens utilizadas apontam para o 

enfoque em detalhes sobre a prática do crime. 

Nesta perspectiva, a partir da análise das notícias se buscou demonstrar 

o problemática da revitimização contra mulheres enquanto violência simbólica 

que interfere no imaginário coletivo contribuindo para a culpabilização das 

vítimas e racionalização da conduta criminosa.  

 

3.3. Homicídio de Juh Duarte/Dudu24  
 

Inicio a análise deste caso justificando os porquês de tê-lo escolhido. 

Primeiro, a proposta inicial era analisar ocorrência de revitimização midiática 

contra mulheres vítimas de violência de gênero. Ou seja, a violência midiática, 

assim como a violência que originou a notícia, seria fundada em questões de 

gênero e outros eixos de descriminações que se interseccionam. No entanto, a 

matéria intitulada de “PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, 

beijos e dança”, de Rogério Pagnan, publicada no dia 08 de agosto de 2018 pela 

Folha de São Paulo, é uma demonstração de ocorrência de revitimização 

midiática, e se trata de uma notícia que não é sobre violência fundada em 

questões de gênero. Ou seja, a ocorrência de revitimização na cobertura 

                                                           
24 Realizo essa análise em memória da vítima e com devido respeito aos seus amigos e 
familiares. A escolha por utilizar os nomes Juh Duarte e Dudu e não o nome de registro da vítima, 
se justificam por serem estes os nomes com os quais a vítima se identificava e eram estes nomes 
que ela utilizava em seus perfis na rede social Facebook.  
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jornalística de um crime, independe do crime ter sido praticado em razão de 

gênero. 

Segundo, a escolha do caso se deu a partir da matéria mencionada, em 

que há minuciosa descrição sobre momentos da vida íntima da vítima, que não 

possuem nexo causal com seu homicídio. Terceiro, apesar de alguns portais 

terem apresentado a vítima como homem transgênero, não se conseguiu 

averiguar se tal informação procede. A vítima tinha dois perfis na rede social 

Facebook, em deles seu nome era “Juh Duarte” e no outro “Dudu”. Conforme 

matéria de autoria de Neto Lucon, intitulada de “O corpo político de Juh Duarte 

e o que o seu assassinato nos revela”, publicada no site NLUCON25, em 

entrevista a Robis Ramires, homem transexual com quem a vítima dividiu casa 

por cerca de um ano, Juh Duarte/Dudu, se identificava enquanto mulher lésbica, 

mas não se importava em ser tratada por pronomes femininos ou masculinos e 

que gostava de confundir as pessoas.  

Sendo assim, ainda que diversos portais tenham divergido sobre a 

identidade de gênero26 da vítima, é inegável que ela fazia parte da comunidade 

LGBTQ e não atendia a padrões de gêneros impostas a pessoas com sexo 

biológico feminino. A este respeito, convém destacar que não performar 

feminilidade não é sinônimo de transexualidade. Inclusive, há mulheres lésbicas, 

bissexuais e heterossexuais que não performam feminilidade. Para a análise, se 

considerou hipótese que o autor da matéria leu a vítima enquanto mulher 

cisgênero, lésbica ou bissexual, negra e periférica. E que o tratamento dado a 

vítima se deu a partir desta leitura.  

Cabe ainda salientar que, sobre a cobertura jornalística dada ao homicídio 

de Juh Duarte/Dudu, para a análise de ocorrência de revitimização na cobertura 

jornalística, em razão de gênero, será utilizada apenas a matéria da Follha de 

São Paulo, de Rogério Pagnan, intitulada de “PM Juliane teve últimos momentos 

livres com bebida, beijos e dança”. Entende-se que tal decisão não compromete 

                                                           
25 NLUCON é um site de jornalismo voltado para pessoas transexuais e travestis. Disponível em: 
< https://nlucon.com/ > 
26 Identidade de gênero se refere ao gênero com o qual a pessoa se identifica. No caso da vítima, 
não foi possível concluir sua identidade de gênero, mas é importante salientar que, na hipótese 
de Juh Duarte/Dudu ser homem transexual, haveria mais um eixo de discriminação que o 
atravessaria. Desta maneira, a notícia analisada também poderia ser considerada transfóbica, 
invisibilizando uma identidade transexual, por ter se referido a um homem transexual com 
pronomes femininos e revelado seu nome de batismo. 
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a análise, visto que a metodologia escolhida cabe tanto para análise de um 

número grande de matérias, quanto para a análise de apenas uma matéria. 

Outro fator, é o alcance da Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação 

e renome, e o fato de a ocorrência de revitimização na matéria ter ocorrido de 

maneira tão explicita. Por fim, como se trata apenas de uma matéria, o uso do 

software NVIVO, que auxiliou na análise das notícias do caso de Mayara, não se 

faz necessário. 

Juh Duarte/Dudu tinha 27 anos, era policial desde 2016, mulher negra, 

periférica e lésbica. 

Começo a análise por uma rápida descrição do crime, a partir de 

informações contidas na própria matéria. O crime ocorreu em Paraisópolis – São 

Paulo, comunidade dominada pela facção criminosa Primeiro Comando da 

Capital – PCC. Juh Duarte/Dudu era policial militar, estava de folga em um bar 

localizado em Paraisópolis, conforme depoimento de testemunhas, após ouvir 

reclamação sobre furto de celular, avisou que era policial militar e que ninguém 

sairia daquele estabelecimento sem a devolução do celular. Logo depois, o bar 

foi invadido por quatro homens encapuzados que queriam saber quem era a 

pessoa que se identificou como policial. Ninguém se pronunciou. Revistaram a 

vítima e a identificaram, ouviu-se disparos e a vítima foi arrastada pela rua. Com 

base em exames periciais a polícia acredita que Juh Duarte/Dudu tenha ficado 

em poder dos criminosos de quinta até sábado ou domingo, quando houve o 

homicídio, um tiro na cabeça, provavelmente com a própria arma. 

Em resumo, o crime é o homicídio de uma policial militar, que em seu dia 

de folga estava em região dominada por facção criminosa, e que após ter se 

identificado como policial foi sequestrada e morta por criminosos. No entanto, a 

matéria do jornal Folha de São Paulo, têm como título “PM Juliane teve últimos 

momentos livres com bebida, beijos e dança”, informações que não tem nexo 

causal com o crime. De acordo com a matéria, a motivação do crime foi a 

identificação da vítima como policial em uma região de domínio de facção 

criminosa, e não o que bebeu, quem beijou ou se dançou. 

Mortes violentas e intencionais de policiais fora de serviço é uma 

problemática que assola os profissionais da área. Conforme dados do Anuário 
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Brasileiro de Segurança Pública de 2017, realizado pelo Fórum Nacional de 

Segurança Pública, entre os anos de 2009 a 2016, número de mortes violentas 

e intencionais de policiais civis e militares fora de serviço ultrapassa o número 

de mortes em serviço. Ainda que tal problemática dialogue diretamente com o 

crime, a questão sequer recebe destaque na matéria, embora aja um gráfico 

sobre policiais mortos fora de serviço, mas não há aprofundamento ou discussão 

sobre a questão, o foco da abordagem é a vida íntima da vítima.   

O foco da cobertura jornalística não é o crime contra um agente de 

segurança pública do estado de São Paulo em suas férias, o foco da cobertura 

é uma policial militar que teve seus “últimos momentos livres com bebida, beijos 

e dança”, como informa o próprio título. A banalização do crime é tamanha que 

um homicídio é transformado em entretenimento, com ênfase na construção da 

personalidade da vítima. Na narrativa, é como se a vítima virasse um 

personagem de uma obra de entretenimento.  

Beber, beijar e dançar são atividades muito comuns realizadas por 

pessoas em festas e/ou férias, no entanto o autor da matéria define tais 

atividades como sendo típicas de um “dia intenso”, como se tais atividades 

ultrapassassem a normalidade e fossem incomuns para uma profissional em seu 

período de férias. Como pode ser observado nos seguintes trechos: “PM Juliane 

teve últimos momentos livres com bebida, beijos e dança”, “a policial militar 

Juliane dos Santos Duarte, 27, teve um intenso dia de férias”, “Elas beberam 

juntas na casa dos amigos”, “No meio da madrugada, por volta das 3h, a cerveja 

acabou, e Juliane e Paula saíram em caminhada pela favela em busca de mais 

bebida”, “decidiram então pegar as cervejas na única opção da rua”, “De volta 

ao estabelecimento, após pedir uma cerveja”, “Ela era festeira, ia querer assim. 

Deve estar embebedando os anjos no céu”. 

O autor constrói, na narrativa, a vítima como uma personagem boêmia, 

como se seu comportamento tivesse relação com o crime. E para tal, além de 

utilizar dados de depoimentos de testemunhas, presentes no registro policial, e 

ainda utiliza entrevista com amiga da vítima, concedida em seu velório. Os 

detalhes retirados do registro policial e escolhidos para compor a matéria falam 

sobre vítima ter ido à festa, casa de conhecida e bar, bebida alcóolica que 

consumiu, mulher com quem se relacionou.  Já o trecho de entrevista com amiga, 
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escolhido para compor a matéria fala sobre a vítima ser festeira e provavelmente 

“estar embebedando os anjos no céu”. O trecho da entrevista com a amiga, 

colocado ao final da matéria, valida a boêmia da vítima construída ao logo da 

matéria. 

  Na matéria também há a descrição a vítima ter conhecido uma mulher no 

bar, bem como características físicas desta mulher. Conforme pode ser 

observado nos trechos a seguir: “conheceu uma moça de 25 anos, cabelos 

vermelhos e pele branca, com quem passou a trocar beijos.” “O relacionamento 

com a ruiva”, “A policial se despediu da ruiva”, “Juliane seguiu com a jovem ruiva 

para o banheiro do bar e lá ficaram por bastante tempo”, “começou a dançar com 

a ruiva no meio do salão”. São tantos os detalhes, idade, cor dos cabelos e pele, 

beijos que trocaram e local onde trocaram beijos, que ao ler a matéria pela 

primeira vez que o leitor é induzido a concluir que os fatos descritos tem relação 

com o crime.  

O detalhamento de fatos ligados a sexualidade da vítima e que não 

possuem nexo de causalidade com o crime, pode ser justificado pela crença 

existente no imaginário coletivo, de que “homossexualidade é uma perversão de 

caráter” (PERES; SOARES; DIAS, p.30, 2018). Sendo assim, descrever estes 

fatos que demonstram essa falsa ideia de que homossexuais possuem uma 

“perversão de caráter”, é uma maneira de dar inteligibilidade ao crime, ou seja, 

o crime se justificaria pelo comportamento desviante da vítima. A este respeito, 

Milena Peres, Suane Soares e Maria Dias (2018, p.30) afirmam: 

Ser lésbica é compreender que não existem espaços feito 
para você e que sua existência nunca será validada pelo 
entorno social. Ao contrário, existirá sempre a necessidade 
de provar-se útil, íntegra e capaz, apesar da sua condição 
lésbica, pois há uma falsa crença de que a 
homossexualidade é uma expressão de uma perversão de 
caráter, um desvio existencial que se expressa por meio da 
sexualidade fora do padrão. (PERES; SOARES; DIAS, 
2018, p. 30) 
 

Ao descrever detalhes da vida sexual da vítima, o autor da matéria 

culpabiliza sua sexualidade, levando o leitor a relacioná-la com o crime. Vale 

ainda salientar que na matéria há uma hipersexualização da orientação sexual 

da vítima. A única pessoa descrita fisicamente na matéria é a mulher com quem 
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a vítima se relacionou. Descrita como tendo “os cabelos vermelhos e pele 

branca”, em seguida ela passa a ser chamada de “a ruiva”, ao passo que as 

amigas da vítima recebem nomes fictícios, pelos quais são tratadas ao longo da 

matéria, já a mulher com quem a vítima se relacionou é reduzida em “a ruiva”.   

Em uma sociedade patriarcal que para as mulheres reserva a esfera 

privada, enquanto para os homens reserva o espaço público. Mulheres se 

divertindo ou exercendo sua sexualidade desperta curiosidade, como se não 

fosse o que se espera de mulheres, principalmente se essa sexualidade foge à 

norma da heterossexualidade. O que se verifica na atenção dada pelo autor da 

matéria aos momentos de diversão e sexualidade da vítima, que em nada 

contribuíram com o crime. O autor, além de descrever que a vítima trocou beijos, 

e passou algum tempo no banheiro com esta mulher, descreve fisicamente tal 

mulher, “cabelos vermelhos e pele branca”, o que possibilita que o leitor crie uma 

imagem visual desta mulher.  

Qual o objetivo da criação desta imagem? O porquê do autor ter entendido 

que informação sobre as características físicas desta mulher e o tempo que 

passaram no banheiro seria algo relevante para a matéria? Se a vítima fosse 

homem a bebida, a paquera e a dança chamariam atenção do autor a ponto de 

dar origem a uma matéria inteira sobre isso, ou seria considerado algo sem 

relevância? Para responder estas questões, é importante que se atenha aos 

diferentes eixos de discriminações que atravessam a vítima, quer sejam, gênero, 

raça, sexualidade.  

O patriarcado faz com que a sexualidade das mulheres seja tratada como 

algo a serviço de homens, e em se tratando de sexualidade de mulheres lésbicas 

ou bissexuais, o fenômeno se agrava. Ademais, o racismo faz com que haja 

hipersexualização de mulheres negras. Entende-se que estes são alguns dos 

fatores que motivaram a espetacularização da sexualidade da vítima. Visto que 

os detalhes contidos na matéria não possuem relação de nexo causal com o 

crime, extrapolam o crime a ser noticiado, apenas publicizam detalhes da vida 

privada da vítima e a sexualizam, reforçando no imaginário coletivo a 

culpabilização da vítima.  
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Sendo assim, a revitimização presente em coberturas jornalísticas sobre 

assassinatos de mulheres “mata a vítima por uma segunda vez”, pois viola 

direitos inerentes à personalidade da vítima, tais quais, direito à honra, à 

privacidade e à imagem. A revitimização está presente na banalização e 

espetacularização do crime, publicização da privacidade da vítima, 

culpabilização e desqualificação da vítima.  

Vale salientar que o registro policial como fonte da matéria publicada pela 

Folha de São Paulo reforça a teoria de Angelita Lima (2001), sobre a fonte de 

informação da violência determinar o enfoque a ser publicizado. Na matéria 

analisada, a narrativa se constrói de maneira espetacularizada e sensacionalista, 

em que há a banalização do crime. O foco da matéria não é o crime, embora na 

matéria haja informação sobre a motivação do crime ter sido a vítima ter se 

identificado como policial, a morte de policiais fora de serviço não é o foco da 

matéria, o foco são os momentos da vida intima da vítima que antecederam o 

crime, mesmo que não possuam nexo de causalidade com o crime.   

Dentre todas as matérias analisadas nesta dissertação, esta foi a que a 

revitimização apareceu de maneira mais explícita, neste sentido é necessário 

atenção para quem era a vítima, e a interseccionalidade de discriminações as 

quais ela era submetida. A vítima era uma mulher negra, lésbica e que não 

performava feminilidade. Conforme tratado no tópico “A carne mais barata do 

mercado é a carne negra” – violência contra as mulheres em números” as 

mulheres negras são as que mais sofrem violência e também são as que mais 

são objetificadas e sexualizadas. E no que tange a sexualidade e performance 

de gênero da vítima, dados do “Dossiê de violência contra as mulheres” 

organizado pelo instituto Patrícia Galvão, as mulheres lésbicas, bissexuais e 

transexuais – LBTs correm maior risco de violência.  

Os dados são de violência física, mas é importante ressaltar que a 

violência física contra mulheres, mulheres negras, e a comunidade LGBT não 

existe por si só, faz parte de uma estrutura maior, composta por eixos de 

discriminações que se interseccionam e afetam a vida destas mulheres em 

diversos aspectos, saúde física e psicológica, autoimagem, âmbito profissional 

e afetivo, segurança, dentre outros.  Neste sentido, ainda que a violência 

simbólica constante na matéria seja reflexo de uma sociedade misógina, 
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machista, racista, classista, homofóbica e lesbofóbica é também uma ferramenta 

de manutenção deste sistema.  

Ademais, conforme dados do relatório “Pessoas LGBT mortas no Brasil” 

do ano de 2017, organizado pelo Grupo Gay Da Bahia, o Brasil é pais que mais 

mata LGBTs. E a LGTBfobia é tão perversa que além de motivar esses crimes 

de ódio, atua de maneira a culpabilizar as vítimas pelas violências que sofreram. 

Como se o principal fator causador de tal violência fosse de responsabilidade da 

vítima, algo que deveria ter sido evitado. Há uma marginalização de pessoas 

LGBTs, que se manifesta de distintas maneiras, desde uma violência mais 

explicita a uma discriminação mais velada, quer sejam, ansiar que pessoas 

LGBTs vivenciem sua sexualidade apenas em locais privados, tratar a 

informação sobre as sexualidades LGBTs como algo que as crianças não podem 

saber, considerar que LGBTs são promíscuos, dentre outras.   

Neste sentido, quando se marginaliza um grupo de pessoas por suas 

subjetividades, é como se se tornasse justificável o que de ruim possa acontecer 

a estas pessoas. Ou seja, num contexto social em que se acredita que a 

sexualidade de pessoas LGBTs deve ser mantida na esfera privada, e ao noticiar 

sobre a morte de uma pessoa LGBT, se escolhe por dar detalhes de interações 

românticas e/ou sexuais que a vítima teve antes de ser vitimada, se passa uma 

mensagem de causalidade, mesmo que o homicídio da policial Juh Duarte/Dudu, 

não tenha tido motivação lesbofóbica. Cabe salientar que, ainda que o 

assassinato de Juh Duarte/Dudu, tivesse ocorrido por lesbofobia, continuaria 

sendo problemática a maneira como a matéria foi conduzida, de maneira a violar 

a privacidade da vítima e culpabilizá-la.  

Em relação as imagens utilizadas na matéria “PM Juliane teve últimos 

momentos livres com bebida, beijos e dança”, não há como se analisar a escolha 

das imagens a partir da comparação com outras matérias, já que a proposta feita 

para a análise da violência midiática contra Juh Duarte/Dudu, consiste em 

analise apenas desta matéria. No entando, como dito anteriormente, as imagens 

utilizadas fazem parte da angulação da matéria. Sendo assim, o conteúdo 

imagético desta matéria é composto por 7 imagens, destas, 4 são imagens de 

Juh Duarte/Dudu. As quatros imagens possuem a mesma legenda “A policial 

militar Juliane dos Santos, 27, que ficou desaparecida por cinco dias; ela foi 
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capturada por criminosos em um bar dentro da favela de Paraísopolis, na zona 

sul da capital e morta em seguida.” Em duas das imagens Juh Duarte/Dudu, está 

com roupa de gala, sendo que, em uma delas parece estar em uma festa e está 

sorridente; em outra aparece séria e com o enquadramento que parece ser de 

foto para documento;  Na última também é uma foto em só aparece seu rosto, e 

está sorridente. A seguir, imagens: 

Figura 16: Reprodução/Fotografia de Juh Duarte/Dudu 

 
Fonte: Folha de São Paulo27. 

 
Figura 17: Reprodução/Fotografia de Juh Duarte/Dudu 

 
Fonte: Folha de São Paulo28. 

 

                                                           
27 FOLHA DE SÃO PAULO. PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e 
dança. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-juliane-teve-
ultimos-momentos-livres-com-bebida-beijos-e-danca.shtml> Acesso em 30 de abril de 2019. 
28 IDEM. 
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Figura 18: Reprodução/Fotografia de Juh Duarte/Dudu 

 
Fonte: Folha de São Paulo29. 

 
Figura 19: Reprodução/Fotografia de Juh Duarte/Dudu 

 
Fonte: Folha de São Paulo30. 

 
 

 Além das imagens de Juh Duarte/Dudu, a matéria também é composta 

por imagens de locais, com suas respectivas legendas, quer sejam: Figura 20: 

“Local onde a policial militar Juliane dos Santos, 27, desapareceu, em 

Paraisópolis, na zona sul da capital”; Figura 21: “Policiais durante buscas em 

Paraisópolis, onde a policial militar Juliane dos Santos foi vista pela última vez, 

antes de ser capturada e morta por criminosos”; e Figura 22: “Moto da policial 

militar Juliane dos Santos, que foi capturada por criminosos na favela de 

Paraisópolis, é achada a 10 km do local.”. 
 

                                                           
29 IDEM. 
30 FOLHA DE SÃO PAULO. PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e 
dança. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-juliane-teve-
ultimos-momentos-livres-com-bebida-beijos-e-danca.shtml> Acesso em 30 de abril de 2019. 
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Figura 20: Reprodução/ Local onde a policial militar Juliane dos Santos, 27, desapareceu, em 
Paraisópolis, na zona sul da capital  

 
Fonte: Folha de São Paulo31. 

 
Figura 21: Reprodução/Policiais durante buscas em Paraisópolis, onde a policial militar Juliane 

dos Santos foi vista pela última vez, antes de ser capturada e morta por criminosos 

 
Fonte: Folha de São Paulo32. 

 
Figura 22: Reprodução/ Moto da policial militar Juliane dos Santos, que foi capturada por 

criminosos na favela de Paraisópolis, é achada a 10 km do local 

 
Fonte: Folha de São Paulo33. 

 

                                                           
31 IDEM. 
32 FOLHA DE SÃO PAULO. PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e 
dança. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-juliane-teve-
ultimos-momentos-livres-com-bebida-beijos-e-danca.shtml> Acesso em 30 de abril de 2019. 
33 IDEM. 
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 As imagens e suas respectivas legendas demonstram as fotos da policial 

utilizadas na tentativa de localiza-la após seu sequestro, bem como o trabalho 

da polícia. Dentre as sete imagens utilizadas na composição da notícia, quatro 

delas são de Juh Duarte/ Dudu e as outras três ilustram parte do trabalho da 

polícia trabalhando na investigação do caso. Neste prisma, cabe destacar que o 

boletim de ocorrência policial foi a fonte da matéria, conforme dito na própria 

matéria. 

 Posto isto, conclui-se que a revitimização midiática em coberturas 

jornalísticas é um a forma de violência simbólica que não se restringe a mulheres 

vítimas de violência de gênero, como se pensava inicialmente. A revitimização 

midiática contra mulheres pode ocorrer em casos em que a violência que 

ocasionou a notícia não seja violência de gênero. No caso analisado a vítima foi 

assassinada, não se trata de crime de ódio contra uma mulher. O tratamento 

dado pela matéria demonstra discriminação contra uma mulher negra, lésbica e 

periférica, que após sua morte teve sua privacidade invadida e a vivência de sua 

sexualidade hipersexualizada. 

Acrescenta também o entendimento de que só foi possível analisar o 

fenômeno da ocorrência de revitimização midiática contra mulheres em 

coberturas jornalísticas, em se tratando do assassinato de Juh Duarte/Dudu, pois 

a intersecção dos diferentes eixos de discriminação aos quais a vítima é 

submetida, fez com que tal violência ocorresse de maneira mais agravada e, 

consequentemente, mais explicita.  

Concluo a analise ressaltando que, embora tenha se verificado ocorrência 

de revitimização midiática, nas matérias sobre o feminicídio de Mayara Amaral, 

há um aspecto que chama atenção. Tanto na análise do caso do feminicídio de 

Mayara Amaral, quanto na análise do caso do assassinato de Juh Duarte/Dudu 

há matéria da Folha de São Paulo. E se analisarmos apenas os títulos de tais 

matérias, é possível perceber a significativa diferença na abordagem sobre os 

crimes. Respectivamente, os títulos das matérias são: “Assassinato de jovem 

professora a marteladas choca MS e 3 são presos”; e “PM Juliane teve últimos 

momentos livres com bebida, beij os e dança”. Ambos os títulos apresentam 

informações sobre a profissão das vítimas. Há informação apenas sobre a 

juventude de Mayara, embora ambas as vítimas possuíam a mesma idade, 27 
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anos. Por fim, no título da matéria sobre o feminicídio de Mayara Amaral há 

informação sobre a maneira como ela foi morta, que o crime chocou Mato Grosso 

do Sul e que três foram presos, ao passo que no título da matéria sobre o 

assassinato de Juh Duarte/Dudu, há informações sobre os últimos momentos 

livres vítima, informação que não há nenhuma relevância para o crime noticiado, 

e contribui com a culpabilização da vítima. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A presente dissertação é fruto de um percurso de pesquisa, que se iniciou 

com algumas certezas e se encerra com incertezas e inquietações. Inicialmente, 

partiu-se da ideia de que a discriminação em razão de gênero está na raiz da 

violência contra as mulheres. Para trabalhar tal ideia, investigou-se gênero 

enquanto estruturante de relações de poder, em que mulheres são subjugadas 

e discriminadas. No entanto, gênero não é o único estruturante em se tratando 

de relações de poder, sendo assim, foi necessário se destrinchar o motivo pelo 

qual há a necessidade de se falar de mulheres no plural, abordando os diferentes 

eixos de discriminações, tais quais, gênero, raça, classe e sexualidade, que se 

fizeram necessários para o entendimento da problemática proposta. Também se 

optou por demonstrar em números de violência contra as mulheres negras, já 

que, conforme foi demonstrado, estas mulheres sofrem com diferentes eixos de 

discriminação, estando na base da pirâmide socioeconômica.  

Desta maneira, após esta contextualização, feita a partir de breve traçado 

histórico e social, foi possível se adentrar no fenômeno da revitimização contra 

mulheres. A revitimização midiática, nos casos analisados, ocorre independente 

da primeira violência ter sido fundada em questões de gênero. O que demonstra 

a amplitude da estrutura responsável pela violência contra as mulheres, visto 

que, a violência contra as mulheres faz parte de uma estrutura patriarcal, 

composta por diversas discriminações e violências que além de interligadas se 

retroalimentam.  

Como a revitimização objeto da pesquisa é a revitimização midiática, mais 

especificamente aquela praticada pelas coberturas jornalísticas, se fez 

necessário demostrar como a mídia está entre os responsáveis pela violência 

simbólica contra as mulheres. Violência que atua na manutenção do status quo, 

no qual as mulheres são discriminadas e subjugadas. Para tal, se fez necessário 

a conceituação de mídia e suas contribuições para a construção do imaginário 

coletivo, violência simbólica contra as mulheres na mídia, imagem das mulheres 

na mídia, revitimização midiática e violência da notícia, paradoxo da visibilidade.  
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Traçado o cenário, foi possível se adentrar na hipótese de regulação da 

mídia no Brasil, meio de assegurar a não violência midiática contra as mulheres. 

Para tanto, se fez um comparativo com a Argentina, visto que é um pais da 

América Latina em que a mídia é regulada desde o ano de 2009. Na Argentina 

há a previsão legal de violência simbólica, bem como a definição de violência 

midiática contra as mulheres, e o enquadramento desta em uma forma de 

violência simbólica. No entanto, a revitimização midiática, aqui discutida, é 

aquela que ocorre nas coberturas jornalísticas, motivo pelo qual houve 

necessidade de adentrarmos no jornalismo, demonstrando que o jornalismo 

passou da responsabilidade social ao jornalismo de mercado, no qual as notícias 

são comercializadas. Contexto no qual o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, por si só não se mostra eficaz na asseguração de uma comunicação 

que respeita os direitos humanos das mulheres e demais grupos discriminados.  

Embora se defenda a regulação da mídia, o entendimento aqui adotado 

não é um entendimento puramente legalista, que acredita que o disciplinamento 

legal por si só é capaz de resolver a problemática. O entendimento aqui adotado 

é o de que a regulação da mídia pode atuar como uma das ferramentas capazes 

de atuar na mudança do cenário traçado. Principalmente aliada com outras 

ferramentas, como educação. Ademais, acredita-se no potencial simbólico das 

normas, ou seja, sua atuação na construção e reconstrução de ideias no 

imaginário coletivo. 

Portanto, entende-se que a revitimização midiática contra as mulheres em 

coberturas jornalísticas é uma violência simbólica fundada em questões de 

gênero, uma forma de violência contra as mulheres. Violência capaz de 

neutralizar o crime noticiado, focando na culpabilização da vítima. Processo que 

reforça no imaginário coletivo a culpabilização da mulher enquanto vítima de 

violência, seja ela violência de gênero ou não. Nesta perspectiva, a violência 

simbólica analisada a partir de casos com ocorrência de revitimização midiática, 

não atinge apenas as mulheres retratadas nas notícias, atinge todo o grupo do 

qual estas mulheres fazem parte. Pois além de retroalimentar as discriminações 

e violências contra as mulheres, informa as outras mulheres que elas podem ser 

as próximas vítimas.  
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Entende-se também, que a regulação da mídia não ameaça o Estado 

Democrático de Direito, pelo contrário, possibilitaria uma comunicação mais 

democrática, capaz fortalecer a democracia e liberdade de expressão. Entende-

se que a comunicação, enquanto serviço público, precisa ser regulada pelo 

Estado. E se não há regulação, a violência praticada pela mídia também é de 

responsabilidade do Estado. Desta feita, considera-se a regulação da mídia 

enquanto ferramenta capaz de nos aproximar da possibilidade de uma outra 

comunicação, uma comunicação que não viole os direitos humanos das 

mulheres e demais grupos discriminados. 
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ANEXO A – MATÉRIAS ANALISADAS 
             



23/03/2018 A confissão do assassino de Mayara: “Fui movido pelo ódio” | VEJA.com

https://veja.abril.com.br/brasil/fui-movido-pelo-odio/ 1/3

access_time
Por Ullisses Campbell, de Campo Grande

more_horiz

ENCARCERADO - O assassino de Mayara: “À noite, eu grito por
Deus” (Jefferson Coppola/VEJA)

O baterista e técnico de informática Luís Alberto Bastos Barbosa, de
29 anos, foi preso no dia 26 de julho acusado de ter participado da
morte da violonista Mayara Amaral, de 27 anos. Ela foi assassinada
com três golpes de martelo na cabeça na madrugada do dia 25, em
Campo Grande (MS). Em depoimento prestado no mesmo dia que
foi preso, ele contou que Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos,
conhecido como Cachorrão, estaria na cena do crime e teria sido o
autor das marteladas. Em entrevista a VEJA concedida dentro da
Cadeia de Trânsito de Campo Grande, Luís Alberto resolveu assumir
sozinho a autoria do assassinato. A delegada que comanda as
investigações, Gabriela Stainer, já tinha indícios que ele estava
sozinho na cena do crime. “O martelo pertence ao Luís, e o
Cachorrão sequer aparece nas imagens das câmeras do motel”, diz

Brasil

A confissão do assassino de
Mayara: “Fui movido pelo ódio”
Em entrevista a VEJA, Luís Alberto Bastos Barbosa conta como
matou, a golpes de martelo, a violonista e depois ateou fogo em seu
corpo em um terreno baldio
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a delegada. Luís também havia contado à polícia que Cachorrão e
outro preso, Anderson Sanches Pereira, teriam participado de outra
cena de terror: a carbonização do corpo de Mayara depois do
assassinato. Na entrevista a seguir, ele desmente a informação:
assume que tentou se livrar do corpo sozinho.

Onde você conheceu a Mayara? Num bar chamado Drama, há três
meses. Tocamos juntos e, primeiro, rolou uma amizade. Só depois
de duas semanas nos beijamos. Tenho namorada, mas sentimos
uma atração e não resistimos.

Por que mudou a versão sobre o assassinato? Pus a culpa no
Cachorrão para me livrar. Achava que se envolvesse outras
pessoas, minha pena seria menor. Como ele já tinha passagem pela
polícia, menti que ele fez tudo. Mas, se olharem as digitais no cabo
do martelo, vão ver que são minhas. Resolvi contar toda a verdade e
enfrentar o que vem pela frente. Cometi um erro grave e quero pagar
por ele.

Não pensou por um momento nas consequências? Fui movido
pelo ódio porque tínhamos discutido e ela debochou da minha
namorada. Chamei-a de vagabunda e ela me bateu. Tive um ataque
de fúria, tinha bebido e cheirado. Depois que tudo aconteceu, chorei
por mais de duas horas seguidas.

Por que você carregava um martelo na mochila? Porque para
comprar pó eu ando em umas quebradas. Uso o martelo para me
proteger.

PUBLICIDADE
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Como você se livrou do corpo? Primeiro, pus ela no porta-malas.
Depois, voltei ao quarto para limpar o sangue. Paguei a conta de
100 reais do motel, mas faltava 20. Aí deixei a carteira de identidade
dela na recepção como garantia para pagar o restante depois. Mas
não voltei para pagar.

Para onde você levou o corpo? Para a minha casa. Lá, guardei as
coisas dela. Aí levei para um terreno baldio, mas não consegui
enterrar porque a areia era muito fofa. Comprei álcool no posto e fui
a outro terreno. Lá, ateei o álcool nela e no mato para fazer parecer
que era um incêndio.

Você fez isso sozinho? Fiz tudo sozinho. Só procurei o Ronaldo
(Cachorrão) e o Anderson para me livrar do carro. Eles compraram
por 1 000 reais. Essa foi a única participação que tiveram no crime.

Achava que ninguém descobriria o crime? Desde que me dei
conta de que matei a Mayara, sempre soube que seria pego.

Está arrependido? Estou. Queria pedir desculpas à família da
Mayara e à minha. Por mais que ninguém vá acreditar, eu gostava
dela. Minha vida está destruída. Eu ia me casar, estava procurando
casa, dei entrada para sacar o FGTS. Agora, não sei o que será de
mim. Quando fecho os olhos, vem a imagem da Mayara e o
momento do crime. Não tenho religião, mas, à noite, na cela, eu grito
por Deus.
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Luís Barbosa pratica esportes: vegetariano e fã da natureza, crueldade de crime chocou (Foto:
Reprodução/Facebook)

27/07/2017 10:50

Amigos estão chocados com envolvimento de
baterista na morte de Mayara
Rafael Ribeiro

Chocados. Assim amigos e familiares do músico Luís Alberto Bastos Barbosa, 29 anos,
ficaram ao saber que ele, vegetariano, fã de natureza, até então pacifista e amigável, foi
preso suspeito de ser o mentor do assassinato de Mayara Amaral, 27, com quem diz que
mantinha um relacionamento.

“Ele andava sumido. Estávamos há um mês sem notícias dele e só ficamos agora pelo
noticiário. Estamos todos chocados. O Luís morreu para a gente”, disse um dos amigos do
músico, que tocava bateria em bandas de reggae e rock alternativo da Capital, e prefere não
se identificar.

 
A revelação do crime e prisão de Barbosa pela Polícia Civil causaram comoção também na
internet. “Ninguém pode imaginar que um ‘brother tão goodvibe’ (sic), um cara da
positividade, seja capaz de fazer algo desse tipo. Era uma pessoa que se preocupava com os
outros”, apontou uma jovem em seu perfil nas redes sociais.

 

O músico era relativamente conhecido por organizar shows de música, além do fato dos
ensaios que realizava serem muito freqüentados. Chegando ao ponto do martelo apresentado
pela polícia como a arma do crime ter sido reconhecido. “Ele usava para quebrar gelo e usar
nos drinks. Até isso”, exclamou outro jovem em sua página no Facebook.

Drogas – O susto em ver um amigo que se declarava tão pacífico e fã da natureza como
homicida faz com que muitos prefiram não falar abertamente sobre Barbosa e a polêmica
sobre seu suposto vício em drogas.

 

Segundo a polícia, o músico alegou estar sob efeito de entorpecentes quando aconteceu o
crime e por isso não se lembrava de nada.
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Mayara: por respeito, amigos não comentam
relação com suspeito preso (Foto:
Reprodução/Facebook)

Até martelo usado no crime foi reconhecido por amigos do músico na internet (Fotos: Marcos Ermínio)

Entre os amigos, há informações dúbias. Uns
dizem que não sabiam que Barbosa fazia uso de
drogas. Outros, contudo, reiteram que ele estava
viciado e descontrolado e chegou a ser internado.

Outro tema pouco abordado é a relação do
acusado com Mayara. Os amigos preferiram não
opinar sobre o assunto, "em respeito à memória
dela", alegam.

O Campo Grande News tentou contato com a
família do acusado e não obteve resposta até a
conclusão desta reportagem.

O caso - Mayara estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas
amigas para ensaiar com a banda. Ela teria sumido após brigar com o namorado.

Na terça-feira à noite, a mãe dela procurou a polícia após receber mensagem - provavelmente
de uma pessoa se passando pela vítima - dizendo: “Você está onde agora? Ele é louco mãe.
Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”. O corpo já tinha sido encontrado,
mas até então estava sem identificação.

A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à cachoeira do
Inferninho, na região norte de Campo Grande.

De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira, que atendeu a ocorrência, havia
sinais de pancadas na cabeça da mulher. "Ainda não dá pra saber se foi uma pedrada ou
uma paulada", disse.

O fogo que carbonizou parte do corpo de Mayara teria começado primeiro na mata e depois
atingido a vítima, encontrada apenas de calcinha.

Além de Barbosa, outros dois homens foram presos suspeitos de participarem do crime.
Ronaldo da Silva Moeda, 30, teria ido a o quarto do motel onde o músico havia marcado de
se encontrar com Mayara. Segundo eles, o trio manteve relação sexual consensual até que a
vítima foi morta a marteladas e agressões por todo o corpo.

Segundo a polícia, eles já haviam combinado de roubar o carro e outros pertences da moça, e
depois assassiná-la. O corpo foi levado à casa do terceiro acusado detido, Anderson Sanches
Pereira, 31, onde chegaram a enterrá-lo no quintal, mas mudaram de ideia.

Os três negam o crime, mas irão responder por latrocínio – roubo seguido de morte - e
ocultação de cadáver.

VEJA TAMBÉM
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Juiz decreta
preventiva e manda
para presídio
suspeitos de matar
Mayara

Suspeitos usaram
celular de Mayara
para tentar incriminar
ex-namorado

Era desses talentos
que nasce um em 1
milhão, diz professor
sobre Mayara

Caçula entre quatro
filhos, Mayara foi
inspirada na música
por pai e avô

Mayara foi espancada até a morte em motel por dupla que queria roubar carro

Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada

Mulher achada carbonizada havia saído na segunda para ensaiar com banda

Mulher encontrada carbonizada pode ter morrido com pancada na cabeça

Corpo de mulher é encontrado carbonizado na região do Inferninho
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Assassinato de jovem professora a
marteladas choca MS e 3 são presos
Reprodução/Facebook

Mayara Amaral, 27, que foi assassinada em Campo Grande

SILVIA FRIAS
 COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM CAMPO GRANDE

29/07/2017 02h00

Caçula de quatro irmãos, Mayara Amaral, 27, herdou a paixão pela música do pai, Alziro,
servidor público aposentado e tocador de violão. Formou-se em música pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e fez mestrado na Federal de Goiás.

Em Campo Grande, chegou a participar de uma banda com levada pop chamada Pétalas
de Pixe. Trabalhava como professora de violão para crianças. Os amigos destacam a
timidez e o dom musical.

"Era um talento vigoroso, genial", lembra o professor Marcelo Fernandes, que a orientou na
graduação. "Era uma em milhões". Para ele, Mayara tinha potencial para tornar-se uma
das violonistas mais importantes da nova geração. "Ela queria ser concertista. É uma porta
muito estreita, mas o mundo estava se abrindo."

A prima Lucila Martins define a melhor amiga: "Era uma eterna menina, meiga, queria voar,
conhecer o mundo."

No almoço com a família neste domingo (30) a musicista iria contar uma novidade: havia
sido aprovada para um doutorado em uma universidade de São Paulo.

Não deu tempo. Dias antes a talentosa jovem foi assassinada. Nesta semana, a polícia de
MS prendeu em Campo Grande três suspeitos de terem matado Mayara a marteladas. O
corpo dela foi encontrado queimado num matagal na rodovia MS-080, região conhecida
como Inferninho.
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vídeo

Segundo a Polícia Civil, os três homens presos vão responder por latrocínio e ocultação de
cadáver.

Mas a irmã da jovem, a jornalista Pauliane Amaral, 31, contesta alguns pontos da versão
do único suspeito que confessou o crime, e acredita que ela tenha sido vítima de estupro e
feminicídio –quando a motivação do assassinato de uma mulher está ligada ao fato de ela
ser mulher.

"É uma dor imensa, inexplicável, inesquecível, uma dor que vou levar no meu peito", disse
a irmã da vítima, por telefone, da Bélgica, para onde se mudou há um mês para estudar
francês. "Não estou dormindo, é muita angústia. A gente tem medo de fechar os olhos e
começar a repassar toda essa história cruel, toda essa brutalidade na cabeça."

O caso começou na segunda (24), quando Mayara saiu da casa que dividia com amigas
para ensaiar. No dia seguinte, sem receber notícias da filha, a mãe, Ilda, procurou uma das
colega da musicista, que falou sobre uma possível ameaça de um ex-namorado.

Ilda foi à polícia registrar o desaparecimento e recebeu uma mensagem enviada do celular
de Mayara. "Ele [o ex] é louco, mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos
feio". Depois disso, o aparelho foi desligado –a mensagem foi enviada depois que o corpo
queimado já havia sido encontrado.

Quando Pauliane foi avisada do desaparecimento, o pai já estava no IML para fazer o
reconhecimento do corpo. "Só tinha sobrado uma parte da mão e um pouco do pé para ele
reconhecer, mas já tinha quase certeza que era ela", contou a irmã. A confirmação veio
com um exame de DNA.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil na quarta (25). De acordo com delegado
Tiago dos Santos, o ex-namorado foi descartado no início das investigações.

Por meio de rastreador do celular e informações de familiares e amigas, a polícia chegou
até o baterista Luiz Alberto Barros, 29, com quem Mayara tinha um relacionamento.

Na casa dele, os policiais encontraram roupas da vítima, instrumentos musicais,
computador pessoal, telefone e os documentos dela. O rapaz confessou o crime e disse
que teve dois cúmplices: Ronaldo Olmedo, 33, e Anderson Pereira, 31. Os dois negaram
qualquer participação.

vídeo

À polícia, Barros disse que atraiu Mayara para um motel. O encontro era uma emboscada
para roubar o carro dela, um Gol 1992. Ainda na versão do namorado, Ronaldo entrou no
motel no porta-malas, com conhecimento dela, e os três teriam mantido relações sexuais.
Ao perceber a emboscada, Mayara teria tentado fugir, mas foi espancada até a morte.

O corpo foi colocado no veículo e levado à casa do terceiro suspeito. Lá, eles enterraram o
cadáver no quintal, mas depois o levaram para a rodovia. Em seguida, provocaram o
incêndio no matagal para dificultar a identificação.

Pauliane contesta a versão do sexo a três consensual. "Eu não descarto a possibilidade de
ela ter ido com o Luís para o motel, já tinha ouvido alguma coisa de estarem numa relação
afetiva". Porém, rechaça que a irmã tenha consentido a participação de outro.

"Eles armaram uma emboscada, um deles entrou escondido no motel, levaram martelo.
Que sexo consensual é esse? Se trata de estupro."

A família aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmar essa hipótese.

128

https://www.youtube.com/watch?v=P1ZTf6JZf-A
https://www.youtube.com/watch?v=2P4jXoq91mQ&feature=youtu.be


23/03/2018 Assassinato de jovem professora a marteladas choca MS e 3 são presos - 29/07/2017 - Cotidiano - Folha de S.Paulo

http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1905379-assassinato-de-jovem-professora… 3/3

O delegado diz que o estupro ainda não está descartado e pode ser incluído no relatório
final da polícia. Por enquanto, segundo ele, a investigação aponta para latrocínio. "Estão
cogitando feminicídio. É plausível? É, mas, no momento, não. Vai depender da
comprovação do laudo e do relatório final."

As penas previstas para latrocínio variam de 20 a 30 anos, enquanto as do feminicídio, de
12 a 30 anos.

Em audiência diante do juiz, que manteve a prisão dos suspeitos, Barros disse que sofreu
maus-tratos da polícia. A Folha não conseguiu contato com seu advogado. Olmedo e
Pereira ainda não tinham constituído defesa até a conclusão desta edição.

Distante da família, a irmã recebe apoio por telefone e mensagens nas redes sociais. Seu
desabafo, no qual reforça que a tese de que a irmã foi vítima de estupro e feminicídio, teve
1.900 comentários e 12,4 mil compartilhamentos.

"Ao mesmo tempo que é muita dor, é muito amor". Uma manifestação está prevista para a
próxima semana, em homenagem à musicista.

Numa rede social, a foto principal de Pauliane é a irmã no quintal de casa, segurando o
violão. "Aquela foto representa muito ela, o olhar tímido, sereno". Após a confirmação da
morte, diz, "rezei pela alma dela e joguei flores no rio, como forma de despedida da minha
irmã."

Endereço da página:
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Designado desembargador que vai decidir quem irá julgar assassino
de Mayara
Perícia confirma que Mayara estava sozinha com assassino quando
foi morta
Latrocínios caem 70% na Capital; mortes de ex-vereador e esposa
marcaram 2017

07/08/2017 13h34 - Atualizado em 08/08/2017 11h18

Assassino de Mayara é indiciado por
latrocínio, mas defesa 'culpa as drogas'
Advogado tenta mudar crime para feminicídio

Wendy Tonhati

A estratégia da defesa de Luís Alberto Bastos Barbosa, de 29 anos, preso no dia 26 de julho, acusado de matar
a violonista Mayara Amaral, 27 anos, deve “culpar as drogas” pelo crime que chocou Campo Grande. O
inquérito da Polícia Civil foi finalizado e a conclusão da investigação é que Mayara foi vítima de latrocínio.

“O grande lance deles era o uso de drogas, e a música. Estavam até querendo fazer um 'projetinho' juntos. [As
drogas] Foi o grande enlace deles. Se tiver um grande culpado nessa tragédia, são as drogas. Porque a moça
[Mayara] era uma moça decente, ele, um rapaz maravilhoso. Nunca teve problemas com a Justiça. Ele está
arrasado, tanto quanto a família da moça”, antecipa Conrado Souza Passos, advogado de Luis.

Nesta segunda-feira (7), o advogado procurou o Fórum da Capital para tentar que o acusado seja novamente
ouvido pela Polícia Civil e possa dar a nova versão do que aconteceu no dia do assassinato. O crime foi
tipificado como latrocínio –roubo seguido de morte- mas a defesa tenta a mudança para feminicídio, que tem a
pena menor.

Passos explica que pretende conversar pessoalmente com o promotor da 4ª Vara, onde o caso está até o
momento, para “ponderar para que o processo seja devolvido em diligência”. Ou seja, o procedimento retorna
para a Polícia Civil para que seja colhido o novo depoimento de Luís.

SAIBA MAIS

Mayara foi morta no dia 25 de julho (Foto: Reprodução/Facebook)
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O defensor ainda negou que a mudança do depoimento e a entrevista à Revista Veja seja uma estratégia de
defesa. “Não é estratégia nenhuma de defesa, foi um desejo dele mesmo de esclarecer os fatos. Inclusive isso
já era uma vontade dele falar, até porque, a polícia não acreditou na versão dele. A polícia entrou nessa de
vender a possibilidade de latrocino, que não foi. Eles foram ao motel para fazer sexo e usar drogas. Não tinha
intenção nenhuma de matá-la e muito menos de roubá-la", afirma Passos.

Luís, segundo o advogado, ainda não recebeu visitas, além da dele. Mas, ele confirmou que a namorada de
Luís está na lista e que “é um desejo dela”. Os familiares de Luís também devem visita-lo.

 Crime
Mayara foi morta a marteladas, e segundo um dos suspeitos, também foi esganada. Luís Alberto Bastos
Barbosa de 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches Pereira, 31 anos, foram
presos em flagrante pelo crime, na quarta-feira, 26 de julho.

Em depoimento, Luís afirmou que o responsável por matar a musicista foi Ronaldo. Na versão dele, os três
haviam combinado de ir ao motel juntos e foi Mayara quem buscou ele e o comparsa em seu veículo, um Gol
modelo 1992. Para entrar no local, ‘Cachorrão’ teria se escondido no banco de trás.

Dias após o crime, a defesa de Luís passou a afirmar que ele queria mudar a versão dos depoimentos e contar
que assassinou Mayara durante uma briga e, que estava sozinho no local do crime.
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Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel
para roubar carro

Polícia descartou a participação de atual namorado e o crime de
feminicídio

Por: Midia Max
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Publicidade A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte da
musicista Mayara Amaral, de 27 anos, e descartou o
feminicídio. A jovem foi vítima de latrocínio – roubo seguido de

morte -, em um motel de Campo Grande. Luís Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, atraiu a jovem na intenção de
matá-la.

Segundo o delegado Tiago Macedo, depois que o corpo foi encontrado, a família registrou boletim de ocorrência
informando o desaparecimento da jovem. A partir das informações, investigadores do GOI (Grupo de Operações e
Investigações) foram até o suposto namorado, que possuía "álibis muito fortes", de acordo com o delegado, que
isentaram a participação no crime.

Uma testemunha que morava com a vítima apresentou à polícia um aplicativo que mostrou os últimos passos de
Mayara depois das 16h, última vez que teria sido vista. A partir dos locais, a polícia começou a desvendar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, Luís é músico, baterista, e afirmou já ter tocado com a vítima. Ele foi o primeiro a ser
preso, em casa, e no local, a polícia encontrou as roupas sujas de sangue, computador, telefone, CNH e o
instrumento de Mayara.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), da Piratininga, Luís confessou que conhecia a vítima e
a atraiu para um motel na Avenida Euler de Azevedo. A entrada do carro no motel foi registrada às 22h de
segunda-feira. O comparsa Ronaldo da Silva Olmedo, 30 anos, conhecido por ‘Cachorrão’ entrou no motel
escondido.

Em seu depoimento, Luís admitiu que manteve relação sexual com a vítima. A Polícia Civil acredita que Mayara foi
morta a golpes de martelo quando percebeu que seria roubada e tentou reagir.

Martelo usado por criminosos para matar a vítima (Foto: Henrique Kawaminami)

133

http://www.radiocacula.com.br/media/images/4776/53928/tmp/wmX-650x480x4-5979e42880408792d84805770a3ba9e83cc1613aa5e70.jpg


27/03/2018 Baterista e comparsa mataram Mayara a marteladas em motel para roubar carro - Notícias de Três Lagoas - MS - Radio Caçula

http://www.radiocacula.com.br/noticias/cidades/baterista-e-comparsa-mataram-mayara-a-marteladas-em-motel-para-roubar-carro 3/4

Depois de morta, ‘Cachorrão’ pegou os pertences da vítima e com ajuda de Luís levaram o corpo para a casa do
Anderson Sanches, 31 anos. No local dividiram os objetos e após cerca de de oito horas com o cadáver, decidiram
levar corpo para a cachoeira do Inferninho, onde atearam fogo no corpo e arreadores para tentar apagar as pistas.
Cachorrão e Anderson foram presos, no decorrer das investigações, com o veículo da vítima. Conforme o
delegado, eles assumiram o risco da morte ao levarem martelo escondido na mochila.

Luís não possuía passagens pela polícia, mas afirmou ser usuário de droga. Já os outros dois, sobretudo
‘Cachorrão’, possuem extensa ficha criminal, entre crimes tráfico de drogas e roubo à mão armada. Ainda segundo
as investigações, Luís foi o autor da mensagem enviada à mãe da vítima que tentava incriminar o suposto
namorado da vítima.

O trio será indiciado por latrocínio, com pena de até 30 anos, e ocultação de cadáver, pena de 3 anos.

À imprensa, Luís disse que agiu sob efeito de droga. "Não sabia o que estava fazendo. Eu já conhecia a vítima
porque tocava com ela, mas não tínhamos um relacionamento"

Revoltado, Cachorrão nega participação no crime, mas afirma que Luís teria oferecido o carro, modelo Gol, por R$
1 mil. "Eu já vi ele com a vítima e até falei que não queria comprar. Não sou cagueta, mas quem matou foi o Luís.
Ele agiu de má-fé comigo", disse.

Anderson confirma a versão da venda do carro, mas nega a participação na morte de Mayara.

CRIME

O corpo de Mayara Amaral foi encontrado na noite desta terça-feira (25) por peões de fazendas da região do
Inferninho, ainda em chamas. O fogo que queimou parcialmente a vítima se alastrou pelas margens da estrada e
mobilizou moradores da região e o Corpo de Bombeiros.

A mãe contou que não conseguia contato com a jovem e que, ao procurar por uma amiga de Mayara, foi informada
que a jovem tinha desaparecido no dia 24, após brigar com o namorado que a teria ameaçado de morte.

Desde então não conseguiu contato com a filha. Já ontem (terça) mandou mensagens para o celular dela
perguntando onde ela estava e recebeu como resposta que estava na casa do ex-namorado, que a estava
perseguindo e ameaçando de morte. Após isso, a mulher procurou a delegacia de polícia e não conseguiu mais
contato com a filha, já que o celular estava desligado.

Colegas da música chegaram a compartilhar avisos nas redes sociais sobre o desaparecimento, mas o corpo de
Mayara Amaral foi reconhecido nesta quarta-feira (26).

De acordo com informações da polícia, o fogo não teria sido colocado no corpo para encobrir provas, mas teria
sido colocado na vegetação e acabou se espalhando e alcançando o corpo da jovem. Peões, no entanto, relataram
que o fogo teria começado exatamente onde o corpo foi abandonado.

Mayara foi jogado no local vestida apenas com uma calcinha. O crânio perfurado por possíveis pancadas na
cabeça seria a causa da morte. Fazendeiros que passavam pela região disseram aos militares, que por volta das
16h, já havia fogo na região. Uma das testemunhas viu que, por volta das 17h20, o fogo se alastrou e sem sinal de
telefonia no local, precisou seguir rumo a área central para conseguir acionar para a PM e Corpo de Bombeiros.

Moradores da região disseram que não notaram nenhuma movimentação estranha antes de a vítima ser
encontrada. A polícia investiga o caso e até o momento não há informações da autoria do crime.

A violinista, Mayara se formou no curso de música da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e
integrou o quarteto Pétalas de Pixe, formado apenas por mulheres com produção de pop-rock regional. No
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mestrado em Música da UFG (Universidade Federal de Goiás), ela pesquisou o trabalho de compositoras
brasileiras para violão da década de 1970.
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Paulo Marani
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A cantora e multi-instrumentista Mayara Amaral foi assassinada. A informação foi
confirmada nesta quarta-feira (24) pelo portal de notícias G1. O corpo de Mayara, que
era uma exímia musicista, foi encontrado no meio do mato, em um bairro da capital
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A Polícia Civil do estado diz que a cantora sofreu verdadeiras barbaridades antes de ser
assassinada. O relato está chocando amigos e fãs, que utilizaram as redes sociais.
"Mayara sempre foi uma pessoa muito boa. Não dá para entender. Logo ela, que não
arranjava nenhuma confusão com ninguém", chegou a escrever um amigo na timeline da
artista.

Mayara Amaral teve corpo queimado após sessão de
marteladas, no Mato Grosso do Sul
Os investigadores informaram que a cantora foi morta em um motel do bairro José Abrão.
Ela foi assassinada a golpes de martelo.

Cantora é morta a marteladas em motel e
tem corpo queimado: 'Logo ela' VIDEO

Cantora e musicista Mayara Amaral teve o corpo encontrado no meio do mato.

Esse artigo faz parte do canal Investigação Criminal. Siga o canal para receber as últimas atualizações e
interagir com uma comunidade apaixonada!

SIGA ESTE CANAL
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A Polícia Civil chocou ao revelar ainda que o #Crime teria sido todo planejado e que o
objetivo inicial dos criminosos era apenas roubar a vítima. Os autores do crime foram
identificados pelas autoridades como Ronaldo da Silva Onedo, de 30 anos, e Luís Alberto
Bastos Barbosa, de 29 anos de idade.

Veja abaixo uma foto da artista antes desse momento trágico:

Homem atraiu artista para encontro amoroso com mais
um e depois a matou
A vítima teria se relacionado sexualmente com os dois homens. Inicialmente, Mayara foi
atraída para um encontro amoroso com Barbosa.

Depois de o trio ter se relacionado no motel, a cantora foi assassinada com golpes de
martelo.

Em seguida, o corpo da profissional da música foi colocado no veículo dela. O cadáver
foi transportado para a casa de um terceiro homem, que teria ajudado no crime após a
execução de Mayara. Esse criminoso foi identificado como Anderson Pereira, de 31
anos.

Os bandidos, então, dividiram o que a mulher tinha consigo e, após isso, simplesmente,
abandonaram o cadáver dela na estrada. O corpo foi encontrado horas depois.

Fernando Borges
@fernandohborges

20:04 - 26 de jul de 2017

Veja outros Tweets de Fernando Borges
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Mayara Amaral ainda foi carbonizada após a morte
Os três homens ainda pretendiam não deixar qualquer vestígio do crime e, segundo a
polícia, colocaram fogo no corpo da mulher. As chamas foram colocadas no mato e
atingiram apenas uma parte do corpo da artista.

O suspeito Luís Alberto, dos três, é o único que confessou que assassinou a mulher. Ele
se defendeu e disse que na data do crime estava fora de si e que acabou cometendo o
assassinato. Os outros dois presos, no entanto, revelaram que foi Luís quem planejou
todo o crime e que queria matar a cantora. #MayaraAmaral #Investigação Criminal
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Assassino de Mayara atualiza Facebook e expõe problema crônico
nos presídios
Caso Mayara Amaral pode ter reviravolta, garante defesa de baterista
Velório de jovem assassinada por ex-marido acontece em capela do
Centro

19/10/2017 09h34 - Atualizado em 19/10/2017 13h03

Caso Mayara: advogado quer recorrer de
novo e diz que pena de 8 anos seria ‘justa’
Antes, pena poderia chegar a 30 anos

Wendy Tonhati

Depois de a Justiça decidir que assassino da musicista Mayara
Amaral vai enfrentar júri por feminicídio, o advogado Conrado Passos
– que defende o músico Luis Alberto Bastos Barbosa, 29 anos- disse
nesta quinta-feira (19), que não descarta recorrer mais uma vez, para
que o crime seja novamente desclassificado. O objetivo seria o
julgamento por homicídio simples [seis a 20 anos de prisão], que tem
menor ainda menor do que o feminicídio [12 a 30 anos de prisão].

“Não existe pena maior do que a do latrocínio, então qualquer uma que
vir, não será motivo dele pegar a pena máxima, pois [o júri] não vai
buscar uma vingança. Vai se buscar a justiça. Então, entendo que ele
não pegará a máxima, pois, ele tem bons antecedentes. Não sabemos

quais as qualificadoras, mas creio, que oito anos seja uma pena justa”, diz o advogado.

Luís Alberto foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de latrocínio –quando a vítima é morta que seus pertences
sejam roubados- com o processo remetido à 4ª Vara Criminal da Capital. Na última quarta-feira (18), o juiz
Wilson Leite Corrêa, titular da Vara, decidiu que o músico vai responder feminicídio e não mais
por latrocínio, uma vez que, para o magistrado, não ficou comprovado que a intenção principal do agente deve
ser a subtração dos bens da vítima. Com isso, os procedimentos passam a ser de responsabilidade do Tribunal
do Júri.

SAIBA MAIS

Segundo Passos, a defesa deve novamente pedir o exame de sanidade mental do acusado de matar a
musicista, que foi denegado pela 4ª Vara Criminal. Com isso, ele tenta provar que Luís Alberto assassinou
Mayara em um momento de “surto”.

O advogado classificou a mudança como uma “vitória da Justiça”. A linha da defesa segue sendo que Mayara e
Luís Alberto mantinham um relacionamento e que discutiram no motel onde o corpo da musicista foi encontrada.
“Não tinha conotação de roubo. Os objetos dela já haviam sido deixados na casa dele, pois ela pernoitava lá”,
alega o defensor.

Com a mudança, a defesa vai aguardar a manifestação do juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluízio dos
Santos, para outras providências como testemunhas e pedido de liberdade. O magistrado determinou vista do
processo ao Ministério Público para as providências necessárias.

Sobre o aparelho celular de Luís Aberto, que foi encontrado por uma funcionária, e entregue à polícia para
perícia, o advogado finaliza dizendo que vai ajudar o acusado. “Para ele é excelente. Ele diz que vai provar até
que os dois haviam combinado de comprar drogas”.
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 O celular da violonista Mayara Amaral, 27 anos, brutalmente
assassinada a golpes de martelo na última segunda-feira (24), foi
essencial para desvendar o crime. Foram monitoradas em torno de
15 horas de deslocamento do aparelho. O corpo da vítima,
parcialmente carbonizado, foi encontrado no fim da tarde de terça-
feira (25), na região do Inferninho, que fica na saída para Rochedo,
em Campo Grande. A cronologia desde o desaparecimento e
assassinato só foi fechada graças a um rastreador. Estão presos,
por latrocínio e ocultação de cadáver, Luis Alberto Bastos Barbosa,
29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, e Anderson Sanches Pereira,
31 anos. A polícia investiga, ainda, se houve estupro da vítima.

Conforme o auto de prisão em flagrante dos três envolvidos, o crime começou a ser desvendado,
quando a mãe de Mayara procurou a polícia na madrugada do dia 26, informando o
desaparecimento da filha. Ela estranhou o fato de a jovem não ir almoçar na casa dela, como de
costume diário. Pouco antes da zero hora, ela registrou um boletim de ocorrência informando que
a musicista havia recebido ameaças, em razão de uma mensagem enviada do celular da vítima.
A mensagem vinda do telefone de Mayara para o da mãe dizia: “Você está onde agora? Ele é
louco, mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”.

A essa hora, o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher jovem já havia sido encontrado, e
estava sem identificação. Os policiais fizeram buscas por boletins de desaparecimento e foram
informados, por volta das 2h do dia 26, que a mãe havia procurado à polícia.

Diante da informação sobre as mensagens, os policiais, então, chegaram até o suposto autor dos
textos, mas a participação dele foi descartada. As mensagens foram uma tentativa de
incriminar Fábio Henrique Benevidez Gonzales, tatuador com quem Mayara já havia se
relacionado. Ele chegou a ser tratado como suspeito o que foi rapidamente descartado. No
depoimento aos policiais, Fábio comentou que Mayara estava saindo com um músico chamado
Luís. Simultaneamente, os policiais foram à casa do ex-marido de Mayara, Pieter, buscar
informações. Apesar de estar sem contato com Mayara há alguns meses, quem forneceu a
senha que garantiu o acesso ao rastreador on-line do aparelho celular. 

 

Trajeto 

Na sequência, os investigadores procuraram uma das amigas que moravam com Mayara. Ela
também comentou sobre Luis. Pelo notebook dela, os investigadores conseguiram descobrir que
o telefone indicava que a vítima havia saído de casa às 18h28, seguido para rua Andiroba, 97, no
bairro Coophatralho, e depois, às 21h34, deixado o local e seguido para a rua Santo Inácio, onde
não chegou a parar. De lá, o trajeto do aparelho indica a entrada no Motel Gruta do Amor, na
avenida Euler de Azevedo. O rastreador só indicou movimentação às 10h do dia seguinte,
quando houve a saída do motel em direção à casa de Luis. Para por aí, às 10h06, o
monitoramento do aparelho, mas a linha de investigação já apontava para os três presos.

Mayara Amaral
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Os investigadores foram até o endereço indicado pelo rastreador e lá encontraram Luís. No local,
na casa dele, Luis, segundo a polícia, admitiu ter estado com Mayara, mas negou ter ficado com
carro dela. Ele foi confrontado pelo irmão, que disse que o veículo ficou com ele sim. O rapaz
ainda voltou a tentar incriminar Fábio, mas acabou se contradizendo. No quarto dele, foram
localizados vários objetos da jovem como dois violões, roupas, calçados e cartões, além de uma
sacola plástica com o martelo usado no crime, e uma pá de ponta jogada no quintal. Devido às
provas encontradas ali, Luís acabou confessando o crime. O relato dele é de que no dia (24)
marcou encontro com Mayara no motel, por volta das 22h.

Na versão de Luis, para não ser visto, Ronaldo se escondeu no banco de trás do veículo. E no
motel, ocorreu o crime. Ainda segundo o que foi relatado à polícia, para ir embora, os dois
homens colocaram o corpo de Mayara no porta-malas. Como o quarto ficou cheio de sangue,
Ronaldo deixou o documento de identidade da vítima como garantia de pagamento adicional
para a limpeza.

A sequência do relato informa que os dois homens foram para casa de Luís, onde os objetos
foram deixados. Depois, seguiram para a residência de Anderson, no Bairro Santa Luzia.
Enquanto isso, o corpo permaneceu no porta-malas. Depois de algumas horas, segundo o relato
policial, por volta das 12h os três saíram com o carro no sentido de Rochedo, pararam em um
local e Anderson comprou o álcool. Durante o trajeto, os três ainda pararam próximo à estrada
para enterrar o corpo Mayara, mas não conseguiram. Era uma região de areia movediça.

Decidiram, segundo contaram, desovar a moça morta no Inferninho e atearam fogo na vegetação
com intuito de queimar totalmente o corpo.

A Polícia Civil tem imagens tanto do motel quanto de um local por onde o trio passou no trajeto
entre o assassinato e o abandono do cadáver na região do Inferninho.

Mensagem falsa 

Luís confessou que usando celular da vítima mandou mensagens tentando incriminar Fábio. O
celular da vítima foi encontrado jogado em um terreno baldio na Rua Januário Barbosa. Ronaldo
e Anderson foram presos na sequência. Eles estavam com o carro da vítima. 

Os três foram indiciados por latrocínio; roubo seguido de morte e ocultação de cadáver e tiveram
a prisão preventiva decretada. Também foram feitos exames para identificar se houve estupro.

Compras - Além de todos os objetos citados, também foram levados da vítima R$ 1 mil em
dinheiro. O valor não foi encontrado. No porta-malas do Gol roubado havia um home theater,
equipamento que a policia acredita que foi adquirido por Ronaldo com dinheiro da jovem.
Segundo o documento, o produto foi comprado no cartão de crédito de uma terceira pessoa, a
quem Ronaldo teria dado o dinheiro.

Ainda de acordo com a descrição do caso feita à Justiça, Mayara já havia comentado com as
amigas que estava mantendo relacionamento com Luís e que ele usava muita droga. Várias
conversas da vítima e o autor por e-mail também ajudaram a polícia a desvendar o crime. As
mensagens serão transcritas para o processo. O conteúdo ainda não foi divulgado.

Comoção

O caso gerou comoção local e nacional e ainda um debate sobre a tipificação do crime não ter
sido homicídio qualificado pelo feminicídio. O delegado que fez as prisões, Tiago Macedo,
afirmou que todas as evidências indicam crime de latrocínio e de ocultação de cadáver, cujas
penas somadas chegam a 33 anos de reclusão, sem passagem por júri popular. A tipificação por
homicídio qualificado pelo feminicídio prevê pena máxima de 30 anos. Há duas diferenças
básicas entre latrocínio e feminicídio: o primeiro tem base, inicial, de 12 anos, e o segundo de 20
anos. Além disso, homicídio qualificado passa pelo júri popular e latrocínio não. Para o crime de
estupro, ainda em investigação, a pena prevista começa em 6 e pode chegar a 30, em caso de
morte.  
 
Com os suspeitos presos, o caso agora depende da conclusão do inquérito, que será relatado ao
MPE (Ministério Público Estadual), responsável pela acusação. Normalmente, o prazo para
conclusão com réus presos é de 10 dias.
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A investigação, que começou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do
Bairro Piratininga foi transferida para a Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de
Veículos).
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Defesa vai pedir exame de sanidade mental para
assassino de Mayara
Luís Alberto Bastos Barbosa está preso desde o dia 25 de julho e, segundo advogado,
passou mal na cadeia

Luana Rodrigues

Luís Alberto responde pelo crime de Latrocínio. (Foto: Marcos Ermíno/ Arquivo)

Um mês após o crime, a defesa de Luís Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, irá apelar para um
exame de sanidade mental no processo sobre a morte da violonista Mayara Amaral, 27 anos.
O técnico de informática confessou ter assassinado a jovem no dia 24 de julho, e disse que
estava sob efeito de drogas no momento em que cometeu o crime.

De acordo com o advogado Conrado Passos, o exame servirá para apontar a "culpabilidade"
de Barbosa no crime. "Vamos pedir em função da gravidade do evento, ele nunca fez nada
parecido com isto, pode ter tido um surto ou ter sido movido pelas drogas", diz.

O advogado conta que na última semana Barbosa passou mal dentro do presídio, devido a
abstinência das drogas. "Ele passou por problemas seríssimos de saúde em função da
abstinência, a família teve de socorre-lo com medicamentos, ele passou muito mal", conta.

Versões - Luiz Alberto está preso pelo assassinato de Mayara desde o dia 27 de julho. De lá
para cá, já deu três versões diferentes do crime e de sua linha de defesa no caso.

No ato de sua prisão, no dia 26 de julho, o assassino disse que havia combinado um encontro
com Mayara, com quem ele já se relacionava há algum tempo, foi até a casa de Ronaldo da
Silva Olmedo, 30 anos, e depois os três decidiram ir ao motel.

Nesta versão, o assassino chegou a afirmar que os dois (ele e Ronaldo) haviam mantido
relações sexuais com Mayara, com o consentimento dela, e que o próprio Ronaldo era quem
havia matado a moça, como parte de um plano para roubá-la, e que depois haviam contado
com a ajuda de Anderson Sanches Pereira, 31 anos, para ocultar o corpo da vítima.

Dois dias após a prisão, esta versão foi confrontada pelo advogado do músico, Conrado de
Souza Passos, em entrevista ao Campo Grande News. No dia 28 de julho, Passos contou
que tinha indícios de que o suspeito não tinha matado a jovem e sequer havia convidado
Mayara para o encontro no motel. O defensor revelou que o cliente havia contado que
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Ronaldo foi quem deu as marteladas na cabeça da musicista e que depois, no desespero,
Luís Alberto ajudou “Cachorrão” a se livrar no corpo.

No dia 5 de julho, Luís Alberto disse abertamente em entrevista a revista Veja, que matou e
se livrou do corpo da violonista sozinho, sob a justificativa de que teve um rompante de raiva
após uma discussão com a moça.

Acusação - O Tribunal de Justiça livrou Anderson e Ronaldo das acusação de envolvimento
no assassinato. Eles foram soltos e agora Barbosa responde sozinho pelo crime.

Apesar do clamor popular para que Luis Alberto fosse enquadrado por feminicídio, o
Ministério Público manteve a tese de que o baterista matou para roubar e, inclusive, destacou
que os bens de Mayara que estavam com o assassino confesso estão avaliados em R$ 17,3
mil - um notebook, um celular, um violão, uma guitarra, um aparelho amplificador e o VW Gol,
modelo 1992.

Ele responde por latrocínio e deve ser julgado pela Justiça comum, o que a defesa não
concorda. "Nós entendemos que a competência é do Tribunal do Júri, por se tratar de um
homicídio e não latrocínio, eles levaram de maneira equivocada para o juizo comum",
considera o advogado.

VEJA TAMBÉM

Inocentados do caso
Mayara passam o dia
em família, após
deixar prisão

Livre, dupla
inocentada da morte
de Mayara pode pedir
indenização

Juiz livra de acusação
e manda soltar dois
dos presos por morte
de Mayara

Defesa pedirá
liberdade provisória
de envolvido em
morte de Mayara

Promotor arquiva acusação contra um dos presos pelo assassinato de Mayara

Promotor entrega denúncia sobre morte de Mayara na próxima segunda

Apesar de inocentado, preso por morte de Mayara ainda não foi solto

Mayara nunca esteve sozinha, há talentos promissores da música por aí

Abalada com desenrolar de caso, mãe de Mayara não vai à Câmara

Inocentada do assassinato de Mayara, dupla reza na cadeia para agradecer

Assassino de Mayara comprou cerveja antes de atear fogo ao corpo; veja imagens

Justiça decide fechar processo sobre assassinato de Mayara

Entre farsa e 'silêncio', defesa já deu 3 versões sobre morte de Mayara

Delegada pede revogação da prisão de pedreiro preso por morte de Mayara

Promotor avalia pedido de novo depoimento de assassino confesso de Mayara

Polícia diz que baterista matou Mayara, queimou corpo e tentou culpar outros 2
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Presos por morte de musicista: apontado como mentor, Luís (ao centro) será o alvo das investigações
(Foto: Marcos Ermínio)

28/07/2017 11:45

Defurv assume caso e investiga quem compraria
carro de Mayara
Delegacia também aguarda laudos, entre eles o que pode comprovar se houve violência
sexual

Rafael Ribeiro

No primeiro dia em que assumiram as investigações do assassinato da musicista Mayara
Amaral, 27 anos, nesta sexta-feira (28), policiais da Defurv (Delegacia Especializada de
Furtos e Roubos de Veículos) fizeram uma reunião para traçar a linha de atuação no caso,
após a prisão dos três autores, incluindo o jovem considerado mentor, Luís Alberto Bastos
Barros, 29, com quem a vítima manteve um relacionamento.

 
Segundo apurou o Campo Grande News, uma das prioridades da delegada Gabriela Stainle,
responsável agora pelo caso, será apurar quem seria o receptador que compraria o carro de
Mayara. O veículo um Gol modelo início dos anos 1990, por R$ 1 mil, seria vendido conforme
os presos relataram em depoimento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento
Comunitário) da Vila Piratininga, onde o crime teve seus primeiros desdobramentos.

 

A polícia também aguarda o resultado da perícia no Imol (Instituto Médico e Odontológico
Legal) para saber se houve sexual no motel onde foi assassinada. O caso, no entanto, segue
investigado como um latrocínio (morte em assalto).

 

Durante esta manhã, uma equipe de investigadores, a delegada Gabriela e o delegado titular
da Defurv, Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris, estudaram os passos tomados até agora no
inquérito do caso. Não está descartado que os suspeitos prestem novos depoimentos sobre o
fato. O trio já está detido no Presídio de Trânsito da Capital, no Jardim Noroeste (zona leste),
após a Justiça acatar o pedido de prisão preventiva.

 

Gabriela e Ferraris deverão se pronunciar oficialmente sobre o caso somente após algum tipo
de avanço nos trabalhos.

O caso - Mayara estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas
amigas para ensaiar com sua banda, da qual Luis Alberto fazia parte.
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Na terça-feira à noite, a mãe dela procurou a polícia após receber mensagem - provavelmente
de uma pessoa se passando pela vítima. “Você está onde agora? Ele é louco mãe. Está me
perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”, diz uma das mensagens, que seria uma
tentativa do trio de incriminar o ex-namorado da jovem. Quando essa mensagem chegou, o
corpo já tinha sido encontrado, mas até então estava sem identificação.

 

A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à cachoeira do
Inferninho, na região norte de Campo Grande. Estava só de calcinha e com parte do corpo
carbonizado, o que pode ter sido uma tentativa de dificultar as investigações e a comprovação
de crimes como estupro.

 

De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira, que atendeu inicialmente a
ocorrência, havia sinais de pancadas na cabeça de Mayara e a investigação indicou que um
martelo foi usado. 

Além de Barros, outros dois homens foram presos suspeitos de participarem do crime.
Segundo a investigação da Polícia Civil, Ronaldo da Silva Moeda, 30, teria ido ao quarto do
motel onde o músico havia marcado de se encontrar com Mayara.

As circustâncias em que tudo ocorreu não foram esclarecidas ainda. A Polícia Civil não
divulgou o conteúdo das mensagens encontradas no celular da jovem, que foi apreendido
com Luis Alberto.

 

A Polícia Civil afirma que o trio premeditou tudo, inclusive matar a jovem para roubar o carro e
objetos pessoais. O corpo foi levado à casa do terceiro acusado detido, Anderson Sanches
Pereira, 31, onde chegaram a enterrá-lo no quintal, mas mudaram de ideia e decidiram jogar
o corpo na região do Inferninho.

Os três foram indicados por latrocínio  e ocultação de cadáver,  que tem penas somadas de
até 33 anos de reclusão.

VEJA TAMBÉM

Filho de ex-vereador
morto diz que Mayara
tocaria em missa de
7º dia

Irmã cobra
investigação de
estupro antes da
morte de Mayara

Amigos estão
chocados com
envolvimento de
baterista na morte de
Mayara

Juiz decreta
preventiva e manda
para presídio
suspeitos de matar
Mayara

Suspeitos usaram celular de Mayara para tentar incriminar ex-namorado

Era desses talentos que nasce um em 1 milhão, diz professor sobre Mayara

Caçula entre quatro filhos, Mayara foi inspirada na música por pai e avô

Mayara foi espancada até a morte em motel por dupla que queria roubar carro
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Juiz acata pedido do MPE para julgar
assassino de Mayara por latrocínio
Decisão está nas mãos do Tribunal de Justiça

Clayton Neves

O juiz Aluízio Pereira dos Santos deferiu nesta terça-feira (31)
pedido do MPE-MS (Ministério Público Estadual) de que Luís
Alberto Barbosa, acusado do assassinato da musicista Mayara
Amaral, 27 anos, seja julgado por latrocínio e não feminicídio.
Agora, a decisão está nas mãos do TJ-MS (Tribunal de Justiça).

A manifestação do MPE foi publicada no último dia 20 de outubro,
depois que o caso foi remetido à 2ª Vara do Tribunal do Júri e
Campo Grande, onde atua a 21ª Promotoria de Justiça.

Respeitando o entendimento do juízo da 4ª Vara Criminal, Sleiman
reitera a manutenção da prática do crime de latrocínio agravado pelo
motivo torpe e contra mulher com quem mantinha relacionamento -

violência doméstica, mas garante que não oferecerá denúncia, por entender que não se trata de crime de
competência da Vara.

 
A Sleiman ressalta que Luís assumiu de forma consciente o crime de latrocínio quando após a morte de
Mayara se apropriou e vendeu os bens da vítima. Ainda segundo a publicação, a promotora pontua que a
defesa objetiva, unicamente a aplicação de uma pena menor ao réu, e não o correto julgamento e justiça para
o caso.

Agora, cabe ao TJ decidir se o processo da morte da musicista segue para julgamento como latrocínio ou
feminicídio.

Caso
 

Mayara foi morta a marteladas, no dia 25 de julho, e segundo um dos suspeitos, também foi esganada. Luís
Alberto Bastos Barbosa de 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches Pereira, 31
anos, foram presos em flagrante pelo crime, na quarta-feira, 26 de julho. Mas, após as investigações foi
concluído que Luis agiu sozinho roubando R$ 17,3 mil em bens da vítima.

 
A defesa de Luís teve como estratégia “culpar as drogas” pelo crime, e após esta tentativa foi pedido à
Justiça que o músico passasse por avaliação de sanidade mental por acreditar que o baterista teria cometido o
crime “motivado por um distúrbio muito além de sua vontade”.

 
Mas, em despacho feito pelo juiz consta que o Luís não teria afirmado ser total parcialmente incapaz de
entender o caráter do ilícito cometido por ele. Ainda segundo o documento, durante o depoimento o acusado
teria se mostrado consciente das acusações contra ele, dando detalhes do que tinha acontecido no dia do
crime.

 
No último dia 18 de outubro, despacho do juiz Wilson Leite Corrêa da 4ª Vara Criminal da Capital, que
encaminhou o caso para as varas do Tribunal do Júri, decidiu que Luís irá responder por feminicídio e não
mais por latrocínio, tal como foi indiciado pela Polícia Civil.
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Pela ordem, Anderson, Luís e Ronaldo passaram por audiência de custódia, na manhã desta quinta-feira
(Foto: Marcos Ermínio)

27/07/2017 09:56

Juiz decreta preventiva e manda para presídio
suspeitos de matar Mayara
Em audiência com juiz, suspeito de matar Mayara reclama de fome e frio

Viviane Oliveira e Guilherme Henri

Em audiência de custódia realizada nesta manhã (27) no Fórum, o juiz Ricardo Galbiati,
converteu em preventiva a prisão dos três homens suspeitos de matar a golpes de martelo a
musicista Mayara Amaral, 27 anos. Os três respondem por latrocínio e ocultação de cadáver.

Os três suspeitos, Anderson Sanches Pereira, 31 anos, Luís Alberto Bastos Barbosa, 29
anos, e Ronaldo da Silva Olmedo, 33 anos, serão levados para o Ptran (Presídio de Trânsito).
Eles foram presos em flagrante no começo da tarde de ontem (26).

O juiz ouviu cada um separado. Questionado pelo magistrado se já tinha advogado, Anderson
disse que não. “Eu nem sei o que está acontecendo”, respondeu o rapaz . Em seguida, Luís
entrou na sala e ao ser informado que iria para o presídio, perguntou: “Posso ter mais de um
advogado?”. Ele aproveitou para reclamar que desde quando foi preso não havia comido e
sentiu frio durante à noite.

O último a ser ouvido foi Ronaldo. Ele nega o crime e diz que só iria vender o carro da jovem.
“Pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso”, lamentou ao juiz. Os três estavam em uma cela
da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga e devem ser
levados para a penitenciária.

Caso - De acordo com o delegado Tiago Macedo, Luis, que é músico, disse que tinha um
relacionamento com a vítima e combinou um encontro com ela no motel, por volta das 22h de
segunda-feira (24).
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Carro da jovem seria vendido pelos suspeitos por
R$ 1 mil (Foto: Marcos Ermínio)

O juiz ouviu cada um separado. Os três serão
encaminhados para penitenciária (Foto: Marcos
Ermínio)

Sem que a jovem soubesse, ele levou Ronaldo para o encontro. No local, os dois teriam
mantido relação sexual com a moça, segundo os suspeitos, com o consentimento dela. Mas o
plano da dupla era outro. Segundo o delegado, eles já haviam combinado de roubar o carro,
um veículo Gol, e outros objetos da vítima, e depois assassiná-la. Quando Mayara percebeu a
emboscada, tentou reagir, mas acabou morta.

Mayara foi espancada pelos dois homens até a morte. Depois disso, já na madrugada, eles
colocaram o corpo dela no carro e partiram para casa de Anderson. Lá, o trio teria chegado a
enterrar o corpo da moça no quintal, mas voltou atrás e, para não levantar suspeitas, acabou
decidindo levá-lo para a região do Inferninho, que fica na saída para Rochedo, onde atearam
fogo. Os três vão responder por latrocínio - roubo seguido de morte - e ocultação de cadáver.

VEJA TAMBÉM

Suspeitos usaram
celular de Mayara
para tentar incriminar
ex-namorado

Caçula entre quatro
filhos, Mayara foi
inspirada na música
por pai e avô

Mayara foi espancada
até a morte em motel
por dupla que queria
roubar carro

Polícia prende
suspeito de matar
mulher encontrada
carbonizada

Mulher achada carbonizada havia saído na segunda para ensaiar com banda
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Designado desembargador que vai decidir quem irá julgar assassino
de Mayara
Perícia confirma que Mayara estava sozinha com assassino quando
foi morta
Latrocínios caem 70% na Capital; mortes de ex-vereador e esposa
marcaram 2017

18/10/2017 19h55 - Atualizado em 19/10/2017 10h26

Justiça decide que assassino de Mayara
Amaral vai enfrentar júri por feminicídio
Encaminhou o caso vai para as varas do Tribunal do Júri

Diego Alves

Luis Alberto Bastos Barbosa, de 29 anos, acusado pela morte de
Mayara Amaral irá responder por feminicídio e não mais por latrocínio,
tal como foi indiciado. A decisão é do juiz Wilson Leite Corrêa da 4ª
Vara Criminal da Capital, que encaminhou o caso para as varas do
Tribunal do Júri.

O advogado Conrado Passos, que representa o Luis, chegou a
dizer que o caso teria uma reviravolta. O pedido para a mudança foi
feito pela defesa de Luis. O Ministério Público pediu a rejeição do
pedido, porém o juiz decidiu que o pedido é procedente.

“Para a configuração do delito de latrocínio, a intenção principal do
agente deve ser a subtração dos bens da vítima, posto que a morte se apresenta como uma consequência da
violência empregada para a consecução do delito”, relatou lembrando que ambos tinham um relacionamento
conturbado, que no dia tiveram uma discussão e, com isso, Luis desferiu golpes de martelo contra a cabeça de
Mayara, que morreu no local.

Correa também lembrou que no início do inquério policial, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson
Sanches Pereira, 31 anos, também foram presos em flagrante pelo crime. Porém, após as investigações foi
concluído que Luis agiu sozinho, roubando R$ 17,3 mil em bens da vítima.

“A análise dos elementos de prova produzidos até este momento processual indica que o acusado não teria
empregado a grave violência como meio para subtrair os bens da vítima, mas sim teria se apropriado dos bens
da mesma, após o resultado da morte desta, visando assegurar a impunidade do eventual delito de homicídio
que havia cometido em momento anterior. Insta consignar que, da simples leitura da denúncia, constata-se que
o motivo do crime decorreu de uma discussão com o acusado, o qual teria tido um ataque de fúria, bem como
que, após a morte da vítima, o mesmo teria subtraído os seus pertences pessoais e o veículo”, explicou na
decisão.

SAIBA MAIS

Ainda segundo o juiz, como não há elementos capazes de confirmar a intenção de roubo após morte, prevalece
no caso a competência do Tribunal do Júri para realizar o julgamento. “Logo, não obstante o Ministério Público
tenha capitulado os fatos como sendo crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, os fatos como narrados
constituem em tese crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso material com crimes de furto e
ocultação de cadáver, cuja competência para o processo e julgamento é do Tribunal do Júri”.

O processo foi redistribuído por sorteio na 2ª Vara do Júri. Em despacho nesta terça-feira (17), o juiz titular da
vara, Aluízio Pereira dos Santos, determinou vista do processo ao Ministério Público para as providências
necessárias. Em caso de homicídio qualificado, onde se inclui o feminicídio, a pena vai de 12 a 30 anos. Já no
latrocínio, a reclusão é de 20 a 30 anos.
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Mayara foi espancada até a morte em motel por
dupla que queria roubar carro
Trio foi preso pelo crime na tarde desta quarta-feira (26); entre os envolvidos está um
músico, que teria um relacionamento com a jovem

Luana Rodrigues e Amanda Bogo

Anderson, Ronaldo e Luis Alberto, presos pela polícia. (Foto: Marcos Ermínio)

Três homens foram presos pela morte da musicista Mayara Amaral, 27 anos, que teve o
corpo parcialmente carbonizado, e foi jogada, sem vida, na região do Inferninho, em Campo
Grande, nesta terça-feira (25). O crime teria sido praticado durante uma emboscada,
preparada por dois dos envolvidos, no motel Gruta do Amor, saída para Rochedo.

De acordo com o delegado Tiago Macedo, um dos suspeitos, Luis Alberto bastos Barbosa, 29
anos, que também é músico, contou que tinha um relacionamento com a moça e combinou
um encontro com ela no motel, por volta das 22h de segunda-feira (24).

Sem que a jovem soubesse, ele levou um amigo para o encontro, Ronaldo da Silva Moeda,
30 anos. No local, os dois teriam mantido relações sexuais com a jovem, segundo os
suspeitos, com o consentimento dela.

Mas o plano da dupla era outro. Segundo o delegado, eles já haviam combinado de roubar o
carro e outros pertences da moça, e depois assassiná-la. Quando ela percebeu a emboscada,
tentou reagir, mas acabou morta.

Mayara teria sido espancada pelos dois homens até a morte. Depois disso, já na madrugada,
eles colocaram o corpo dela no carro e partiram para casa de Anderson Sanches Pereira, 31
anos, amigo dos dois.

No endereço, ainda não revelado pela polícia, o trio teria chegado a enterrar o corpo da moça
no quintal, mas voltou atrás e, para não levantar suspeitas, acabou decidindo levá-lo para a
região do Inferninho, onde atearam fogo. 

Os três negam o crime, mas irão responder por latrocínio – roubo seguido de morte - e
ocultação de cadáver.

Em apresentação à imprensa, Luis alegou que é usuário de drogas e não se lembra do que
ocorreu, muito menos quem teria matado a jovem. Já os comparsas dele, disseram que não
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Luis Alberto bastos Barbosa, 29 anos, é músico,
assim como a vítima. (Foto: Marcos Ermínio)

Ronaldo da Silva Moeda, 30 anos, teria planejado
emboscada. (Foto: Marcos Ermínio)

Mayara foi encontra morta no começo da noite de
ontem (Foto: reprodução/Facebook)

participaram do crime, apenas teriam combinado a compra do carro que era da jovem, por R$
1 mil.

Versão contestada pela polícia, já que, segundo o delegado, foi o próprio Luis quem entregou
o paradeiro dos "amigos", encontrados usando o carro da jovem, na região Central da Capital.

Luis é músico, baterista de uma banda, por isso teria se aproximado da vítima há cerca de um
mês. Ele não tem passagem pela polícia. Já a profissão de Ronaldo e Anderson não foi
divulgada. Os dois já foram presos por tráfico de drogas e furto, segundo o delegado. 

O delegado afirma que encerrará o inquérito no prazo de dez dias. Outras pessoas, incluindo
amigos e parentes da vítima, serão ouvidas. 

O caso - Mayara estava desaparecida desde
segunda-feira (24), quando saiu com duas amigas
para ensaiar com a banda. Ela teria sumido após
brigar com o namorado.

Ontem à noite, a mãe dela procurou a polícia após
receber mensagem - provavelmente de uma
pessoa se passando pela vítima - dizendo: “Você
está onde agora? Ele é louco mãe. Está me
perseguindo. Estava na casa dele e brigamos
feio”. O corpo já tinha sido encontrado, mas até
então estava sem identificação.

A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à cachoeira do
Inferninho. De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira, que atendeu a
ocorrência, havia sinais de pancadas na cabeça da mulher. "Ainda não dá pra saber se foi
uma pedrada ou uma paulada", disse.

O fogo que carbonizou parte do corpo de Mayara teria começado primeiro na mata e depois
atingido a vítima, encontrada apenas de calcinha.

O incêndio na vegetação começou por volta das 16h. Uma hora depois fazendeiros que
passavam pela estrada avistaram o corpo, que ainda estava em chamas. Eles, então,
acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar).

- Matéria editada às 18h05, para acréscimo de informações

VEJA TAMBÉM
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Mulher achada carbonizada havia saído na segunda
para ensaiar com banda
Viviane Oliveira e Marta Ferreira

Mayara foi encontra morta no começo da noite de ontem (Foto: reprodução/Facebook)

Foi identificada como Mayara Amaral, 27 anos, a jovem encontrada morta nua e com o corpo
parcialmente queimado, no começo da noite de ontem (25), na região do Inferninho, que fica
na saída para Rochedo, em Campo Grande. A suspeita é de que a vítima tenha sido morta
com uma pancada na cabeça, pois no corpo dela não havia marca de perfuração. 

A música estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas amigas para
ensaiar com a banda. Mayara teria sumido após brigar com o namorado. Ontem à noite, a
mãe dela procurou a polícia após receber mensagem - provavelmente de uma pessoa se
passando pela vítima - dizendo: “Você está onde agora? Ele é louco mãe. Está me
perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”. O corpo já tinha sido encontrado, mas até
então estava sem identificação. 

A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à cachoeira do
Inferninho. De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira, que atendeu a
ocorrência, havia sinais de pancadas na cabeça da mulher. "Ainda não dá pra saber se foi
uma pedrada ou uma paulada", disse.

O fogo que carbonizou parte do corpo de Mayara teria começado primeiro na mata e depois
atingido a vítima, encontrada apenas de calcinha. O incêndio na vegetação começou por volta
das 16h. Uma hora depois fazendeiros que passavam pela estrada avistaram o corpo, que
ainda estava em chamas. Eles, então, acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. 
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A vítima foi encontrada morta em região de mata (Foto: João Paulo Gonçalves)
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A jovem musicista Mayara
Amaral, 27 anos, foi
morta com requintes de
crueldade em uma trama

Latrocínio

Musicista foi morta a marteladas em motel na
Capital

Vitima foi atraída para encontro amoroso que, na verdade,
era uma emboscada

26 Jul 2017

Valdelice Bonifácio

18h40

Trio acusado pelo crime foi apresenado pelo Polícia Civil nesta quarta-
feira; nenhum deles confirmou participação (Foto: Marco Miatelo)

SAIBA MAIS
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Capital
Corpo encontrado parcialmente queimado é de Musicista

Violência
Corpo de mulher é encontrado em chamas na Capital

premeditada para roubá-
la e assassiná-la. Na
tarde desta quarta-feira,
26 de julho, a Polícia Civil
apresentou três homens
envolvidos no crime. São
eles: Luis Alberto Bastos
Barbosa, 29 anos,
Ronaldo da Silva Olmeda,
30, conhecido como
Cachorrão, e Anderson
Sanches, 31. Os três
serão indiciados por
latrocínio (roubo seguido
de morte) e ocultação de
cadáver.

Os investigadores ainda tentam fechar os detalhes do enredo criminoso. Porém, o que
se sabe até agora é que tudo começou através de um contato entre Luis Alberto e
Mayara. O rapaz, também músico, alega que teria um relacionamento com a vítima e
marcou um encontro com ela no Motel do Gruta do Amor, na saída para Rochedo, na
noite de segunda-feira, 24 de julho.

A jovem compareceu acreditando se tratar de um encontro amoroso. Luis convidou
também Ronaldo. No motel, os dois teriam mantido relações com a moça, com o
consentimento dela, segundo alegaram os acusados.

A polícia suspeita que a jovem reagiu ao descobrir a emboscada e acabou morta
dentro do motel. Ela teria sido espancada pelos dois homens que usaram até um
martelo para mata-la. O apartamento escolhido foi o último do motel, provavelmente
para impedir que testemunhas ouvissem a ação criminosa.

Depois do homicídio, o corpo da moça foi colocado no carro da própria vítima e levado
para a casa do terceiro envolvido na trama, Anderson Sanches, amigo da dupla. O
endereço não foi revelado pela polícia que ainda apura detalhes do crime.

No local, o trio dividiu os objetos da vítima, um notebook, dinheiro e outros pertences.
Cerca de oito horas depois, eles decidiram leva-la para a região do Inferninho, na saída
para Rochedo, onde o corpo foi desovado pelos criminosos. O cadáver foi encontrado
na tarde desta terça-feira, 25 de julho, parcialmente queimado. “A ideia era ocultar o
cadáver e dificultar a identificação da Mayara”, disse o delegado Tiago Macedo, da 5ª
Delegacia de Polícia Civil.

Durante apresentação à imprensa. Nenhum dos três admitiu o crime. Luis relatou que
conhecia Mayara e que, inclusive, chegou a tocar com ela. Contudo, afirmou não se
lembrar do que aconteceu na noite do crime. “Eu estava fora de mim”, declarou Luis.
“Nós não temos nada a ver com isso. Quem sabe de tudo é o Luis”, apontou Ronaldo.
“Também não sei de nada”, disse Anderson.
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Porém, a Polícia Civil tem certeza da participação deles, pois encontrou roupas,
pertences e documentos da jovem com eles. Os investigadores chegaram primeiro até
Luis através de um aplicativo de telefone celular que permitiu rastrear os últimos
passos da vítima. Ronaldo e Anderson foram presos no decorrer das investigações.

Mensagem falsa – Na tentativa de desviar o foco das investigações, Luis usou o
telefone celular da vítima para enviar uma mensagem falsa à família dela, após o
homicídio. No texto, ela diz à mãe que estaria na casa do namorado, que os dois
tinham brigado e que tinha sido ameaçada de morte pelo rapaz. “Luiz manipulou a
polícia e a família jogando a culpa em um inocente”, disse o delegado.

O rapaz citado na falsa mensagem seria na verdade um amigo de Mayara e chegou a
ser preso durante as investigações.

A polícia recuperou o veículo da vítima, instrumentos musicais, telefone e outros
objetos. “A intenção do crime era patrimonial”, define o delegado. Luis não tem
passagens pela polícia, mas Ronaldo e Anderson já estiveram presos por crimes como
tráfico de drogas e furto.

O crime de latrocínio pode render pena de até 30 anos de prisão e o de ocultação de
cadáver três anos.
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Musicista foi morta com golpes de
martelo na cabeça, aponta Polícia
O corpo de Mayara Amaral foi encontrado nu e parcialmente queimado na região do Inferninho;
três homens foram presos pelo crime

A Polícia Civil prendeu três homens pelo assassinato da
musicista Mayara Amaral, de 27 anos, na tarde desta quarta-
feira (26). O corpo de Mayara foi encontrado com
perfurações em seu crânio e parcialmente carbonizado na
saída para Rochedo, na região do Inferninho no final da
tarde da última terça-feira (25). 

Foram presos Luis Alberto Barbosa Bastos, de 29 anos,
Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches
Pereira, de 31 anos. De acordo com o delegado Tiago
Macedo dos Santos da Delegacia de Pronto Atendimento
Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, Luis, que também é
músico, planejou e confessou o crime. 

O músico, que tinha um relacionamento com Mayara,
confessou que atraiu a vítima para um motel na saída para Rochedo, na noite de segunda-feira e levou o
amigo Ronaldo da Silva Moeda. Os dois teriam mantido relações sexuais com a jovem. Os criminisos afirmaram
que o plano da dupla era roubar carro e outros pertences de Mayara.

De acordo com a polícia, a jovem percebeu a emboscada e tentou fugir, mas foi violentamente morta com
golpes de martelo. O carro da musicista foi levado para a casa de Anderson Sanches Pereira, 31 anos, onde
dividiram dos produtos roubados e esconderiam o corpo da vítima. 

De lá eles levaram Mayara para a região do Inferninho e simularam uma queima da mata para dificultar a
identificação e localização do cadáver. Luis, Ronaldo e Anderson encontram-se vão responder pelo crime de
latrocínio e ocultação de cadáver.

Mensagens

O delegado responável pelo caso, explicou que, com informações levantadas através de um aplicativo de celular
foi possível identificar os passos de Mayara desde a tarde da última segunda-feira (24), momento em que foi
vista, viva, pela última vez.

O celular de Mayara foi usado pelos criminosos para incriminar um ex-namorado da jovem. No início da
madrugada desta quarta-feira (26), a mãe de Mayara chegou a receber mensagens em seu aparelho celular por
alguém se passando por Mayara e que dizia que estava sendo perseguida por um ex-namorado, que teria
brigado com ele e que o mesmo iria matá-la.

Após deterem o suposto autor das mensagens, os policiais conseguiram descartar sua participação no crime
identificando que as mesmas haviam sido manipuladas de forma a incriminá-lo.

Da redação
quinta, 27 de julho de 2017 - 07:26     
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Musicista, mestra da UFG, é morta
com marteladas na cabeça e tem
corpo carbonizado no MS
A polícia de Campo Grande prendeu três suspeitos. Jovem foi estuprada e seu corpo
queimado e deixado em um matagal

29/07/2017 - 12:23

A polícia do Mato Grosso do Sul identificou como Mayara Amaral uma vítima
encontrada morta com parte do corpo carbonizado em um matagal na rodovia MS-080,
região conhecida como Inferninho, em Campo Grande.

A jovem, que tinha 27 anos, era musicista com mestrado pela Universidade Federal de
Goiás e uma dissertação sobre mulheres compositoras para violão, foi dada como
desaparecida na segunda-feira (24), depois de uma suposta briga com o namorado,
segundo informações preliminares da polícia, que tem investigado o caso como
latrocínio. Já para a irmã de Mayara, Pauliane Amaral, o caso se trata de feminicídio –
quando a motivação do assassinato de uma mulher está ligada ao fato de ela ser
mulher.

Entre os suspeitos, um dos três homens presos, Luís Alberto Bastos Barbosa, 29, não
era um estranho, mas alguém com quem Mayara tinha um relacionamento. Luis é
baterista e tocava com a musicista. Eles foram a um motel onde Ronaldo Olmedo, 33,
participou do estupro contra ela.  Luiz confessou o crime e disse e entregou o segundo
cúmplices: Anderson Pereira, 31.

(Foto: Reprodução/ Facebook )
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Na versão dos suspeitos houve consentimento, mas a jovem foi golpeada até a morte
com um martelo, encontrado no local. Depois de saírem do motel, o corpo foi colocado
no veículo e levado à casa de Anderson. Lá, eles enterraram o cadáver no quintal, mas
depois o levaram para a rodovia. Em seguida, provocaram o incêndio no matagal para
dificultar a identificação.

Segundo a Polícia Civil, os três homens presos vão responder por latrocínio e
ocultação de cadáver. 
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Na Justiça, defesa de acusado insiste que morte de
Mayara foi feminicídio
Advogado apresentou defesa prévia à Justiça nesta sexta-feira (8)

Luana Rodrigues

Luís Alberto responde pelo crime de Latrocínio. (Foto: Marcos Ermíno/ Arquivo)

O advogado de Luis Alberto Bastos Barbosa apresentou à Justiça na última sexta-feira (8),
uma defesa prévia. O acusado pela morte da musicista Mayara Amaral, 27 anos responde por
latrocínio, mas a defesa quer que o crime seja tratado como feminicídio.

Conforme documento anexado ao processo, para defender sua tese, o advogado Conrado de
Sousa Passos, afirma que Luis Alberto é trabalhador, que exercia atividade numa empresa de
informática regularmente com carteira assinada. "Não é ladrão não, como forçosamente quer
empurrar de guela abaixo o promotor de acusação”, pontua o advogado.

Passos ainda diz que pela dinâmica dos acontecimentos até aqui apuradas, “é fácil se
perceber que o que houve de fato foi um homicídio, simplesmente, feminicídio”, considera.

No documento, o advogado contrapõe afirmações da acusação, principalmente, no que diz
respeito às qualificadoras do crime, afirmando que são “fantasiosas” e “descabidas”. Por
último, o defensor pede que o cliente seja julgado pelo Tribunal do Júri.

“Luis Alberto Bastos Barbosa afirma com todas as suas forças que jamais em toda sua vida
roubou nada de ninguém, muito menos da forma como estar descrita na inicial acusatória, o
mesmo nunca foi ladrão e, não é agora só porque a acusação insinua que o mesmo seja um
latrocina, que ele seja”, afirma.

Apesar do clamor popular para que Luis Alberto fosse enquadrado por feminicídio, o
Ministério Público manteve a tese de que o baterista matou para roubar e, inclusive, destacou
que os bens de Mayara que estavam com o assassino confesso estão avaliados em R$ 17,3
mil - um notebook, um celular, um violão, uma guitarra, um aparelho amplificador e o VW Gol,
modelo 1992.

Ele responde por latrocínio e deve ser julgado pela Justiça comum, o que a defesa não
concorda. Luiz Alberto está preso pelo assassinato de Mayara desde o dia 27 de julho. De lá
para cá, já deu três versões diferentes do crime e de sua linha de defesa no caso.
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VEJA TAMBÉM

Assassino confesso
de Mayara quer sair
do presídio para sacar
FGTS

Inocentados de caso
Mayara buscam
recomeço e ainda
temem represálias

"Chega a ser ridículo",
diz irmã de Mayara
sobre exame mental
de assassino

Defesa vai pedir
exame de sanidade
mental para
assassino de Mayara

Inocentados do caso Mayara passam o dia em família, após deixar prisão

Livre, dupla inocentada da morte de Mayara pode pedir indenização

Juiz livra de acusação e manda soltar dois dos presos por morte de Mayara

Defesa pedirá liberdade provisória de envolvido em morte de Mayara

Promotor arquiva acusação contra um dos presos pelo assassinato de Mayara

Promotor entrega denúncia sobre morte de Mayara na próxima segunda

Apesar de inocentado, preso por morte de Mayara ainda não foi solto
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Designado desembargador que vai decidir quem irá julgar assassino
de Mayara
Perícia confirma que Mayara estava sozinha com assassino quando
foi morta
Latrocínios caem 70% na Capital; mortes de ex-vereador e esposa
marcaram 2017
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Na saída de motel, baterista disse que pai de
Mayara havia buscado a jovem
Luís teria mentido enquanto corpo de Mayara estava enrolado no porta-malas

Danielle Valentim e Geisy Garnes

A proprietária do motel onde a musicista Mayara Amaral, 27 anos, foi
morta e a funcionária que estava na portaria no dia do crime prestaram
depoimento na Defurv (Delegacia Especializada no Furto e Roubo de
Veículos), nesta terça-feira (1º). À polícia, funcionária relatou que Luís
Alberto Bastos Barbosa, de 29 anos, mentiu ao deixar local dizendo
que a jovem havia sido buscada pelo pai, por volta das 5h e por isso
estava saindo sozinho.

O advogado Rodrigo Alcântara disse ao Jornal Midiamax que o
estabelecimento não descumpriu procedimentos padrões. Segundo
ele, o assassino teria mentido à funcionária durante o check out.

Conforme depoimento da funcionária, Luís e Mayara chegaram sozinhos ao motel, por volta das 22h, fizeram o
check in e na saída o músico saiu sozinho com a justificativa que Mayara teria sofrido uma hemorragia e sido
buscada pelo pai, por voltadas 5h.

Chegada de Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, vulgo “Cachorrão” não foi registrada porque o envolvido
estava escondido no banco de trás do veículo, conforme investigações da Polícia Civil.

A defesa ressalta que o procedimento padrão, de vistoria nos quartos, foi feito e que o local não estava
destruído, como divulgado. A funcionária teria encontrado apenas manchas de sangue no lençol da cama, fato
comum em um motel.

Alcântara ressalta que entre os procedimentos tomados pelo estabelecimento, está a lavagem separada de
roupas manchadas de sangue. Dessa forma, a funcionária teria cobrado uma taxa extra de R$ 10.

“Luís pagou R$ 146 e não tinha mais dinheiro e realmente deixou a identidade da Mayara e um número de
telefone como garantia de que voltaria para pagar. Quando a funcionária chegou ao quarto não havia nada que
mostrasse cena de crime, já que manchas de sangue são normais nesse ambiente – onde algumas mulheres
vão menstruadas”.

SAIBA MAIS

Proprietária do hotel, segundo a defesa, se indignou com a repercussão negativa do motel, já que o modo de
agir sugerido pela ABMóteis (Associação Brasileira de Motéis) foi realizado. Ainda segundo a defesa
reconstituição do crime deve ocorrer nos próximos dias.

A polêmica nacional sobre a tipificação do crime praticado contra a musicista Mayara Amaral, 27 anos, no último
dia 25 de julho, ter sido considerada latrocínio e não feminicídio resultou em nota de esclarecimento da Polícia
Civil de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (31). A publicação ressalta que não houve preconceito da
polícia no registro do crime e justifica que o roubo seguido de morte é um crime hediondo e tem penas maiores.

Crime

Mayara foi morta a marteladas, e segundo um dos suspeitos, também foi esganada. Luís Alberto Bastos
Barbosa de 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches Pereira, 31 anos, foram
presos em flagrante pelo crime, na quarta-feira (26).
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Em depoimento, Luís afirmou que o responsável por matar a musicista foi Ronaldo. Na versão dele, os três
haviam combinado de ir ao motel juntos e foi Mayara quem buscou ele e o comparsa em seu veículo, um Gol
modelo 1992. Para entrar no local, ‘Cachorrão’ teria se escondido no banco de trás.

Para a polícia, Luís, que é baterista e já havia tocado com a vítima, detalhou que no Gruta do Amor, ‘Cachorrão’
teria matado Mayara enquanto ele usava cocaína. Afirmou que desde o princípio a ideia era roubar a musicista,
mas que se desesperou ao ver o que o amigo tinha feito.

Ainda assim, eles teriam enrolado Mayara em um lençol e a colocado no porta-malas do próprio carro. Para sair,
Ronaldo teria se escondido novamente no banco de trás, enquanto Luís dirigia o veículo, sem nenhum
acompanhante. Na guarita ele teria pago a conta, de R$ 100, mas não tinha dinheiro para completar a 'taxa de
limpeza', aplicada porque o local estava cheio de sangue.

Segundo o depoimento, mesmo com as evidências de violência na suíte com hidromassagem, a portaria teria
apenas se preocupado com o custo adicional para limpar a 'sujeira' da cena do crime. A polícia não foi acionada
em momento algum. Ainda de acordo com o suspeito, ele deixou a identidade de Mayara e um número de
celular de uma amiga dela na recepção, como garantia de que voltariam para pagar a taxa.

A polícia só compareceu ao motel depois de rastrear os passos de Mayara através do aplicativo Google Maps,
que mostrou os locais em que ela esteve nas últimas horas de vida. Equipes da Depac (Delegacia de Pronto
Atendimento Comunitário) Piratininga, do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da perícia, colheram
provas, amostras de sangue e também imagens das câmeras de segurança.

Achado do corpo

O corpo de Mayara foi encontrado no fim da tarde do dia 25 de julho, vestido apenas de calcinha e parcialmente
carbonizado, em uma estrada que dá acesso ao Inferninho, em Campo Grande.
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Casa de ex que matou casal com golpes de faca é incendiada
Ex que matou casal com golpes de faca enquanto dormia se entrega
à polícia
Casal é assassinado com golpes de faca enquanto dormia em
residência

31/07/2017 14h06 - Atualizado em 01/08/2017 10h53

Polícia Civil nega machismo e explica que
latrocínio tem penas maiores
Enquadramento também ocorreu devido 'provas incontestáveis'

Danielle Valentim

A polêmica nacional sobre a tipificação do crime praticado contra a
musicista Mayara Amaral, 27 anos, no último dia 25 de julho, ter sido
considerada latrocínio e não feminicídio resultou em nota de
esclarecimento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-
feira (31). A publicação ressalta que não houve preconceito da polícia
no registro do crime e justifica que o roubo seguido de morte é um
crime hediondo e tem penas maiores.

No esclarecimento, a Polícia garante que desde as primeiras
diligências realizadas no intuito de elucidar o achado do cadáver não

identificado, até então, todas as linhas de investigação foram consideradas.

Texto ressalta que o crime foi tipificado como latrocínio – roubo seguido de morte -, durante a prisão em
flagrante, depoimento dos criminosos, fatos investigados e provas colhidas nos primeiros momentos. A nota
reitera que a tipificação consta no rol dos crimes hediondos e tem como proteção não só o patrimônio, mas a
vida, cuja pena mínima é de 20 anos de reclusão e a pena máxima, 30 anos de reclusão, e se mantém até o
momento.

Pontua, ainda, que o enquadramento se fundamenta no resultado das apurações preliminares e que justificaram
a prisão em flagrante. O que ocorreu, no caso em apreciação, é que as provas colhidas nos primeiros
momentos da investigação criminal indicaram que a morte foi motivada pelo roubo.

Publicação nega a prática de machismo e garante que não houve nenhum preconceito ou relutância da Polícia
Civil em registrar o crime como feminicídio, pois garante que Polícia Civil atua de forma imparcial e livre de
preconceitos de gênero.

O enquadramento também ocorreu devido aos indícios constatados, como a confissão de um dos autores de
que o crime foi planejado visando o roubo dos bens e o fato de os bens da vítima terem sido encontrados já
divididos entre os comparsas.

Gravidade

SAIBA MAIS

A gravidade dos fatos, a barbárie cometida, conforme ressaltado pelo delegado Tiago Macedo que presidiu a
prisão em flagrante, impõe a severa tipificação penal, já que o crime de latrocínio é o mais grave da legislação
penal em vigor.

Conforme a publicação, desde o princípio do trabalho policial, em nenhum momento o feminicídio foi descartado
como uma das linhas de investigação. O trabalho policial depende do resultado de diligências e perícias que
começaram a ser produzidas desde a prisão em flagrante.

Os supostos autores foram presos e tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva,
conforme pedido do delegado e deferimento da Justiça. As investigações serão conduzidas, agora, pela Defurv
(Delegacia Especializada de Furtos e Roubos e Veículos.

A rapidez da prisão dos suspeitos permitiu colhimento de provas materiais incontestáveis sobre a autoria e
existência do crime. A investigação deve ser concluída até a próxima sexta-feira (4), quando o Inquérito Policial
será encaminhado para a Justiça.
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Esclarecimento ressalta que a Polícia Civil tem obrigação de atuar de forma técnica, consubstanciada em
provas reais, não agindo ou permitindo a subjetividade em seu trabalho. A técnica de investigação, a celeridade
no esclarecimento do caso é a maior demonstração de respeito a vítima, às mulheres e à sociedade sul-mato-
grossense que tem o direito à verdade.

177



23/03/2018 Polícia defende que não houve preconceito no caso da morte de Mayara Amaral - Correio do Estado

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/policia-defende-que-nao-houve-preconceito-no-caso-da-musicista-morta/308742/ 1/3

DIREITO DA MULHER

Polícia defende que não houve preconceito
 no caso da morte de Mayara Amaral

Delegado disse que o estupro ainda não está descartado

Sobre o caso da musicista Mayara Amaral, 27 anos, que foi
morta a marteladas em quarto de motel na Capital, a Polícia
Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) foi criticada em
perfis das redes sociais e por alguns representantes que
defendem os direitos das mulheres e lutam contra o crime de
feminicídio.

A própria irmã de Mayara, Pauliane Amaral, foi a primeira a
publicar postagem criticando o delegado Tiago Macedo, que
registrou a ocorrência. Ela apontou que não houve
questionamento da autoridade policial sobre a possibilidade de
estupro.

Os suspeitos que assumiram o assassinato, Luis Alberto Bastos
Barbosa, 29 anos, e Ronaldo da Silva Olnedo, 30
anos, afirmaram, em depoimento, que a vítima teve relação
sexual consentida com eles.

Para a irmã da vítima, só o fato de os homens terem um martelo,
que foi usado para assassinar Mayara, já seria motivo para
suspeitar da violência sexual e registrar o crime como
feminicídio.

As críticas ganharam repercussão nacional e a Polícia Civil
divulgou nota hoje para detalhar o procedimento de investigação
utilizado.

Tiago Macedo disse à Folha de S.Paulo que o estupro ainda não
está descartado e pode ser incluído no relatório final da polícia.
Por enquanto, segundo ele, a investigação aponta para latrocínio.
"Estão cogitando feminicídio. É plausível? É, mas, no momento,
não. Vai depender da comprovação do laudo e do relatório
final", disse o delegado. 

Em resposta às manifestações acerca do bárbaro crime que
aconteceu no dia 24 de julho, a Polícia Civil sustenta, em

nota, que "desde as primeiras diligências realizadas no intuito de encontrar o cadáver, todas as
linhas de investigação foram consideradas pela autoridade policial, até mesmo o crime de
feminicídio, considerado crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o
assassinato de mulheres".

Delegado Macedo diz que todas as linhas de
investigação foram consideradas - Valdenir
Rezende/Correio do Estado

Saiba Mais
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Suspeitos matam musicista a marteladas para roubá-
la

Polícia Civil prende um suspeito de matar musicista
de 27 anos

Mulher encontrada morta era musicista e estava
desaparecida desde o dia 24

Polícia investiga mulher que levou tiro e foi
queimada

31 JUL 2017 Por Izabela Jornada 16h:48
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Na ocasião da prisão dos principais suspeitos, que foram pegos em flagrante, o crime foi
tipificado como latrocínio, roubo seguido de morte, cuja pena mínima é de 20 anos de reclusão e
a pena máxima, 30 anos de reclusão.

PRECONCEITO

De acordo com a Polícia Civil, não houve "nenhum preconceito
ou relutância da corporação em registrar o crime como
feminicídio, atuando de forma imparcial e livre de preconceitos
de gênero".

A nota da polícia continua justificando o porquê do
enquadramento do crime, onde a fundamentação é resultado das
apurações preliminares e que justificaram a prisão em flagrante.
"O que ocorreu, no caso em apreciação, é que as provas colhidas
nos primeiros momentos da investigação criminal indicaram que
a morte foi motivada pelo roubo."

O latrocínio consta como crime hediondo e tem como proteção não só o patrimônio, mas a vida.
A nota da corporação ainda defendeu que a confissão dos suspeitos, que disseram ter planejado o
roubo, indicaram o caminho do indiciamento.

“A gravidade dos fatos, a barbárie cometida, conforme ressaltado pela autoridade policial que
presidiu a prisão em flagrante, impõe tão severa tipificação penal (o crime de latrocínio é o mais
grave da legislação penal em vigor)”, de acordo com trecho da nota. 

Depois da prisão durante plantão policial, as investigações passaram a ser conduzidas na
Delegacia Especializada de Furtos e Roubos e Veículos (Defurv). O inquérito será concluído na
sexta-feira (4) e remetido à Justiça Estadual.

ENTENDA O CASO 
 
 Mayara Amaral, de 27 anos, que era formada pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Música e concluiu
mestrado na Universidade Federal de Goiás (UFG), foi morta a
marteladas dentro de quarto de motel, em Campo Grande.

Os criminosos foram presos após polícia encontrar corpo da
jovem, que foi parcialmente carbonizado, na região perto do
Inferninho e identificar de quem se tratava depois que mãe de

Mayara registrou boletim de ocorrência de desaparecimento e ameaça.

Luis Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, que conhecia Mayara,
tentou, inclusive, incriminar um namorado dela. A polícia
rastreou o celular da vítima e conseguiu identificá-lo. Depois,
ainda foram presos Ronaldo da Silva Olnedo, 30 anos, e
Anderson Pereira, de 31 anos. Pereira ajudou a ocultar o cadáver
e participou da divisão dos pertences da vítima com os outros

Mayara Amaral foi brutalmente assassinada.
Foto: Reprodução

Suspeitos de matarem Mayara e esconderem
corpo. Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado
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p p p
dois assassinos. 

De acordo com a Polícia Civil, Anderson e Olnedo têm várias
passagens criminais. 
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Polícia diz que baterista matou Mayara, queimou
corpo e tentou culpar outros 2
Laudos não comprovaram se houve estupro, segundo o relatório do inquérito enviado ao
MPE

Anahi Zurutuza

Luis Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, logo depois que foi preso (Foto: Marcos Ermínio/Arquivo)

Luís Alberto Bastos Barros, 29 anos, matou e tentou se livrar do corpo de Mayara Amaral, 27
anos, sozinho. Esta foi a conclusão da Polícia Civil, que entregou o relatório do inquérito na
manhã desta segunda-feira (7) ao MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). O
baterista foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver.

Embora no primeiro depoimento à polícia Luís Alberto tenha dito que Ronaldo da Silva
Olmedo, de 30 anos, foi quem teve a ideia de matar Mayara e também de atear fogo ao corpo
dela, a polícia concluiu que o suposto comparsa, na verdade, vendeu drogas para o
assassino confesso no dia anterior e depois do crime. O homem, conhecido como
“Cachorrão”, foi indiciado por tráfico.

Já Anderson Sanches Pereira, 31, foi indiciado por receptação, uma vez que, conforme
apurou a polícia, comprou o carro da vítima, depois do assassinato. 

Para chegar à conclusão, a polícia tomou como base as imagens das câmeras de segurança
do motel, onde o homicídio aconteceu na noite do dia 25 de julho, e de outros locais onde o
músico esteve. As rotas traçadas pelo serviço geolocalização do celular de Mayara também
foram determinantes.

Latrocínio - Apesar do clamor popular para que Luis Alberto fosse enquadrado por
feminicídio, a polícia manteve a tese de que o baterista matou para roubar e inclusive
destacou que os bens de Mayara que estavam com o assassino confesso estão avaliados em
R$ 17,3 mil - um notebook, um celular, um violão, uma guitarra, um aparelho amplificador e o
VW Gol, modelo 1992. 

Além disso, o exame feito no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) não comprovou
estupro.

Versões - O assassino confesso mudou mais de uma vez a versão dele sobre o crime.
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Depois de ficar em silêncio quando foi convocado para depor pela delegada Gabriela Stainle
na quarta-feira (2), ele falou à revista Veja no dia seguinte, admitindo que tinha feito tudo
sozinho, num rompante de raiva após uma discussão com a vítima e depois de beber e usar
cocaína.

Matéria alterada às 15h17 para acréscimo de informações. 

VEJA TAMBÉM

Promotor avalia
pedido de novo
depoimento de
assassino confesso
de Mayara

Para 73% dos
leitores, musicista
Mayara foi vítima de
latrocínio
Em enquete da semana
passada, 73% dos
leitores do Campo
Grande News
responderam que
acreditam que a
musicista Mayara
Amaral, 27 anos, foi
vítima de c...

“Isso é estratégia”, diz
pai de Mayara sobre
nova versão de
assassino

Feminicídio é lei de
2015 e tem marca do
desprezo à mulher

Para amenizar pena, assassino de Mayara apela para entrevista nacional

Pedro Taques arranca risadas em evento na Capital

Preso por morte de Mayara vai recorrer ao MPE para responder por homicídio

Delegada rejeita novo depoimento a preso por assassinato de Mayara

Preso por matar Mayara quer trocar de presídio com medo de ameaças

Marquinhos defende mudança na Constituição

Em memória de Mayara

Preso por morte de Mayara indicou namorada como visitante em presídio

No 2º depoimento, suspeito de tramar morte de Mayara fica em silêncio

Polícia quer ouvir os 3 presos por matar Mayara novamente até sexta-feira

Assassinos de Mayara mentiram ao sair de motel, alega dona à polícia

Dona de motel onde Mayara foi morta presta depoimento em delegacia

Com música, amigos e família prestam homenagem à Mayara Amaral em missa

Amigos e familiares preparam homenagem para missa de 7º dia de Mayara

Polícia diz que provas mudaram 'Caso Mayara" de feminicídio para latrocínio

Sob investigação, quarto onde Mayara morreu é interditado em motel

Polícia Civil mantém como latrocínio investigação sobre morte de Mayara

Para os pais, interesse de assassinos de Mayara era outro carro da família

Para 95% dos internautas, estupradores devem ser condenados à prisão perpétua

Imprimir
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Polícia diz que provas mudaram 'Caso Mayara" de
feminicídio para latrocínio
Investigação segue em curso e será concluída até a próxima sexta-feira (04), segundo a
polícia

Luana Rodrigues

Na sequência, Anderson, Luis Alberto e Ronaldo, presos pelo crime. (Foto: Marcos Ermínio)

Diante da polêmica criada em torno do caso, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgou
nota no fim da manhã desta segunda-feira (31), esclarecendo que, num primeiro momento,
chegou a considerar a possibilidade de feminicídio na investigação sobre a morte de Mayara
Amaral, 27 anos, ocorrida na semana passada, em Campo Grande. Segundo a polícia,
conforme o crime foi sendo desvendado, as investigações e "provas reais" apontaram para
latrocínio - roubo seguido de morte e ocultaçaõ de cadáver. Estão presos pelos crimes Luis
Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, e Anderson Sanches Pereira, 31
anos. A polícia investiga, ainda, se houve estupro da vítima.

Segundo texto divulgado no site da PC, desde as primeiras diligências realizadas com o
objetivo de esclarecer o achado do cadáver - quando o corpo de Mayara foi encontrado
parcialmente queimado e om sinais de agressão - todas as linhas de investigação foram
consideradas pela autoridade policial. O auto de prisão entregue à justiça informa que o
registro inicial, quando o corpo foi achado, foi de homicídio qualificado. O feminicídio é uma
qualificadora dos casos de homicídio, que torna o crime hediondo.

"Em nenhum momento, o feminicídio foi descartado como uma das linhas de investigação. O
trabalho policial neste momento depende do resultado de diligências e perícias, que
começaram a ser produzidas já na prisão em flagrante", esclarece a polícia.

De acordo com o texto, o enquadramento em latrocínio só se fundamentou após a prisão em
flagrante dos suspeitos. "Não houve nenhum preconceito ou relutância da Polícia Civil em
registrar o crime como feminicídio, atuando de forma imparcial e livre de preconceitos de
gênero", garante a polícia.

A direção da polícia alega ainda que esta tipificação, de latrocínio, consta no rol dos crimes
hediondos e tem como proteção não só o patrimônio, mas a vida: "O crime foi tipificado na
ocasião da prisão em flagrante dos autores em que os fatos investigados se ajustam como

183



22/03/2018 Polícia diz que provas mudaram 'Caso Mayara" de feminicídio para latrocínio - Versão de impressão - Campo Grande News

https://www.campograndenews.com.br/impressao/?_=%2Fcidades%2Fcapital%2Fpolicia-diz-que-provas-mudaram-caso-mayara-de-feminicidio-p… 2/3

latrocínio, roubo seguido de morte, cuja pena mínima é de 20 anos de reclusão e a pena
máxima, 30 anos de reclusão, e se mantém até o momento".

A nota esclarece também que os investigadores chegaram até a esta tipificação por meio da
confissão de um dos autores "de que o delito foi planejado visando o roubo dos bens e o fato
de os bens da vítima terem sido encontrados pela Polícia já partilhados entre os indiciados".

Ainda segundo o texto, as investigações prosseguem perante a Defurv (Delegacia
Especializada de Furtos e Roubos e Veículos), mas foi a celeridade dos agentes que permitiu
a prisão em flagrante dos autores, convertida pela Justiça como preventiva.

"A Polícia Civil jamais deixará de cumprir sua missão, de apurar com rigor todos os fatos,
principalmente nos crimes contra a vida, garantindo a aplicação da justiça, bem como os
direitos e garantias fundamentais dos investigados, sendo certo que, para tanto, conta a
instituição com autoridades policiais e agentes capacitados e preparados para condução e
finalização dessa investigação", reforça a nota.

Conforme a nota, a investigação segue em curso e será concluída até a próxima sexta-feira
(04), quando o inquérito será encaminhado para a Justiça.

Investigação - Conforme o auto de prisão em flagrante dos três envolvidos, o crime começou
a ser desvendado, quando a mãe de Mayara procurou a polícia na madrugada do dia 26,
informando o desaparecimento da filha. Ela estranhou o fato de a jovem não ir almoçar na
casa dela, como de costume diário.

Pouco antes da zero hora, ela registrou um boletim de ocorrência informando que a musicista
havia recebido ameaças, em razão de uma mensagem enviada do celular da vítima. A
mensagem vinda do telefone de Mayara para o da mãe dizia: “Você está onde agora? Ele é
louco, mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”.

A essa hora, o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher jovem já havia sido achado, e
estava sem identificação. Os policiais fizeram buscas por boletins de desaparecimento e
foram informados, por volta das 2h do dia 26, que a mãe havia procurado a polícia.

Diante da informação sobre as mensagens, os policiais, então, chegaram até o suposto autor
dos textos, mas a participação dele foi descartada. As mensagens foram uma tentativa de
incriminar Fábio Henrique Benevidez Gonzales, tatuador com quem Mayara já havia se
relacionado. Ele chegou a ser tratado como suspeito, o que foi rapidamente descartado.

No depoimento aos policiais, Fábio comentou que Mayara estava saindo com um músico
chamado Luís. Simultaneamente, os policiais foram à casa do ex-marido de Mayara, Pieter,
buscar informações. Apesar de estar sem contato com Mayara há alguns meses, foi ele,
segundo o auto de prisão, quem forneceu a senha que garantiu o acesso ao rastreador on-
line do aparelho celular.

Trajeto - Na sequência, os investigadores procuraram uma das amigas que moravam com
Mayara. Ela também comentou sobre Luis. Pelo notebook dela, os investigadores
conseguiram descobrir que o telefone indicava que a vítima havia saído de casa às 18h28,
seguido para rua Andiroba, 97, no bairro Coophatralho, e depois, às 21h34, deixado o local e
seguido para a rua Santo Inácio, onde não chegou a parar.

De lá, o trajeto do aparelho indica a entrada no Motel Gruta do Amor, na avenida Euler de
Azevedo. O rastreador só indicou movimentação às 10h do dia seguinte, quando houve a
saída do motel em direção à casa de Luis. Para por aí, às 10h06, o monitoramento do
aparelho, mas a linha de investigação já apontava para os três presos.

Os investigadores foram até o endereço indicado pelo rastreador e lá encontraram Luís. No
local, na casa dele, Luis, segundo a polícia, admitiu ter estado com Mayara, mas negou ter
ficado com carro dela. Ele foi confrontado pelo irmão, que disse que o veículo ficou com ele
sim. O rapaz ainda voltou a tentar incriminar Fábio, mas acabou se contradizendo. No quarto
dele, foram localizados vários objetos da jovem como dois violões, roupas, calçado e cartões,
além de uma sacola plástica com o martelo usado no crime, e uma pá de ponta jogada no
quintal.

Devido às provas encontradas ali, Luís acabou confessando o crime. O relato dele é de que
no dia 24 marcou encontro com Mayara no motel, por volta das 22h.

Na versão de Luis, para não ser visto, Ronaldo se escondeu no banco de trás do veículo. Lá,
ocorreu o crime. Ainda segundo o que foi relato à polícia, para ir embora, os dois homens
colocaram o corpo de Mayara no porta-malas. Como o quarto ficou cheio de sangue, Ronaldo
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Alziro e Ilda descartam que Mayara foi vítima de
um feminicídio (Foto: Marcos Ermínio)

deixou o documento de identidade da vítima como garantia de pagamento adicional para a
limpeza. 

A Polícia Civil tem imagens tanto do motel quanto de um local por onde o trio passou no
trajeto entre o assassinato e o abandono do cadáver na região do Inferninho.

Visão da família - Em entrevista ao Campo
Granda News neste domingo (30), os pais de
Mayara afirmaram que concordam com a
tipificação estipulada atá agora pela polícia para o
crime.

"Mataram minha filha para roubar um carro”,
definiu a mãe, que aceitou conversar com a
reportagem no primeiro fim de semana sem a filha
e revelou a suspeita mais forte dentro de casa: a
de que os três homens presos por matar Mayara,
entre eles um músico com quem a vítima se
relacionava há poucos meses, queriam, na
verdade, roubar um veículo Duster modelo 2013 da família.

Toda a repercussão e informações têm causado mal estar e sofrimento para a família, que
tenta aprender a lidar com a dor da perda diariamente. “Nós nunca condenamos a polícia,
pelo contrário, nós elogiamos o que eles fizeram, reconhecendo o corpo e prendendo os
culpados com rapidez. Queremos destacar isso para deixar a memória da minha irmã em
paz". Sobre a violência sexual, Gisele adota cautela. "Prefiro esperar os laudos para falar
sobre o estupro, mas eu não descarto, eles são monstruosos".

"Eu choro pela polícia ao ver as matérias que estão saindo sobre o trabalho deles. São eles
que vão salvar outras Mayaras. Essa bandeira do feminicídio tomou uma proporção que não
temos mais como impedir. Nós respeitamos a luta, mas não queremos que a história da
Mayara vá por esse lado".

- Matéria editada às 14h27, de 01/08/2017, para correção de informações

VEJA TAMBÉM
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Rastreamento de celular indicou passo a passo de trio preso por matar Mayara

Na voz de Marina Peralta, Mayara se foi, mas deixou força para a luta feminista

Manifestações em MS e SP homenageiam Mayara e discutem feminicídio

Subsecretária da Mulher diz que vai consultar polícia sobre "Caso Mayara"

Defesa quer livrar músico da acusação de matar Mayara e culpar comparsas

Especialista da USP avalia que morte de Mayara foi feminicídio

Amigos de Mayara Amaral organizam ato contra feminicídio

Imprimir

185

http://www.campograndenews.com.br/entrevista-com-os-candidatos
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/sob-investigacao-quarto-onde-mayara-morreu-e-interditado-em-motel
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/policia-civil-mantem-como-latrocinio-investigacao-sobre-morte-de-mayara
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/-nasceu-para-a-musica-desabafa-mae-de-mayara-assassinada-ha-uma-semana
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/para-os-pais-interesse-de-assassinos-de-mayara-era-outro-carro-da-familia
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/rastreamento-de-celular-indicou-passo-a-passo-de-trio-preso-por-matar-mayara
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/na-voz-de-marina-peralta-mayara-se-foi-mas-deixou-forca-para-a-luta-feminista
https://www.campograndenews.com.br/cidades/manifestacoes-em-ms-e-sp-homenageiam-mayara-e-discutem-feminicidio
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/subsecretaria-da-mulher-diz-que-vai-consultar-policia-sobre-caso-mayara
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/defesa-quer-livrar-musico-da-acusacao-de-matar-mayara-e-culpar-comparsas
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/especialista-da-usp-avalia-que-morte-de-mayara-foi-feminicidio
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/amigos-de-mayara-amaral-organizam-ato-contra-feminicidio


22/03/2018 Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada carbonizada

http://www.sulnews.com.br/noticia/7821/policia-prende-suspeito-de-matar-mulher-encontrada-carbonizada.html 1/5

Polícia prende suspeito de matar
mulher encontrada carbonizada
CAMPO GRANDE

Por EDILSON OLIVEIRA (67) 9 9920 5175 edilsonav@gmail.com 27/07/2017 - 04:42 hs

Foto: REPRODUÇÃO - FACEBOOK 
 

Mayara foi encontra morta no começo da noite de terça-feira

CAMPO GRANDE NEWS

Foi identificada como Mayara Amaral, 27 anos, a jovem encontrada morta nua e com
o corpo parcialmente queimado, no começo da noite de terça-feira, na região do
Inferninho, que fica na saída para Rochedo, em Campo Grande. A suspeita é de que
a vítima tenha sido morta com uma pancada na cabeça, pois no corpo dela não
havia marca de perfuração. 

A música estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas
amigas para ensaiar com a banda. Mayara teria sumido após brigar com o
namorado. Ontem à noite, a mãe dela procurou a polícia após receber mensagem -
provavelmente de uma pessoa se passando pela vítima - dizendo: “Você está onde
agora? Ele é louco mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos
feio”. O corpo já tinha sido encontrado, mas até então estava sem identificação. 
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A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à
cachoeira do Inferninho. De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira,
que atendeu a ocorrência, havia sinais de pancadas na cabeça da mulher. "Ainda
não dá pra saber se foi uma pedrada ou uma paulada", disse.

O fogo que carbonizou parte do corpo de Mayara teria começado primeiro na mata e
depois atingido a vítima, encontrada apenas de calcinha. O incêndio na vegetação
começou por volta das 16h. Uma hora depois fazendeiros que passavam pela
estrada avistaram o corpo, que ainda estava em chamas. Eles, então, acionaram o
Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar).

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(Deam). 

Anderson, Ronaldo e Luiz Alberto, presos pela polícia. (Foto: Marcos Ermínio)
Três homens foram presos pela morte da musicista Mayara Amaral, 27 anos, que
teve o corpo parcialmente carbonizado, e foi jogada, sem vida, na região do
Inferninho, em Campo Grande, nesta terça-feira (25). O crime teria sido praticado
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durante uma emboscada, preparada por dois dos envolvidos, no motel Gruta do
Amor, saída para Rochedo.

De acordo com o delegado Tiago Macedo, um dos suspeitos, Luis Alberto bastos
Barbosa, 29 anos, que também é músico, contou que tinha um relacionamento com
a moça e combinou um encontro com ela no motel, por volta das 22h de segunda-
feira (24).

Sem que a jovem soubesse, ele levou um amigo para o encontro, Ronaldo da Silva
Moeda, 30 anos. No local, os dois teriam mantido relações sexuais com a jovem,
segundo os suspeitos, com o consentimento dela.

Mas o plano da dupla era outro. Segundo o delegado, eles já haviam combinado de
roubar o carro e outros pertences da moça, e depois assassiná-la. Quando ela
percebeu a emboscada, tentou reagir, mas acabou morta.

Mayara teria sido espancada pelos dois homens até a morte. Depois disso, já na
madrugada, eles colocaram o corpo dela no carro e partiram para casa de Anderson
Sanches Pereira, 31 anos, amigo dos dois.

No endereço, ainda não revelado pela polícia, o trio teria chegado a enterrar o corpo
da moça no quintal, mas voltou atrás e, para não levantar suspeitas, acabou
decidindo levá-lo para a região do Inferninho, onde atearam fogo. 

Os três negam o crime, mas irão responder por latrocínio – roubo seguido de morte -
e ocultação de cadáver.

Em apresentação à imprensa, Luis alegou que é usuário de drogas e não se lembra
do que ocorreu, muito menos quem teria matado a jovem. Já os comparsas dele,
disseram que não participaram do crime, apenas teriam combinado a compra do
carro que era da jovem, por R$ 1 mil.

Versão contestada pela polícia, já que, segundo o delegado, foi o próprio Luis quem
entregou o paradeiro dos "amigos", encontrados usando o carro da jovem, na região
Central da Capital.

Luis é músico, baterista de uma banda, por isso teria se aproximado da vítima há
cerca de um mês. Ele não tem passagem pela polícia. Já a profissão de Ronaldo e
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Anderson não foi divulgada. Os dois já foram presos por tráfico de drogas e furto,
segundo o delegado. 

O delegado afirma que encerrará o inquérito no prazo de dez dias. Outras pessoas,
incluindo amigos e parentes da vítima, serão ouvidas. 

Mayara foi encontra morta no começo da noite de terça-feira (Foto:
reprodução/Facebook)
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Polícia prende suspeito de matar mulher encontrada
carbonizada
Luana Rodrigues

Mayara foi encontra morta no começo da noite de ontem (Foto: reprodução/Facebook)

A Polícia Civil prendeu no início da tarde desta quarta-feira (26), o suspeito pela morte de
Mayara Amaral, 27 anos. A jovem foi encontrada morta nua e com o corpo parcialmente
queimado, no começo da noite de ontem (25), na região do Inferninho, que fica na saída para
Rochedo, em Campo Grande.

A identificação do suspeito ainda não foi revelada pela polícia. Conforme informações
apuradas pelo Campo Grande News, o registro do flagrante está sendo feito na Depac
(Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga. A suspeita é de que a
vítima tenha sido morta com uma pancada na cabeça, pois no corpo dela não havia marca de
perfuração.

Mayara estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas amigas para
ensaiar com a banda. Mayara teria sumido após brigar com o namorado. Ontem à noite, a
mãe dela procurou a polícia após receber mensagem - provavelmente de uma pessoa se
passando pela vítima - dizendo: “Você está onde agora? Ele é louco mãe. Está me
perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”. O corpo já tinha sido encontrado, mas até
então estava sem identificação.

A vítima foi localizada por moradores às margens da rodovia que dá acesso à cachoeira do
Inferninho. De acordo com a delegada Priscilla Anuda Quarti Vieira, que atendeu a
ocorrência, havia sinais de pancadas na cabeça da mulher. "Ainda não dá pra saber se foi
uma pedrada ou uma paulada", disse.

O fogo que carbonizou parte do corpo de Mayara teria começado primeiro na mata e depois
atingido a vítima, encontrada apenas de calcinha.

O incêndio na vegetação começou por volta das 16h. Uma hora depois fazendeiros que
passavam pela estrada avistaram o corpo, que ainda estava em chamas. Eles, então,
acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar). O caso está sendo investigado pela
Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

VEJA TAMBÉM
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Mulher achada
carbonizada havia
saído na segunda
para ensaiar com
banda

Quadrilha usava
mulheres e crianças
para traficar armas e
drogas, diz Gaeco

Mulher tem casa
destruída por incêndio
e suspeito de crime é
ex-namorado
Mulher de 40 anos teve a
casa completamente
destruída por um
incêndio e o principal
suspeito é q o ex-marido
que foi visto por vizinhos
entrando no l...

Mulher encontrada
carbonizada pode ter
morrido com pancada
na cabeça
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Designado desembargador que vai decidir quem irá julgar assassino
de Mayara
Perícia confirma que Mayara estava sozinha com assassino quando
foi morta
Latrocínios caem 70% na Capital; mortes de ex-vereador e esposa
marcaram 2017

23/10/2017 16h47 - Atualizado em 24/10/2017 08h36

Promotora é contra decisão de julgar caso
Mayara como feminicídio
21ª Promtooria quer que TJ defina qual vara ficará responsável pelo
julgamento

Danielle Valentim

A promotora de Justiça, Mariana Sleiman, da 21ª Promotoria de Justiça
de Campo Grande, se manifestou contrária a decisão do juiz Wilson
Leite Corrêa, da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, de que Luís
Alberto Barbosa acusado do assassinato da musicista Mayara Amaral,
27 anos, seja julgado por feminicídio e quer que o Tribunal de Justiça
defina quem ficará responsável pelo julgamento.

A manifestação foi publicada, no último dia 20 de outubro, depois que o
caso foi remetido à 2ª Vara do Tribunal do Júri e Campo Grande, onde
atua a 21ª Promotoria de Justiça.

Respeitando o entendimento do juízo da 4ª Vara Criminal, Sleiman
reitera a manutenção da prática do crime de latrocínio agravado pelo
motivo torpe e contra mulher com quem mantinha relacionamento -

violência doméstica, mas garante que não oferecerá denúncia, por entender que não se trata de crime de
competência da Vara.

 
A Sleiman ressalta que Luís assumiu de forma consciente o crime de latrocínio quando após a morte de Mayara
se apropriou e vendeu os bens da vítima. Ainda segundo a publicação, a promotora pontua que a defesa
objetiva, unicamente a aplicação de uma pena menor ao réu, e não o correto julgamento e justiça para o caso.

 
Caso

 

SAIBA MAIS

Mayara foi morta a marteladas, no dia 25 de julho, e segundo um dos suspeitos, também foi esganada. Luís
Alberto Bastos Barbosa de 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches Pereira, 31
anos, foram presos em flagrante pelo crime, na quarta-feira, 26 de julho. Mas, após as investigações foi
concluído que Luis agiu sozinho roubando R$ 17,3 mil em bens da vítima.

 
A defesa de Luís teve como estratégia “culpar as drogas” pelo crime, e após esta tentativa foi pedido à Justiça
que o músico passasse por avaliação de sanidade mental por acreditar que o baterista teria cometido o crime
“motivado por um distúrbio muito além de sua vontade”.

 
Mas, em despacho feito pelo juiz consta que o Luís não teria afirmado ser total parcialmente incapaz de
entender o caráter do ilícito cometido por ele. Ainda segundo o documento, durante o depoimento o acusado
teria se mostrado consciente das acusações contra ele, dando detalhes do que tinha acontecido no dia do
crime.

 
No último dia 18 de outubro, despacho do juiz Wilson Leite Corrêa da 4ª Vara Criminal da Capital, que
encaminhou o caso para as varas do Tribunal do Júri, decidiu que Luís irá responder por feminicídio e não mais
por latrocínio, tal como foi indiciado pela Polícia Civil.
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Na sequência, Anderson, Luis Alberto e Ronaldo (Foto: Marcos Ermínio)

30/07/2017 13:00

Rastreamento de celular indicou passo a passo de
trio preso por matar Mayara
Além do carro, eles levaram mil reais da vítima e um deles comprou equipamento no dia
seguinte à morte

Viviane Oliveira e Marta Ferreira

O celular da violonista Mayara Amaral, 27 anos, brutalmente assassinada a golpes de martelo
na última segunda-feira (24), foi essencial para desvendar o crime. Foram monitoradas em
torno de 15 horas de deslocamento do aparelho. O corpo da vítima, parcialmente
carbonizado, foi encontrado no começo da noite de terça-feira (25), na região do Inferninho,
que fica na saída para Rochedo, em Campo Grande. A cronologia desde o desaparecimento
e assassinato só foi fechada graças a um rastreador. Estão presos, por latrocínio e ocultação
de cadáver, Luis Alberto Bastos Barbosa, 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, e Anderson
Sanches Pereira, 31 anos. A polícia investiga, ainda, se houve estupro da vítima.

Conforme o auto de prisão em flagrante dos três envolvidos, o crime começou a ser
desvendado, quando a mãe de Mayara procurou a polícia na madrugada do dia 26,
informando o desaparecimento da filha. Ela estranhou o fato de a jovem não ir almoçar na
casa dela, como de costume diário. Pouco antes da zero hora, ela registrou um boletim de
ocorrência informando que a musicista havia recebido ameaças, em razão de uma mensagem
enviada do celular da vítima. A mensagem vinda do telefone de Mayara para o da mãe dizia:
“Você está onde agora? Ele é louco, mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e
brigamos feio”.

A essa hora, o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher jovem já havia sido achado, e
estava sem identificação. Os policiais fizeram buscas por boletins de desaparecimento e
foram informados, por volta das 2h do dia 26, que a mãe havia procurado a polícia.

Diante da informação sobre as mensagens, os policiais, então, chegaram até o suposto autor
dos textos, mas a participação dele foi descartada. As mensagens foram uma tentativa de
incriminar Fábio Henrique Benevidez Gonzales, tatuador com quem Mayara já havia se
relacionado. Ele chegou a ser tratado como suspeito, o que foi rapidamente descartado. No
depoimento aos policiais, Fábio comentou que Mayara estava saindo com um músico
chamado Luís. Simultaneamente, os policiais foram à casa do ex-marido de Mayara, Pieter,
buscar informações. Apesar de estar sem contato com Mayara há alguns meses, foi ele,
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Luís mantinha relacionamento com a vítima (Foto:
Marcos Ermínio)

Martelo usado no crime foi encontrado na casa de
Luís, assim como vários objetos da vítima (Foto:
Marcos Ermínio)

segundo o auto de prisão, quem forneceu a senha que garantiu o acesso ao rastreador on-
line do aparelho celular. 

Trajeto - Na sequência, os investigadores procuraram uma das amigas que moravam com
Mayara. Ela também comentou sobre Luis. Pelo notebook dela, os investigadores
conseguiram descobrir que o telefone indicava que a vítima havia saído de casa às 18h28,
seguido para rua Andiroba, 97, no bairro Coophatralho, e depois, às 21h34, deixado o local e
seguido para a rua Santo Inácio, onde não chegou a parar. De lá, o trajeto do aparelho indica
a entrada no Motel Gruta do Amor, na avenida Euler de Azevedo. O rastreador só indicou
movimentação às 10h do dia seguinte, quando houve a saída do motel em direção à casa de
Luis. Para por aí, às 10h06, o monitoramento do aparelho, mas a linha de investigação já
apontava para os três presos.

Os investigadores foram até o endereço indicado pelo rastreador e lá encontraram Luís. No
local, na casa dele, Luis, segundo a polícia, admitiu ter estado com Mayara, mas negou ter
ficado com carro dela. Ele foi confrontado pelo irmão, que disse que o veículo ficou com ele
sim. O rapaz ainda voltou a tentar incriminar Fábio, mas acabou se contradizendo. No quarto
dele,  foram localizados vários objetos da jovem como dois violões, roupas, calçado e cartões,
além de uma sacola plástica com o martelo usado no crime, e uma pá de ponta jogada no
quintal.

Devido às provas encontradas ali, Luís acabou confessando o crime. O relato dele é de que
no dia 24 marcou encontro com Mayara no motel, por volta das 22h.

Na versão de Luis, para não ser visto, Ronaldo se escondeu no banco de trás do veículo. Lá,
ocorreu o crime. Ainda segundo o que foi relato à polícia, para ir embora, os dois homens
colocaram o corpo de Mayara no porta-malas. Como o quarto ficou cheio de sangue, Ronaldo
deixou o documento de identidade da vítima como garantia de pagamento adicional para a
limpeza. O motel foi procurado pela reportagem, no dia do crime, mas ninguém quis falar a
respeito.

A sequência do relato informa que os dois homens foram para casa de Luís, onde os objetos
foram deixados. Depois, seguiram para a residência de Anderson, no Bairro Santa Luzia.
Enquanto isso, o corpo permaneceu no porta-malas. Depois de algumas horas, segundo o
relato policial, por volta das 12h os três saíram com o carro no sentido de Rochedo, pararam
em um local e Anderson comprou o álcool. Durante o trajeto, os três ainda pararam próximo à
estrada para enterrar o corpo Mayara, mas não conseguiram. Era uma região de areia
movediça. Decidiram, segundo contaram, desovar a moça morta no Inferninho e atearam fogo
na vetação com intuito de queimar totalmente o corpo.

A Polícia Civil tem imagens tanto do motel quanto de um local por onde o trio passou no
trajeto entre o assassinato e o abandono do cadáver na região do Inferninho.

Mensagem falsa - Luís confessou que usando celular da vítima mandou mensagens
tentando incriminar Fábio. O celular da vítima foi encontrado jogado em um terreno baldio na
Rua Januário Barbosa. Ronaldo e Anderson foram presos na sequência. Eles estavam com o
carro da vítima. 

Os três foram indiciados por roubo seguido de morte e ocultação de cadáver e tiveram a
prisão preventiva decretada. Também foram feitos exames para identificar se houve estupro.

Compras - Além de todos os objetos citados, também foram levados da vítima R$ 1 mil em
dinheiro. O valor não foi encontrado. No porta-malas do Gol roubado havia um home theater,
equipamento que a policia acredita que foi adquirido por Ronaldo com dinheiro da jovem.
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Segundo o documento, o produto foi comprado no cartão de crédito de uma terceira pessoa, a
quem Ronaldo teria dado o dinheiro.

Ainda de acordo com a descrição do caso feita à Justiça, Mayara já havia comentado com as
amigas que estava mantendo relacionamento com Luís e que ele usava muita droga. Várias
conversas da vítima e o autor por e-mail também ajudaram a polícia a desvendar o crime. As
mensagens serão transcritas para o processo. O conteúdo ainda não foi divulgado.

O caso gerou comoção local e nacional e ainda um debate sobre a tipificação do crime não
ter sido homicídio qualificado pelo feminicídio. O delegado que fez as prisões, Tiago Macedo,
afirmou que todas as evidências indicam crime de latrocínio e de ocultação de cadáver, cujas
penas somadas chegam a 33 anos de reclusão, sem passagem por júri popular. A tipificação
por homicídio qualificado pelo feminicídio prevê pena máxima de 30 anos. Há duas diferenças
básicas entre latrocínio e feminicídio: o primeiro tem base, inicial, de 12 anos, e o segundo de
20 anos. Além disso, homicídio qualificado passa pelo júri popular e latrocínio não. Para o
crime de estupro, ainda em investigação, a pena prevista começa em 6 e pode chegar a 30,
em caso de morte. 

"Nas diligências realizadas, evidências materiais comprovam a materialidade delitiva e
respectivas autorias, sobressaindo elementos que apontam a intenção do trio em roubar a
vítima, sendo que o resultado morte ocorreu certamente da reação de Mayara”, descreve o
auto de prisão.

 

Com os suspeitos presos, o caso agora depende da conclusão do inquérito, que será relatado
ao MPE (Ministério Público Estadual), responsável pela acusação. Normalmente, o prazo
para conclusão com réus presos é de 10 dias.

A investigação, que começou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do
Bairro Piratininga foi transferida para a Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos
de Veículos).

VEJA TAMBÉM

Defesa quer livrar
músico da acusação
de matar Mayara e
culpar comparsas

Especialista da USP
avalia que morte de
Mayara foi feminicídio

Defurv assume caso
e investiga quem
compraria carro de
Mayara

Filho de ex-vereador
morto diz que Mayara
tocaria em missa de
7º dia

Amigos estão chocados com envolvimento de baterista na morte de Mayara
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Na sequência, Anderson, Ronaldo e Luis Alberto, presos pela polícia. (Foto: Marcos Ermínio)

Objetos da vítima foram encontrados na casa de
Luis. (Foto: divulgação/Polícia Civil)

Martelo que foi usado para matar a vítima (Foto:
Marcos Ermínio)

27/07/2017 08:42

Suspeitos usaram celular de Mayara para tentar
incriminar ex-namorado
Corpo de Mayara Amaral, 27 anos, vai ser sepultado nesta manhã no cemitério
Memorial Park

Viviane Oliveira

Os suspeitos de matar a golpes de martelo para roubar a musicista Mayara Amaral, 27 anos,
mandaram mensagem para a mãe da vítima tentando incriminar o ex-namorado dela. A jovem
foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado, no começo da noite de terça-
feira (25), na região do Inferninho, na MS-080, na saída para Rochedo, em Campo Grande.

Mayara estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando saiu com duas amigas para
ensaiar com a banda. Segundo a Polícia Civil, no inicio da madrugada de ontem (26), a mãe
de Mayara recebeu mensagem em seu aparelho celular, de alguém se passando pela jovem,
dizendo que estava sendo perseguida pelo ex-namorado e que ele iria matá-la: "Você está
onde agora? Ele é louco mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio”.

O corpo já tinha sido encontrado, quando as mensagens foram recebidas, mas até então
estava sem identificação. Os policiais, então, chegaram até o suposto autor dos textos, mas
descartaram a participação dele no crime. As mensagens eram uma forma de tentar
incriminá-lo pela morte da musicista. Na sequência, informações levantadas através de um
aplicativo de celular foi possível identificar os passos seguidos pela vítima desde a tarde
de segunda-feira, momento em que foi vista, viva, pela última vez.
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Crime - Três homens estão presos. O crime, segundo a polícia, foi durante uma emboscada,
preparada por dois dos envolvidos, em um motel da cidade, que fica na saída para Rochedo.
De acordo com o delegado Tiago Macedo, um dos suspeitos, Luis Alberto Bastos Barbosa, 29
anos, que também é músico, contou que tinha um relacionamento com a moça e combinou
um encontro com ela no motel, por volta das 22h de segunda-feira.

Sem que a jovem soubesse, ele levou um amigo para o encontro, Ronaldo da Silva Olmedo,
30 anos. No local, os dois teriam mantido relações sexuais com a jovem, segundo os
suspeitos, com o consentimento dela. Mas o plano da dupla era outro. Segundo o delegado,
eles já haviam combinado de roubar o carro, um veículo Gol, e outros objetos da moça, e
depois assassiná-la. Quando ela percebeu a emboscada, tentou reagir, mas acabou morta.

Mayara foi espancada pelos dois homens até a morte. Depois disso, já na madrugada, eles
colocaram o corpo dela no carro e partiram para casa de Anderson Sanches Pereira, 31 anos,
amigo dos dois. No endereço, o trio teria chegado a enterrar o corpo da moça no quintal, mas
voltou atrás e, para não levantar suspeitas, acabou decidindo levá-lo para a região do
Inferninho, onde atearam fogo. Os três negam o crime, mas irão responder por latrocínio –
roubo seguido de morte - e ocultação de cadáver.

O corpo de Mayara vai ser sepultado nesta manhã (27) no cemitério Memorial Park. 

VEJA TAMBÉM

Caçula entre quatro
filhos, Mayara foi
inspirada na música
por pai e avô

Mayara foi espancada
até a morte em motel
por dupla que queria
roubar carro

Polícia prende
suspeito de matar
mulher encontrada
carbonizada

Mulher achada
carbonizada havia
saído na segunda
para ensaiar com
banda
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Assassinato de jovem
professora a marteladas choca
o país; 3 são presos
A jovem Mayara Amaral foi brutalmente assassinada em Campo Grande (MS), o crime chocou o país e
reacende a discussão sobre o feminicídio
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professora, pesquisadora e musicista Mayara Amaral, 27 anos, foi assassinada brutalmente na última quarta-feira (26) em
Campo Grande (MS). Três suspeitos foram presos, suspeitos de terem matado Mayara a marteladas e queimado o corpo

da vítima, que foi encontrado em um matagal na rodovia MS-080, região conhecida como Inferninho.

O baterista Luiz Alberto Barros, 29, com quem Mayara tinha um relacionamento,
confessou o crime. A polícia encontoru na casa dele roupas da vítima, instrumentos
musicais, computador pessoal, telefone e os documentos de Mayara. O admitiu o
assassinato e disse que teve dois cúmplices: Ronaldo Olmedo, 33, e Anderson
Pereira, 31. Os dois negaram qualquer participação.

De acordo com o UOL, Barros disse à polícia que atraiu Mayara para um motel.
Segundo ele, o encontro era uma emboscada para roubar o carro dela, um Gol 1992.
Barros disse que Ronaldo entrou no motel no porta-malas, com conhecimento dela,
e os três teriam mantido relações sexuais. Mayara percebeu a emboscada e teria

tentado fugir, mas foi espancada até a morte.

+ Irmã de mulher morta a marteladas lamenta: 'Sociedade falhou'

A
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O assassino revelou que o corpo foi colocado no veículo e levado à casa do terceiro suspeito. Lá, eles enterraram o cadáver no
quintal, mas depois o levaram para a rodovia. Em seguida, provocaram o incêndio no matagal para dificultar a identificação.

A Polícia Civil informou que os três homens presos vão responder por latrocínio e ocultação de cadáver. No entanto, a irmã da
jovem, a jornalista Pauliane Amaral, 31, contesta alguns pontos da versão do único suspeito que confessou o crime, e acredita
que ela tenha sido vítima de estupro e feminicídio.

Pauliane também contesta a versão do sexo a três consensual. "Eu não descarto a possibilidade de ela ter ido com o Luís para o
motel, já tinha ouvido alguma coisa de estarem numa relação afetiva". Mas a irmã rechaça a ideia de que Mayara tenha
consentido a participação de outro.

"Eles armaram uma emboscada, um deles entrou escondido no motel, levaram martelo. Que sexo consensual é esse? Se trata de
estupro", afirma Pauliane.

O CASO

Mayara saiu de casa na segunda (24) para ensaiar. No dia seguinte, sem receber notícias da filha, a mãe, Ilda, procurou uma das
colega da musicista, que falou sobre uma possível ameaça de um ex-namorado.

A mãe da vítima foi à polícia registrar o desaparecimento e recebeu uma mensagem enviada do celular de Mayara. "Ele [o ex] é
louco, mãe. Está me perseguindo. Estava na casa dele e brigamos feio". A publicação destaca que, depois disso, o aparelho foi
desligado. A mensagem foi enviada depois que o corpo queimado já havia sido encontrado.

Na quarta (25), a polícia identificou os suspeitos. A família aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmar a hipótese de
estupro. As penas previstas para latrocínio variam de 20 a 30 anos, enquanto as do feminicídio, de 12 a 30 anos.

No almoço com a família neste domingo (30) a musicista pretendia contar uma novidade: havia sido aprovada para um
doutorado em uma universidade de São Paulo. Infezlimente, não deu tempo. A jovem Mayara Amaral foi brutalmente
assassinada, o crime chocou o país e reacende a discussão sobre o feminicídio, quando a motivação do assassinato de uma
mulher está ligada ao fato de ela ser mulher.
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PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e dança
Soldado ficou 5 dias desaparecida após ser pega por bandidos em Paraisópolis

9.ago.2018 às 12h23

Atualizado: 9.ago.2018 às 13h15

 EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2018/08/10/)

SÃO PAULO

Rogério Pagnan

Antes de ser capturada e depois morta (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-ficou-ao-menos-um-dia-em-poder-de-bandidos-antes-

de-ser-assassinada.shtml) por criminosos na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, a policial militar Juliane dos

Santos Duarte, 27, teve um intenso dia de férias.

O registro policial do crime contra a soldado, ao qual a Folha teve acesso, relata, com base em testemunhas, os

últimos momentos da PM antes de seu desaparecimento na madrugada de quinta-feira (2) em Paraisópolis,

comunidade com pouco mais de 60 mil habitantes, dominada pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da

Capital).
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Juliane, que estava em suas primeiras férias na corporação, foi para um churrasco por volta das 12h de quarta (1) na

casa de amigos na favela.

No churrasco, Juliane conheceu Marta, 20, e Paula, 23 (nomes fictícios). Elas beberam juntas na casa dos amigos e,

após o churrasco, por volta já da meia-noite de quinta-feira, foram juntas para a casa de Marta, também na

comunidade.

No meio da madrugada, por volta das 3h, a cerveja acabou, e Juliane e Paula saíram em caminhada pela favela em

busca de mais bebida. Marta ficou em casa.

Na primeira tentativa, as duas deram de cara com as portas fechadas do mercadinho. Juliane e Paula decidiram então

pegar as cervejas na única opção da rua, o bar do Litrão, que, além da bebida, oferece porções salgadas. “Venha

conferir!!!”, convida a frase em vermelho na porta do estabelecimento.

Como descrito no boletim de ocorrência, o objetivo inicial da policial era apenas comprar um engradado e voltar

com Paula para a casa de Marta. Mas ali no bar, segundo testemunhas, conheceu uma moça de 25 anos, cabelos

vermelhos e pele branca, com quem passou a trocar beijos.

O relacionamento com a ruiva foi interrompido temporariamente porque Marta estranhou a demora das amigas e foi

até o bar atrás de Juliane e Paula. A policial se despediu da ruiva, mas logo depois convenceu Paula e Marta a

retornarem ao bar para comer alguma coisa.

De volta ao estabelecimento, após pedir uma cerveja, Juliane seguiu com a jovem ruiva para o banheiro do bar e lá

ficaram por bastante tempo, conforme diriam as amigas mais tarde à polícia, sem especificar a duração.
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Quando retornou ao salão do bar, Juliane cometeu um erro de procedimento, segundo avaliam policiais ouvidos pela

Folha. Para eles, embora seja uma tragédia indiscutível, ela se expôs em um ambiente vulnerável. A soldado ouviu

um desconhecido reclamar do furto de um celular ali no estabelecimento e decidiu agir: sacou sua pistola .40, bateu-

a sobre a mesa e avisou ser da PM. Disse que ninguém sairia daquele estabelecimento sem a devolução do telefone.

Talvez tudo tenha sido um mal-entendido. Segundo disseram as amigas, em seguida a policial militar colocou a arma

de volta na cintura e começou a dançar com a ruiva no meio do salão.

Cerca de 40 minutos depois, porém, quando o dia já amanhecia, o bar foi invadido por quatro homens armados e

encapuzados. Os bandidos queriam saber quem era a pessoa que anunciara ser policial naquela favela dominada por

uma facção criminosa. Todos se calaram, incluindo a policial.

Quando os criminosos cercaram Juliane e iniciaram uma revista, as duas amigas saíram correndo sem olhar para trás

e só escutaram um disparo. Minutos depois, já dentro de casa, ambas disseram ter escutado um novo estampido. Ao

imaginar o pior, afirmam que decidiram voltar ao bar.

Lá, viram Juliane caída ao chão, consciente e pedindo baixinho para que as amigas não deixassem os bandidos

pegarem sua carteira com sua funcional (identificação de PM). A mãe de Marta, que acompanhava a filha, decidiu

arriscar e pegar a carteira, numa aparente distração dos criminosos, mas recebeu deles o aviso de que também

morreria se continuasse. Parou.

A última notícia que amigas tiveram de Juliane é que ela foi arrastada pelos bandidos rua abaixo. A polícia acredita

que, pelos exames periciais, a PM ficou até sábado ou domingo em poder dos criminosos e, só então, foi morta com

um tiro na cabeça. Provavelmente com a própria arma.

206



08/01/2019 PM Juliane teve últimos momentos livres com bebida, beijos e dança - 09/08/2018 - Cotidiano - Folha

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-juliane-teve-ultimos-momentos-livres-com-bebida-beijos-e-danca.shtml 4/4

O corpo da soldado (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/pm-encontra-corpo-em-sp-que-pode-ser-de-soldado-sumida-em-paraisopolis.shtml) foi achado

no início da noite de segunda-feira (6) no porta-malas de um carro no bairro de Jurubatuba, a 8,5 km de onde havia

sido vista pela última vez. Dois suspeitos já foram presos (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/policia-prende-mais-um-suspeito-pela-

morte-da-policial-juliane-em-sp.shtml).

Em seu velório (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/alegre-e-bem-humorada-policial-morta-em-sp-era-chamada-de-sorriso.shtml), amigas diziam

que Juliane, em breve, estará fazendo festa no céu. “Ela era festeira, ia querer assim. Deve estar embebedando os

anjos no céu”, disse a auxiliar administrativa Thaiany Iafrate, 24, amiga da policial.

ENDEREÇO DA PÁGINA
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danca.shtml
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