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Abstract
This investigation aimed to analyze perceptions and impacts of media narratives about intimate partner femicide (IPF)
starting from the discourses of support/intervention professionals, that work closely with intimate partner violence (IPV)
victims, concretely, Criminal Police Professionals and Victims Support Technicians. The data collection was realized
through semi structured interviews with 25 professionals in a national level, 11 females and 14 males, with an average
age of 42 years old (SD=7.05). The discourses emerged from the thematic analysis, underlined the sensationalism
proliferation that characterizes these narratives, warning for its copycat potential in intimate partner violence perpetrators,
as well as potentially inhibits victims seeking help and also promotes a skewed IPF social construction.
Based on the participants representations, media coverage for IPF recommendations were listed, highlighting the
importance in defining accuracy as the foundation of media coverage. Also was underscored the urge in training and
specialize journalists in gender violence as well as the need of a positive approach, emphasizing cases of women who
survived IPF attempts and women who overcame their victimization processes.
The representations shared by the participants converged with the national report from the Group of Experts on Action
Against Violence against Women and Domestic Violence, that monitors the Istanbul Convention execution, pointing out
the need in standardizing knowledge and procedures, regarding gender violence, acknowledging that media coverage
varies according to beliefs, training level, and personal interests of journalists (Grevio, 2019). Therefore, it is recognized
the urgency in promoting an ethically compromised journalism, adding to an effective regulation and a critical, conscious
and reflexive media consumption – critical media literacy.
Keywords: Femicide, media, social impact
Resumo
A presente investigação teve com objetivo analisar as perceções e impactos das narrativas mediáticas do femicídio na
intimidade a partir das representações de profissionais que intervêm com vítimas, nomeadamente Órgãos de Polícia
Criminal e Técnicos/as de Apoio à Vítima. A recolha dos dados realizou-se através de entrevistas semi-estruturadas a 25
profissionais a nível nacional, 11 do sexo feminino e 14 do sexo masculino, com uma média de idades de 42 anos
(SD=7.05). Da análise temática realizada emergiram discursos que sublinham a proliferação do sensacionalismo que
reveste estas narrativas, alertando para o seu potencial mimético nas pessoas agressoras, assim como a inibição do
pedido de ajuda junto de vítimas e a construção social enviesada do femicídio na intimidade.
Assentes nas representações dos/as entrevistados/as, foram listadas recomendações para a cobertura noticiosa deste
crime, destacando-se a urgência em definir o rigor jornalístico como matriz subjacente à produção noticiosa. Também
evidenciada a necessidade em formar e especializar jornalistas na temática e recomendada ainda uma abordagem
positiva, relevando-se antes casos de mulheres que sobreviveram e casos de superação do histórico de vitimação.
As perceções e impactos problematizados pelos/as participantes vão de encontro ao relatório nacional de
acompanhamento do grupo de peritos/as independentes para avaliação da execução da Convenção de Istambul, que
assinala a necessidade em uniformizar conhecimentos e procedimentos, reconhecendo que a cobertura mediática varia
em função das crenças, nível de formação e interesses pessoais dos/as jornalistas (Grevio, 2019). Percebe-se assim a
imprescindibilidade no respeito pelos princípios éticos e deontológicos da comunicação, à qual deve associar-se uma
regulação robusta e um consumo mediático crítico, reflexivo e consciente – literacia crítica mediática.
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Copyright © 2022 (Neves, Correia). Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial Generic (cc bync). Available at http://obs.obercom.pt.

118

OBS* Journal, 2022, 16(2)

Introdução
A violência de género deriva de assimetrias estruturais promotoras de desigualdades que se repercutem em
todas as dimensões, em particular na intimidade (Neves, 2016). No limite da violência de género está a
prática de femicídio, crime este com responsabilidade social, cultural e política, diferindo do termo homicídio
conjugal, na “lente de género” e na crítica sociopolítica (Passinato, 2011, Campos, 2015).
A escritora e ativista Diana Russell recuperou o termo femicídio em 1976, concetualizando-o como o
“homicídio de mulheres perpetrado por homens, porque estas são mulheres” (Russel & Harmes, 2001, p.13).
De acordo com a autora, a neutralidade da expressão homicídio omite a natureza política do assassinato
das mulheres, sendo o termo femicídio aquele que melhor capta a sua dimensão estrutural (Corradi et al.,
2016). Posteriormente, Caputi e Russell (1992) ampliaram a definição do termo, considerando-o como o fim
extremo de um continuum de violência de género, que inclui uma variedade de privações e abusos físicos,
psicológicos e sexuais, perpetrados contra as mulheres ao longo das suas vidas. Entretanto, Radford &
Russel (1992) acrescentam o conceito de misoginia na definição de femicídio, considerando-o uma forma
de terrorismo sexista, sendo creditado também como um crime de ódio.
No último Relatório Anual de Segurança Interna (SSI, 2020), Portugal registou um total de 24 793 denúncias
relativas ao crime de violência doméstica, assumindo o valor mais alto de casos denunciados de violência
doméstica desde 2010. Interessa, todavia, evidenciar, que este aumento não significa necessariamente um
incremento do número absoluto de casos de violência doméstica, mas sim um aumento da visibilidade,
informação e sensibilização alocada a este crime, numa desocultação gradual das cifras negras.
Reconhecendo o potencial dos media como agentes altamente modeladores da opinião pública e de
(re)conhecimento e (re)construção de realidade, conforme o tipo de narrativa veiculada, o espaço mediático
poderá operar como um espaço, ora de consciencialização, ora de desinformação sobre o femicídio na
intimidade. Consequentemente poderá promover a visibilidade e contextualização do crime, motivando
assim a denúncia por parte de vítimas de violência na intimidade, ou por outro lado, poderá promover o
desempoderamento das atuais vítimas, adensando as cifras negras, simultaneamente motivando a
impunidade das pessoas agressoras. Poderá inclusivamente potenciar um efeito de identificação das pessoas
agressoras com o crime de femicídio, promovendo um efeito mimético à semelhança da mediatização do
suicídio (Cerqueira & Gomes, 2017; Vives-Cases et al., 2009).
Tendo em consideração que a vitimação na intimidade é o fator de risco com maior predição para o femicídio
na intimidade (Stock et al., 2013; Campos, 2015), crê-se fundamental dar voz às crenças e práticas dos/as
profissionais que atuam numa lógica de proximidade com as vítimas de violência na intimidade,
nomeadamente Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) e Técnicos/as de Apoio à Vítima (TAVs), recolhendo-se
as representações que têm sobre as narrativas mediáticas sobre femicídio na intimidade e se percecionam
o impacto destas últimas nas vítimas e pessoas agressoras de violência na intimidade, bem como na opinião
pública.
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Narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade: fator de risco ou protetor do crime?
A exposição prévia à violência de género na intimidade tem sido apontada como um dos mais fortes
preditores do femicídio na intimidade, num processo cujas raízes estão vinculadas a assimetrias de género
estruturais (Caputti & Russel, 1992).
A forma como quem consome as notícias constrói representações sobre os crimes, encontra-se
eminentemente associado à forma como a narrativa foi construída e apresentada - enquadramento
noticioso, funcionado este como uma estrutura mental que ajuda a perceber a realidade, conferindo
organização às ideias e conceitos e moldando a forma de raciocinar, perceber e agir (Lakoff, 2006 as cited
in Oliveira & Carvalho, 2012).
Desta forma, conforme o enquadramento adotado na produção noticiosa, difere a estrutura e o enfoque
dado à temática, e consequentemente, a perceção do público, sendo que num enquadramento temático o
femicídio na intimidade é devidamente contextualizado como parte de uma matriz sociocultural e, por outro
lado, num enquadramento episódico, o qual é dominante, apresentam-se estes casos como eventos
isolados, pontuais e imprevisíveis, sendo fornecidos apenas detalhes forenses do crime, ao qual são
associados motivos intra e interpessoais (Fairbairn & Dawson 2013; Gillespie, et al., 2013; Richards et al.,
2014).
Post et al. (2015), debruçando-se especificamente sobre a violência de género na intimidade e o femicídio,
ressaltam 4 características das notícias que promovem a influência no público: 1) Enquadramento noticioso:
sublinhando o caráter desinformativo do enquadramento episódico; 2) Rótulo: respeitante à
descontextualização do crime, que não sendo diretamente associado à violência na intimidade, desconeta o
público da relação entre o evento criminal e o fenómeno genderizado; 3) Dessincronização da informação:
respeitante às diferenças na quantidade e tipo de informação veiculada entre vítima e perpetrador, i.e.,
pouca informação sobre a vítima (e.g., idade), contrastando com informação excessiva e acessória sobre o
perpetrador (e.g., hábitos, interesses, religião), numa normalização que promove a empatia e identificação
do público com este; 4) Informação pessoal: A veiculação de características pessoais da vítima e perpetrador
(e.g., saúde mental, classe socioeconómica) estimula o profiling dos/as protagonistas com impacto na
construção social do crime.
De relevar ainda, no seguimento à identificação com o crime, o efeito copycat ou mimético, materializado
num ato criminal modelado ou inspirado por um outro, previamente mediatizado ou ficcionado (Hellfgott,
2015). Este tem sido associado na literatura ao suicídio, especificamente denominado Efeito Werther
(Niederkrotenthaler et al., 2010).
De enfatizar, ainda, o viés que a expressão crime passional comporta, desarreigando-o de uma abordagem
sistémica, basilar para a sua compreensão, prevenção e combate. Neste sentido, associar um crime desta
natureza à passionalidade, numa ação irracional e intempestiva, movida por ciúmes, humilhação ou rejeição
é associá-lo ao amor romântico, validando os ciúmes e a questão da honra. Na mesma medida, debruçarse sobre este crime como tragédia familiar, impele para o foro privado e interpessoal (Neves et al., 2016;
Simões, 2008).
Percebe-se, assim, essencial aprofundar a compreensão do potencial de impacto das narrativas mediáticas
sobre o femicídio na intimidade, por forma a perceber se operam como fator de risco ou protetor do crime
fatal, objetivo que subjaz ao estudo que se apresente de seguida.
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Estudo empírico
Tendo em consideração que a violência de género na intimidade se apresenta como o fator de risco com
maior predição para o femicídio na intimidade (Campos, 2015; Stock et al., 2013), foi objetivo deste estudo
perceber, à luz dos discursos destes/as profissionais que operam numa lógica de proximidade com vítimas
de violência na intimidade, quais as suas perceções acerca das narrativas mediáticas sobre o femicídio na
intimidade e se consideram impactos destas últimas nas vítimas e pessoas agressoras na intimidade, bem
como na opinião pública, problematizando-se se os media, poderão operar, como fator de risco ou fator
protetor do femicídio na intimidade.
Neste sentido, contactaram-se, através de ofício, Órgãos de Polícia Criminal (OPCs), especificamente a
Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia Judiciária (PJ), ainda
Técnicos/as de Apoio à Vítima (TAVs) de Organizações da Sociedade Civil (OSC) e ainda o Instituto de
Medicina Legal (IML), tendo-se realizado 25 entrevistas a nível nacional, 17 presenciais, 3 via Skype e 5 por
escrito, junto de 18 OPCs, 6 TAVs e uma média legista. Em cada zona do país, foram entrevistados/as 2
profissionais especialistas em violência de género na intimidade, um/a pertencente à coordenação do serviço
e outro/a designado/a por esta. Totalizaram-se assim 14 participantes do sexo masculino e 11 do sexo
feminino, com idades compreendidas entre os 26 e os 53 anos, com uma média de 42 anos. Ao nível das
habilitações literárias, 11 participantes apresentam o Ensino Secundário, 4 Licenciatura, 8 Mestrado e 2 são
pós-graduados/as, verificando-se como o tempo de exercício na função, não necessariamente experiência
(i.e., promoção), entre os 5 meses e 22 anos.
Como técnica de recolha de dados, posteriormente à assinatura do consentimento informado e da ficha
sociodemográfica, adotou-se a entrevista semiestruturada, construída e revista em função do objetivo geral
e objetivos específicos definidos, permitindo recolher toda a complexidade e riqueza informativa,
possibilitando a exploração das crenças e práticas de forma flexível (Bogdan & Bilen, 2010). Após a
transcrição integral e a leitura exaustiva de todas as entrevistas, procedeu-se à sua codificação, efetuandose posteriormente a análise temática das entrevistas. Este tipo de análise permite-nos adaptar uma vertente
construcionista social, posicionando-nos crítica e epistemologicamente em relação á temática em estudo,
percebendo-se os discursos como práticas sociais, produzidas por relações de poder concretas e localizadas
temporalmente e, ocasionando certos efeitos que regulam e/ou controlam a ordem social (Braun & Clarke,
2006) apresentando-se de seguida os resultados.

Apresentação dos resultados
1. Narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade
À luz do discurso dos/as participantes, OPCs e OSC, pretende-se perceber, de que forma creem que os

media podem impactar, não só na construção social do crime, mas também nos comportamentos advindos
dessa mediatização, especificamente sobre as vítimas de violência na intimidade, como a pessoa mais
vulnerável a tornar-se vítima de femicídio na intimidade (Caputti & Russel 1992), sobre as pessoas
agressoras e sobre a opinião pública, problematizando se poderão operar como facilitador ou protetor do
crime. No final, referem-se especificidades conforme o tipo de media, e tecem-se recomendações a partir
dos efeitos percecionados e partilhados.
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1.1. Perceções das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade
Como perceções das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade, OPCs e OSC consensualizaram
no sentido de as caracterizar como sensacionalistas, de matriz machista, com critérios editorias capitalistas,
reconhecendo que há efetivamente segmentos de negócio mais direcionados para a captação massiva de
audiência, enquanto outros segmentos apresentam-se como mais rigorosos e isentos.
Apresenta-se seguidamente uma sumarização das categorias emergentes e posteriormente o seu
desenvolvimento junto dos excertos de entrevistas mais exemplificativos.
Tabela 1: Análise temática das perceções das narrativas mediáticas sobre femicídio na intimidade
Categorias

Sub-categorias

1. Sensacionalismo

Vazio informativo;
Descontextualização do crime;
Desrespeito pela vítima/família;
Falta de informação sobre recursos de apoio a
vítimas de violência.
Crime passional como crime de honra;

2. Matriz machista

Culpabilização da vítima;
Desresponsabilização do perpetrador.
3. Critérios capitalistas
4. Falta de formação da classe jornalística
5. Discurso 2 tipos de imprensa, 2 tipos de crime
Fonte: elaboração própria
O sensacionalismo, atribuído às construções noticiosas que se debruçam sobre o femicídio na intimidade,
fraciona-se em categorias, todas elas ética e deontologicamente questionáveis, mas associadas à
mediatização deste crime, como é o vazio informativo, a descontextualização do crime, o desrespeito pela
vítima e pela família e a falta de contactos úteis para vítimas de violência na intimidade. Assim, o vazio
informativo foi listado como uma das características da cobertura noticiosa destes casos, sublinhando-se o
caráter repetitivo, bem como a descontextualização do crime, enfocando ao invés, questões-satélite como
o caráter dos/as protagonistas, não raras vezes exaltando as qualidades do perpetrador e.g., bom pai,
marido, cidadão.

Os media retratam os casos de violência com sensacionalismo e imprecisão. Demonstram interesse
em dar a notícia o mais célere possível para bater a concorrência, independentemente dessa
rapidez ser inimiga da verdade dos factos e nefasta, no que respeita às consequências para as
partes envolvidas. Na qualidade de quem se encontra envolvido nas investigações, posso garantir
que recorrem amiúde à mera especulação para noticiar ou complementar a notícia no que respeita
a factos que desconhecem, sem nunca procederem à sua posterior retificação. A história da
imprensa está repleta de julgamentos na praça pública em resultado de falta e falha de informação
(E17, OPC).
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Ainda o desrespeito pela vítima e pela família, utilizando a morte destas mulheres para captar a audiência,
através não raras vezes de narrativas paralelas e acessórias, desalinhadas de princípios éticos e
deontológicos, que parecem querer entreter o público. Também sublinhada a falta de contactos de recursos
de apoio a vítimas de violência na intimidade no final das notícias ou reportagens sobre este crime,
fundamental na capacitação para o pedido de apoio e mobilização para a denúncia.

Por outro lado, em casos de homicídio em contexto de violência doméstica, deve ter-se em conta
que há sobreviventes, há filhos, há os pais da pessoa que foi morta e da pessoa que foi detida e
deve haver respeito e respeito pela memória daquela mulher, ou daquele homem, daquela pessoa
(E8, OPC).
(...) depois não passam informação para quem está a ser vítima ou conhece situações, não passam
informações sobre o que pode ser feito (E25, OSC).
Uma outra perceção presente nos discursos destes/as profissionais foi a matriz machista presente na
cobertura noticiosa do femicídio na intimidade, reproduzindo e promovendo estereótipos de género e demais
superficialidades falaciosas que descontextualizam a matriz do crime, numa ode sexista que se crê lucrativa.
O discurso que assenta nesta matriz é segmentado em quatro partes que se complementam: o crime

passional como crime de honra, a culpabilização da vítima e desresponsabilização do femicida.
Temos o problema do costume, à semelhança dos casos de violência doméstica ou de violência de
género em geral, abuso sexual de mulheres, questões ligadas às lutas de género, às lutas
feministas, tudo isso, portanto continuam a reiterar estereótipos característicos de uma cultura
machista e patriarcal (E21, OSC).
O discurso Crime passional como crime de honra critica a expressão no sentido em que, não só esvazia o
crime da lente de género fundamental para a sua compreensão integrada, como romantiza-o, tornando-o
tanto platónico como fútil, apenas com o objetivo comercial.

(...) quando vêm com a treta do crime passional.... “Desculpe? Crime passional? Eu não sei o que
é isso”, portanto isto é bom por acabamos por nos ensinar uns aos outros (E25, OSC).
Diretamente relacionado com a matriz machista que subjaz e à luz destes discursos no que toca à construção
destas narrativas, destaque para a culpabilização da vítima, bem como a desresponsabilização do femicida,
comumente narrativas sexistas, que enfocam o comportamento e atitude da vítima fatal como justificação
da sua própria morte. Ao invés, atenua-se o comportamento do femicida, como se de uma ação-reação se
tratasse.

Portanto, se ela foi morta, é porque lhe foi infiel, traiu o marido, cometeu o adultério, logo ela não
era uma boa mulher, não tinha valores e no limite ele se calhar até teve razão e ela mereceu
morrer, pôs-se a jeito! Quem é que a mandou fazer aquilo que fazia? (E21, OSC);
(...) quanto mais romanceado o jornalista escrever ou estereotipa “Mulher foi morta pelo
companheiro com quem vivia há 20 anos. Ela tinha encetado uma nova relação amorosa um mês
após sair de casa”... pensamento automático... “Estava a pedi-las!”, está a entender? A malta é
isto que vai perceber!” (E25, OSC).
O discurso critérios editoriais capitalistas destaca que o objetivo primordial dos media na sua generalidade
é meramente económico, subvertendo a sua obrigação do dever do rigor, de isenção, de informação e
sentido ético, pese embora se assista em alguns grupos da comunicação social de forma mais proeminente
do que outros.
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(...) as notícias são trabalhadas de uma forma muito superficial, embora os jornalistas já tenham
tido formação. O que nos é transmitido é que é o que se vende e já tivemos uma jornalista que
nos disse “Se eu escrever como vocês dizem, o meu editor não deixa passar” (...) (E23, OSC).
No discurso falta de formação da classe jornalística, e à semelhança de outras classes profissionais já
elencadas ao longo deste trabalho, apenas um pequeno grupo de jornalistas debruça-se com afinco sobre
estas temáticas, construindo peças verdadeiramente informativas e pedagógicas, pelo que a maioria dos/as
jornalistas trabalha sobre a temática sem qualquer sustentação teórica, recorrendo ao senso comum ou a
fontes frágeis. Também uma chamada da atenção para o facto de alguns/mas jornalistas quererem trabalhar
num outro paradigma, porém colidem com os interesses comerciais da edição e direção.

Há sempre um ou outro jornalista, e aqui volta a idiossincrasia das pessoas que trabalham os casos
e as notícias, neste caso, que lá está, há os mais sensíveis, os que estudaram mais sobre o
fenómeno, os que se interessaram mais e os que se limitam reproduzir o senso comum e o que o
próprio público lhes passa (...) (E21, OSC).
Diretamente relacionado com os discursos anteriores, surge o discurso 2 tipos de imprensa, 2 tipos de crime,
no qual os/as entrevistados/as consideram que não se deve generalizar a forma como é mediatizado o
femicídio na intimidade, sendo que há grupos de comunicação social que se regem por princípios éticos e
deontológicos, fazendo serviço público, não obstante não serem os mais populares ou com maior retorno
financeiro, questionando-se o tipo de consumidor/a comum.

Há uma imprensa que se interessa mais em dar visibilidade a isto, quando sai um relatório faz um
artigo de fundo sobre esta questão, e há outra imprensa diária, da mesma empresa na televisão,
ou não, e aquilo que interessa é faca e alguidar e quanto mais chocante, melhor. Têm, portanto,
objetivos diferentes, públicos diferentes, servem coisas distintas, agora acho que podem melhorar
muito (E22, OSC).
1.2. Efeitos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade
De acordo com os discursos que emergiram entre os efeitos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na
intimidade, estes são percebidos como negativos, mas também como positivos, pelo que nos debruçaremos
sobre cada um deles.
1.2.1. Efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade
Os discursos que emergiram no âmbito dos efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na
intimidade a partir das entrevistas a OPCs são em tudo semelhantes aos discursos que emergiram nas
entrevistas efetuadas aos OSC, pelo que se justapõem as categorias, seccionando-se apenas entre efeitos
negativos e positivos, plasmando-se citações de ambos os grupos. Entre os efeitos negativos que surgiram
no âmbito das entrevistas, pode-se seccionar entre efeitos sobre a pessoa agressora, sobre a vítima de
violência na intimidade, sobre a opinião pública e sobre profissionais que atuam numa lógica de proximidade
com vítimas de violência na intimidade. Sobre a pessoa agressora surgiram os discursos efeito mimético e
a sensação de impunidade, conquanto os efeitos negativos sobre a vítima de violência na intimidade relatam
o aumento do medo por parte das vítimas de violência na intimidade e a devassa da vida privada. No que
à opinião pública diz respeito, destaque para o seu enviesamento, a desresponsabilização do femicida, a
culpabilização da vítima, a descrença na justiça e o distanciamento social do crime. Ainda os efeitos sobre
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os/as profissionais que atuam numa lógica de proximidade com vítimas de violência na intimidade, dos quais
se releva a desmotivação e a pressão que é trabalhar podendo fazer a diferença entre a vida e a morte.
a) Efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre as pessoas agressoras de violência na
intimidade
No que concerne aos efeitos negativos sobre as pessoas agressoras de violência na intimidade sublinhando,
tanto por OPCs como pelos/as profissionais das OSC, o efeito mimético. Este efeito, de acordo com os/as
participantes, parte de um potencial de identificação das pessoas agressoras de violência na intimidade com
a informação do crime que é mediatizada, nomeadamente as motivações apresentadas para o mesmo (e.g.,
suspeição de infidelidade), narrativas com descrições exaustivas sobre o modus operandi e/ou o local do
crime. Também de relevar a sensação de impunidade dos perpetradores, o que pode também potenciar o
efeito mimético, já que as narrativas sobre este crime, tendencialmente não enfocam as condenações, o
que poderia funcionar como efeito dissuasor da prática do crime, debruçando-se sobretudo em lacunas
legais e jurídicas, promovendo a descrença na justiça.

(...) acho que tem impacto nos agressores, sabe como? Para pressionarem o gatilho mais depressa!
Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas! Os próprios agressores às vezes dizem-nos a nós. No outro
dia levamos um agressor a tribunal e ele disse isso (...). Não devem dar alguns pormenores porque
depois alguém vai ouvir e imitar. Os meios de comunicação deviam filtrar a informação que passa
cá para fora porque aprende-se muita coisa (E7, OPC);
Porque é que nunca ouvimos falar sobre as penas e só sobre o crime e quando é sobre as penas é
muito rápido. Se dessem tempo de antena à pena como ao crime, ia ver se os agressores não se
retrariam mais um bocadinho… é só arquivamentos, desistiu, então e eles? Claro que acham que
passam pelos pingos da chuva! “A ele não aconteceu nada a mim também não me vai acontecer
nada!” Eu leio esta descrença na cara das pessoas, nas instituições (E4, OPC).
b) Efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre vítimas de violência na intimidade
No que concerne aos efeitos negativos sobre a vítima de violência na intimidade percebidos por estes/as
entrevistados/as, destaque para o aumento do medo por parte das vítimas de violência na intimidade e a
devassa da vida privada. No que concerne ao primeiro discurso, este foi bastante repetido no decorrer das
entrevistas, especialmente com OPCs, na medida em que percecionam, no âmbito do atendimento a vítimas
de violência na intimidade, que efetivamente a mediatização destes crimes, são utilizados por parte da
pessoa agressora como coação para inibir a denúncia. Porém, alguns/mas participantes referem um
aumento dos pedidos de informação nos dias seguintes a femicídios mediatizados ou trabalhos sobre a
temática (e.g., reportagens). Ainda o discurso que atesta estas narrativas como promotoras da devassa da
vida privada destas vítimas agora fatais, num desrespeito pela família e sobretudo pela sua memória.

E as vítimas dizem-nos que eles lhes dizem quando vêm estas notícias: “Estás a ver o que aconteceu
aquela? Vai-te acontecer o mesmo a ti! Elas ficam mais assustadas! “E se me acontece a mim?”,
“E se eu reajo, ou denuncio e se isto me acontece a mim.” Pode inibir a denúncia, pode inibir de
dar um passo em frente e vai fazer com que o agressor perca o medo de pressionar o gatilho e fálo (E7, OPC).
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c) Efeitos negativos das narrativas mediáticas na opinião pública
Ainda nos discursos respeitantes aos efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na
intimidade, desta feita sobre a opinião pública, destaque para a construção social enviesada, o que comporta
regularmente a desresponsabilização do femicida, a culpabilização da vítima, a descrença na justiça e o
distanciamento social do crime.
Assim sendo, e à luz destes discursos, é sublinhado o facto de regularmente este crime ser
descontextualizado da sua matriz sociocultural, narrando-se o femicídio sob uma abordagem essencialista,
centrada nos retratos dos/as protagonistas e da sua relação, promovendo regularmente, e de forma mais
ou menos direta, a desresponsabilização do femicida e/ou a culpabilização da vítima.

Não se sabe, nem sequer o porquê daquilo ter acontecido, nem se sabe as causas e depois quando
é detido “Pronto, vai ali o assassino.”, mas isto naquele dia, porque no dia seguinte já é “Coitado,
tinha consumos de álcool, mas era bom rapaz.”, até perguntam aos vizinhos e era um bom rapaz,
o homem era muito trabalhador, ela também era uma joia de pessoa, mas ele coitadinho, fez
aquilo, mas coitadinho, mas era bom trabalhador (E22, OPC).
Ainda o facto das narrativas mediáticas do femicídio na intimidade promoverem a descrença na justiça por
parte da opinião pública, já que são, amiúde, veiculadas notícias que enfocam falhas grosseiras da justiça
na proteção destas vítimas, demonstrando o quão evitável seria o crime.

Aquelas notícias que saem e agora no campo hipotético “Matou mulher e saiu em liberdade”, aí
pode haver um descrédito e havendo um descrédito, há alguém possa pensar “Se ele fez e não lhe
aconteceu nada, eu também posso fazer e não me acontece nada” (E3, OPC).
Por último, os/as participantes, tanto OPCs como profissionais de OSC, relevam a desmotivação e a pressão
em trabalhar com vítimas de violência na intimidade e como esta pressão é ampliada. A primeira no
seguimento de perceberem os esforços efetuados na área como infrutíferos e ineficazes, a pressão e o facto
de, (alguma) comunicação social, na urgência do seu imediatismo, dar visibilidade aos crimes e à sua
investigação com uma celeridade que ultrapassa muitas vezes a capacidade de trabalho dos próprios
profissionais.

Os profissionais ligados à prevenção e intervenção sentem que os seus esforços e métodos de
trabalho não estão a surtir efeito, visto que surgem novos casos ou os casos atuais tiveram um
final trágico (E17, OPC).
1.2.2. Efeitos positivos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade
No âmbito dos efeitos das narrativas mediáticas do femicídio na intimidade percecionados como positivos
por parte dos/as OPCs e OSC, destaca-se o efeito dissuasor na pessoa agressora, ou seja, quando as notícias
enfocam as condenações e punições às pessoas agressoras de violência na intimidade, passando uma
mensagem pedagógica, poderá desencorajar o comportamento violento, e consequentemente, o femicídio.
Também o efeito desencadeador do pedido de ajuda por parte das vítimas, quando são noticiados exemplos
positivos, de superação do histórico da violência, em que a justiça tenha singrado, poderá motivar vítimas
de violência a mobilizar apoio. Aqui, de relevar que algumas participantes TAV especificamente mencionaram
que nos dias seguintes à mediatização de casos de femicídio denotam um aumento dos pedidos de ajuda.

Parece-me que as notícias, penso eu, podem despoletar mais denúncias, ou seja, podem promover
mais coisas positivas do que negativas (E14, OPC);
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(...) notamos que nos dias a seguir aos femicídios, há mais mulheres a pedir ajuda aqui (E20, OSC);
Mas é claro que quanto mais cuidada for a notícia, quanto mais feedback e follow up for feito sobre
a notícia, quanto mais se perceber se a justiça respondeu adequadamente, temos aqui mais fatores
a desincentivar o crime (E21, OSC).
1.3. Especificidades dos media na cobertura noticiosa do femicídio na intimidade
De acordo com os/as participantes, os media televisivos denunciam uma cobertura noticiosa menos rigorosa
e objetivo, resvalando não raras vezes para o sensacionalismo, sendo o tratamento noticioso por parte da
rádio e da imprensa online mais rigoroso e sério, embora haja opiniões divergentes no que concerne à
imprensa online.
Em contraponto, surge a televisão e imprensa escrita, porém sublinham que varia conforme o grupo
económico, que define os critérios editoriais e, por conseguinte, de noticiabilidade.

Principalmente entre a televisão e a imprensa escrita. O surgimento de canais sensacionalistas e
sua disseminação pela imprensa online coloca-nos perante uma realidade que a imprensa escrita
não consegue igualar (...) (E17, OPC);
Eu acho que é geral. Muda sim entre marcas, mas eu arriscaria dizer que mesmo aquelas que eu
considero as melhores marcas, o jornalismo mais cuidado, seja ele televisivo, eletrónico ou
tradicional, mesmo as melhores marcas cometem muitos erros (E21, OSC).
1.4. Recomendações dirigidas aos media
A partir das perceções e efeitos negativos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade, os/as
entrevistados/as partilharam recomendações dirigidas aos media, com vista a uma cultura mediática
informada e eticamente comprometida.
As recomendações listadas a partir das entrevistas com os OPCs e os OSCs, são em tudo semelhantes,
destacando-se a necessidade em definir o rigor jornalístico como matriz subjacente a todo e qualquer
trabalho em comunicação social, mas também a necessidade de se promover as narrativas mediáticas do
femicídio na intimidade a partir de uma perspetiva positiva e por último, a necessidade de se formar
jornalistas nestas temáticas e especializá-los/as.
Tabela 2: Análise temática das recomendações dirigidas aos media
Categorias

Sub-categorias

1. Rigor como matriz da produção noticiosa

Necessidade

de

regulamentação

eficaz

ao

cumprimento das diretrizes éticas e deontológicas
2. Abordagem positiva ao crime
3. Formação a profissionais de comunicação
Fonte: elaboração própria
A partir do discurso o rigor jornalístico como matriz da produção noticiosa, ressalta o discurso da necessidade
de uma regulamentação eficaz ao cumprimento das diretrizes éticas e deontológicas, reclamando-se uma
ação mais robusta por parte da Entidade Reguladora da Comunicação, por forma a desmotivar a
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descontextualização do crime, a devassa da vida privada, nomeadamente ao nível das narrativas paralelas
de exploração de características e hábitos dos/as protagonistas do crime, sobretudo da vítima, que
regularmente resvalam na sua culpabilização e consequente desresponsabilização do perpetrador. Também
a repetição e descrição exaustiva dos detalhes do crime, o recurso a fontes questionáveis, nomeadamente
anónimas ou contactos privilegiados dos/as jornalistas sem formação na matéria, mas que por terem voz
mediática influenciam a opinião pública, devendo-se, ao invés, recorrer à opinião de especialistas na
temática. A promoção do rigor jornalístico associado a uma articulação interinstitucional, apresenta-se assim,
e a partir destes discursos, como urgente, por forma a perceber a extensão dos impactos das narrativas no
público, aliando-se na prevenção do crime.

Devia haver um conselho ou um consenso como há para os suicídios, devia haver uma
harmonização sobre o que pode ou não pode fazer, por forma a evitar contágios ou que seja
instrumentalizado e usado, porque é necessário ser exposto, mas cuidado com o que é exposto
senão é contraproducente (E8, OPC).
(...) seria importante que os Ministérios da Justiça, Administração Interna e a Entidade Reguladora
da Comunicação trabalhassem num projeto destinado a normalizar ou padronizar os conteúdos
noticiosos destas circunstâncias criminosas de modo a manter informada a sociedade acerca das
ocorrências, mas contribuindo, simultaneamente, para a prevenção do fenómeno e não para a sua
amplificação, como sucede atualmente em muitas circunstâncias (E16, OPC);
Colaboração mais direta na prevenção e repressão do fenómeno, realizando-o de forma
complementar e no seguimento da própria notícia, instruindo o público a identificar e lidar com o
fenómeno (E17, OPC).
Ainda no âmbito das recomendações que emergiram no âmbito das entrevistas efetuadas a ambos grupos
de entrevistados/as, destaque para a necessidade de se noticiar o crime numa lógica positiva, fazendo dos
media um agente de prevenção da violência na intimidade.

Acho que os media deveriam retratar a violência de outra forma. Devia falar em casos positivas,
de pessoas que superaram e como superaram e não sempre o lado mau e sensacionalista, porque
isso é ruído (E2, OPC).
Por último, a necessidade de dar formação a jornalistas sobre violência de género, criando equipas de
especialistas na temática em cada jornal/meio de difusão noticiosa, ficando apenas ao seu encargo a redação
destes crimes.

Eu acho que a formação dos media é essencial e uma formação contextualizada nas questões de
género, numa visão feminista sobre isto e centrada nas questões de género, porque para se falar
de violência e femicídio, tem de se perceber de violência e femicídio. Não se pode noticiar como
um acidente porque não está na secção de economia quem não percebe de economia, não está no
desporto, quem não sabe de desporto, por isso quem faz estas notícias tem de perceber sobre o
que está a escrever senão dá disparate (E22, OSC).
Discussão dos resultados
A perceção, seleção e transformação da matéria-prima – eventos – em matéria noticiosa reflete um processo
construído social e culturalmente, indicador de crenças individuais, sociais e culturais, bem como de
diretrizes profissionais, económicas e princípios orientadores ético deontológicos, transformando as peças
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noticiosas, independentemente do género jornalístico, num produto eminentemente simbólico (Correia et
al., 2017). Todavia, os media não são canais neutros de transmissão noticiosa, nem são consumidos de
forma passiva pelo público, que antes retroalimenta a agenda mediática. Ainda assim, embora não se trate
de um processo unidirecional, o consumo mediático carece de uma postura reflexiva e crítica, tornando-se
terreno fértil para os media operarem como mecanismo de reprodução da ordem social dominante, com
potencial de impacto na construção social do crime, nomeadamente do femicídio na intimidade (Correia et
al., 2017; Oliveira & Carvalho, 2012).
Considerando a violência na intimidade como o fator de risco com maior preditividade para a perpetração
de femicídio na intimidade (Campbel, 2003; Campos, 2015), entrevistaram-se profissionais que trabalham
numa lógica de proximidade com vítimas de violência na intimidade de norte a sul do país, nomeadamente
18 Orgãos de Polícia Criminal (OPCs), 6 Técnicos/as de Apoio à Vítimas (TAVs) em Organizações da
Sociedade Civil (OSC) e uma médica legista. A partir dos seus discursos, recolheram-se potencialidades e
fragilidades da mediatização do femicídio na intimidade, problematizando-se os mesmos.

Impactos das narrativas mediáticas do femicídio na intimidade: fator de risco ou fator protetor do crime?
A partir de um olhar profissional e experiente na intervenção com vítimas de violência na intimidade, foram
partilhadas as perceções e os impactos das narrativas mediáticas sobre o femicídio na intimidade, unânimes
em caracterizá-las como sensacionalistas, de matriz machista e com critérios editoriais capitalistas, numa
reprodução dos estereótipos de género que descontextualizam a matriz do crime e culpabilizam as vítimas,
debruçando-se regularmente em questões satélite, a partir da criação de narrativas paralelas para captação
de audiência com conteúdo acessório. Simultaneamente, atenua-se o comportamento do femicida como se
de uma ação-reação se tratasse. Ainda sublinham os perigos da romantização do femicídio, retratando-o
ora platónico, ora fútil, com objetivos meramente comerciais (...) às vezes são pessoas com muita formação

e identificamos os jornalistas que escrevem e o estilo (...), mas se não escreverem daquela forma, se não
usarem os termos, não vão vender (E23, OSC). Todavia reconhecem grupos de comunicação social mais
direcionados para a captação massiva de audiência, numa lógica puramente mercantilista, enquanto outros
são mais rigorosos, revestindo-se por princípios éticos e deontológicos, frequentemente com menor retorno
financeiro – 2 tipos de imprensa, 2 tipos de crime:
A partir das experiências profissionais dos/as entrevistados, estes/as assinalaram diferentes efeitos destas
narrativas consoante o público recetor, destacando as vítimas de violência na intimidade, as pessoas
agressoras e a opinião pública. No que diz respeito às vítimas de violência na intimidade, de forma
generalizada assinalam o aumento do medo e ansiedade, podendo inclusivamente desmotivar a denúncia e
aumentar a descrença face ao sistema de justiça, indo de encontro à literatura que apontam que as
narrativas mediáticas poderão contribuir para o medo, insegurança e desproteção das vítimas de violência
na intimidade, favorecendo o seu isolamento social e, consequentemente a impunidade das pessoas
agressoras (Carlyle et al., 2008; Duarte, 2016).
No que diz respeito às pessoas agressoras, foi frequentemente mencionado o potencial mimético destas
narrativas mediáticas, a partir da identificação das pessoas agressoras com as motivações atribuídas ao
crime, sendo tanto maior o potencial, quanto maior a partilha de informações sobre o modus operandi,
circunstâncias e contexto do crime. Huesmann e Taylor (2006) sublinham que a relação entre casos de
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violência veiculados pelos meios de comunicação social e a violência perpetrada na realidade é mediada
pela natureza dos conteúdos mediáticos, bem como pelas características individuais das pessoas expostas
a estes conteúdos. Neste sentido, alertam para o potencial efeito mimético ou contágio. Lorente (2010)
sublinhou o facto das pessoas agressoras que estão em contacto com notícias sobre casos de femicídio na
intimidade poderem identificar-se com os sentimentos e os motivos, reforçando a sua vontade de perpetrar
o crime e alimentando, por outro lado, o medo das vítimas. Num estudo pioneiro sobre a temática, foi
identificado um efeito de contágio das narrativas mediáticas no aumento da frequência do crime. Assim,
percebeu-se que as notícias veiculadas com transmissão exclusiva de informação sobre o crime aumentavam
a probabilidade de ocorrência de crime idêntico entre 32% e 42%, sendo os resultados consistentes com
outros estudos sobre suicídio e efeito de contágio pelos media. Todavia, os estudos sobre o efeito mimético
da cobertura noticiosa de homicídios são diminutos, sendo particularmente escassos quando associados ao
femicídio na intimidade (Vives-Cases et al., 2009).
No que diz respeito à opinião púbica, os/as profissionais assinalam o viés na construção social do crime,
veiculado de forma desarreigada da sua matriz sociocultural, debruçando-se antes em características
intraindividuais da vítima e perpetrador, que regularmente culpabilizam a primeira e desresponsabilizam
este último, recorrendo regularmente à tese da conflitualidade interpessoal (e.g., crime passional). Ainda o
facto de as narrativas promoverem perfis criminais (e.g., perpetrador como doente mental e/ou com
comportamentos aditivos; pertencentes a classes socioeconómicas vulneráveis), que favorece o
distanciamento social do crime (Fairbairn & Dawson, 2013; Gillespie et al., 2013; Richards et al., 2014).
Surrete (1998) sublinha maior potencial de influência das narrativas mediáticas sobre o femicídio quando
são narrados interesses pessoais, hábitos e relação com a comunidade, sobretudo do perpetrador (e.g.,
bom pai, trabalhador responsável, homem calmo, católico), numa normalização da pessoa criminosa que
promove a empatia e identificação do público, desconectando o público da matriz do crime. Enne (2007)
indica ainda que a opinião pública será tanto mais influenciável, quando menos informada estiver sobre a
temática, contribuindo para a circularidade da desinformação.
Os media como fatores protetores, tal como assinalado pelos/as entrevistados/as, têm vindo a ser
problematizados na literatura, percebendo-se que uma construção noticiosa que se debruça em iniciativas
de prevenção e/ou a intervenção relativamente à violência de género, como medidas legislativas, políticas
públicas ou condenações judiciais, mas também a partilha de histórias de superação da relação abusiva,
numa lógica de empoderamento, parece ter um efeito dissuasor do comportamento das pessoas agressoras
e potenciais femicidas, à semelhança das medidas protetoras referentes ao suicídio, conhecido como Efeito
Papageno, reconhecido ainda pelos/as entrevistados/as (Baranauskas & Drakulich, 2018; Vives-Cases et al.,
2009; Carlyle, 2014; Torrecilla et al., 2019).
Sublinham a urgência do rigor jornalístico como matriz da construção noticiosa, evidenciando a necessidade
da regulamentação e a articulação interinstitucional, nomeadamente no recurso a fontes e especialistas,
destacando ainda a necessidade de contextualização do crime, do enfoque na narrativa na vítima, não no
crime per se e o respeito pela identidade das vítimas e privacidade das suas famílias, tal como preconizado
pela Convenção de Istambul (CE, 2011).

Conclusões
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O femicídio na intimidade ou o “homicídio de mulheres perpetrado por homens, porque estas são mulheres”
(Russel & Harmes, 2001, p.13), constitui-se como o fim extremo de um continuum de violência de género,
concetualizado a partir de uma visão sociopolítica e cultural, basilar para a compreensão da sua matriz
estrutural interdimensional que contrasta com o caráter neutro e genérico do termo homicídio. Assim, ao
contrário de uma reação passional, fruto de uma imprevisibilidade ou de um evento da esfera
psicopatológica, o femicídio na intimidade comporta um crime com responsabilização social, comunitária e
governamental (Correia et al., 2020; Neves, 2016).
Neste sentido, a Convenção de Istambul (CI), no seu artigo 17º - Participação do sector privado e da
comunicação social, preconiza a participação dos media na elaboração e implementação das políticas, assim
como no delineamento de diretrizes e normas de autoregulação, fundamentais na prevenção da violência
contra as mulheres e afirmação e o respeito pela sua dignidade e liberdade (CE, 2011). Todavia, o relatório
de acompanhamento do grupo de peritos/as independentes para avaliação da monitorização da CI, assinala
a necessidade em uniformizar conhecimentos e procedimentos, reconhecendo que a cobertura mediática
varia em função das crenças, formação e interesses pessoais e individuais (GREVIO, 2019).
Sendo os meios de comunicação social altamente modeladores da opinião pública, bem como agentes de
conhecimento e de construção de realidades sociais (Berger & Luckman, 2004), percebe-se o potencial do
espaço mediático para operar como um mecanismo de reprodução da ordem social dominante e,
inclusivamente, servir de incentivo à mimetização, porém e ao invés, poderá operar como instrumento de
sensibilização, consciencialização, informação e pressão política. Assim sendo, urge a uniformização dos
princípios éticos e deontológicos, tal como preconizados no Estatuto do/a jornalista e do Código
Deontológico, sendo necessária, concomitantemente, uma compreensão aprofundada da extensão dos
impactos destas narrativas no público. A uma regulação robusta, deverá associar-se a promoção da literacia
mediática, distinguindo-a como chave para um consumo consciente, crítico e reflexivo dos meios de
comunicação social.
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