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Resumo 

O presente artigo pretende discutir sobre reflexões referentes à violência contra 
a mulher enquanto fenômeno histórico e cultural. Cotidianamente os casos de 
violência contra a mulher ocupam a página principal de vários jornais por todo o 
país. No entanto acredita-se no papel da mídia como instrumento de poder que 
pode facilmente ser uma forma de manipulação da sociedade ou não. Partindo 
desse pressuposto busca-se brevemente analisar como a imprensa picoense 
trata os casos de violência contra mulher, sobre o discurso dos jornais locais 
Jornal de Picos & Associados e o Jornal e Portal Folha Atual, ambos da cidade 
de Picos. Por fim, espera-se que essas reflexões de alguma forma contribua para 
o combate da violência contra a mulher. 

Palavras-chave: A Violência Contra a Mulher; A Mídia; Imprensa Picoense. 

 

Abstract 

This article discusses about thinking on violence against women as a historical 
and cultural phenomenon. Daily cases of violence against women occupy the 
front page of several newspapers around the country. However believed in the 
role of media as an instrument of power that can easily be a form of manipulation 
of society or not. Based on this assumption we seek to briefly analyze how the 
media treats Pico cases of violence against women, on the speech of the local 
newspapers Newspapers Peaks & Associates and Portal Newspapers and 
Current Sheet, both the city of Picos. Finally, it is hoped that these reflections 
somehow contribute to combating violence against women. 

Keywords: Violence Against Women; The Media; Press Picos.  
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A violência contra a mulher veem sendo, nos últimos anos, grande parte de 

manchetes de vários jornais, principais revistas, outros meios, por exemplo, internet, 

ou seja, da imprensa em geral. Os casos e tipos de violência contra a mulher, no 

entanto, são mais variados e complexos quanto ao se analisar o próprio conceito 

desse tipo de violência. 

Conceituar violência contra a mulher não é, de fato, uma tarefa fácil, já que, 

engloba tanto aspectos históricos, quanto culturais. Nos ajuda então a essa 

compreensão um conceito básico, - que porém não se esgota só com isso -, sobre o 

que se entende sobre a violência contra a mulher verificando primeiro o que seria 

violência de gênero que é segundo Saffiote e Almeida (1995): 

“A violência de gênero é um padrão específico de violência fundada na 
hierarquia e desigualdade de lugares sociais sexuados que 
subalternizam o gênero feminino, e ampliam-se e reatualiza-se na 
proporção direta em que o poder masculino é ameaçado. (Saffiote e 
Almeida, 1995). 

 

Com isso nos clareia a ideia de que a violência contra a mulher é um fenômeno 

que se deita em determinantes culturais, econômicos e também sociais de um modo 

geral que tem despertado o interesse de muitos estudiosos, da sociedade, e inclusive 

da imprensa como um todo. 

O presente artigo tem como objetivo discutir como a imprensa picoense trata 

os casos de violência contra a mulher, sobre o discurso dos principais jornais do 

município de Picos, especificamente. A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica 

e reportagens desses jornais sobre a temática. 

Tal artigo, portanto, servirá como contribuição para se ter uma maior reflexão 

sobre a violência contra a mulher e como esse tipo de violência é abordado e 

traduzido, como também tratado pela a imprensa local.  
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1. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ALGUMAS REFLEXÕES 

Para melhor compreensão a cerca do tema violência contra a mulher é 

merecido e justo destacar alguns conceitos que podem ser de fundamento analítico, 

a observar: A palavra violência, segundo Marcondes Filho (2001), vem tanto do latim 

violentia, que significa abuso de força, como de violare, sujo sentido é o de transgredir 

o respeito devido a uma pessoa. 

A violência para Minayo (1994) “é um complexo e dinâmico fenômeno 

biopsicossocial e seu espaço de criação e desenvolvimento é a vida em sociedade”. 

(Minayo, 1994). Marx imaginava a violência como algo que não era inerente ao 

homem, a ser superado. No entanto, os elevados índices da violência contra a mulher, 

seja ela por agressão psicológica, lesão corporal ou homicídio e, ainda, as políticas 

públicas no combate a estas modalidades de crime sensibilizam, como também 

conduzem estudiosos a discutirem o tema, na tentativa de se entender o que motiva 

e conduz os indivíduos infratores a executarem tais crimes. 

Neste sentido as mulheres são atingidas tanto pela violência física, quanto pela 

psicológica. A Lei Maria da Penha1 fez surgir estratégias para reprimir qualquer tipo 

de violência contra a mulher, e é uma lei bastante conhecida no Brasil e no mundo, 

mas que, porém, ainda não conseguiu punir por completo os agressores, já que essa 

lei não consegue ao todo atingir diretamente essa proteção da mulher, por causa de, 

muitas vezes, casos de violência não chegarem até ela.  

No caso da violência física, muitos dos homicídios são cometidos por seus 

próprios companheiros e ex-companheiros que, talvez estejam inconformados com o 

término da relação. Todos esses homicídios apresentam um histórico de agressão 

física, psicológica e até ameaças de morte que vai evoluindo em escala. A violência, 

no entanto, pode acontecer de várias maneiras, seja ela física, psicológica e social. 

                                                           
1 Lei em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, duas vezes vítima de 

tentativa de assassinato pelo marido e que ganhou notoriedade ao apresentar o seu caso à Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos), a Lei Maria da 
Penha é considerada um avanço, pois reconhece como crime a violência intrafamiliar e doméstica, 
tipifica as situações de violência determinando a aplicação de pena de prisão ao agressor e garante o 
encaminhamento da vítima e seus dependentes a serviços de proteção e assistência social. Ver mais 
em: http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/.  

http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
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Porém é muito mais complexo caracterizá-la em relação aos espaços em que ela 

acontece.  

No contexto da violência contra a mulher, o posicionamento da mídia, quando 

acontecem agressões às mulheres, acusa como também exalta, o criminoso e o crime 

que cometeu, alegando ao poder competente que cuida de casos de violência contra 

a mulher, à falta de investigação que, nos dizer de Minayo e Souza (1999): “impede a 

elucidação dos delitos e a captura dos seus autores, fato que acaba por contribuir com 

a impunidade”. 

2. A MÍDIA E O DISCURSO DA IMPRENSA PICOENSE SOBRE A VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 

Sabe-se da importância e do poder que os meios de comunicação representam 

no sentido de influenciar as pessoas, seus costumes, seus pensamentos.  

Para comprovar isso basta-se ligar, por exemplo, uma televisão, um rádio, um 

computador com internet, que alí estará passando algum tipo de propaganda, de 

documentário, de reportagens jornalísticas, ou seja, sempre estará disponível, a 

qualquer hora, incontáveis informações que dizem respeito aos mais variados e 

dinâmicos assuntos, seja ela de moda, a divulgação da marca de um carro, ou 

matérias jornalísticas com casos de violência contra a mulher.  

Sempre haverá, há todo momento, alguma informação que lhe possa 

convencer de algo, a mudar de ideia, ou a de simplesmente lhe informar sobre algum 

assunto que estar atualmente em pauta. Tudo isso pode ser designado como sendo 

a mídia. Entre linhas a mídia são todos os meios de comunicação, que expressam, 

transmitem e reproduzem informações. A mídia é considerada por Guareschi (1994, 

p. 19) como: 

“Um instrumento de poder utilizado a favor quanto contra a sociedade, 
dependendo da ideologia adotada pelos veículos de comunicação. A 
ideologia como um sistema de representações é inseparável da 
experiência cotidiana das pessoas”. (GUARESCHI, 1994, p. 19). 

Havendo uma certa ligação entre mídia e ideologia - sendo que o pensamento 

que a comanda, é o pensamento dos que detém o maior poder, ou seja, a classe 

dominante -, podemos perceber que a mídia em relação ao trato de casos de violência 
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contra a mulher sempre, segundo Lasch (1999, p. 173) “contribuiu e ainda contribui, 

como aparato cultural, para a naturalização dos estereótipos de violência contra a 

mulher e isso é fundamentalmente ideológico”. Claro que isso não ocorre em todos os 

veículos de comunicação do Brasil, muito menos da cidade de Picos. 

Neste sentido a ideologia “transmitida” pela mídia define todas as relações 

sociais em que o indivíduo estar inserido, até mesmo a ponto de “naturalizar” a 

violência contra a mulher, como sendo algo natural e que por isso não merecia 

maiores atenções para combatê-las. 

Mesmo com inúmeros direitos que as mulheres vêm conquistando no decorrer 

da história e que também tem reflexos significativos na população brasileira, a 

imprensa ainda tenta mascarar esse tipo de crime e justificam o tanto de vezes que 

aparecem casos de violência contra a mulher em toda a mídia para tentar convencer 

a população de que se trata de algo natural e que sempre irá existir. No entanto, essa 

“ideologia” transmitida pela imprensa – que tanto faz “mal” a sociedade -, às vezes, 

nada mais é do que um “reflexo” de uma ideologia2 que já vem desde do plano 

econômico e político que rege todas as relações dessa mesma sociedade.   

No âmbito local, o discurso da imprensa picoense sobre a violência contra a 

mulher nos remete a termos uma maior reflexão sobre tal tema. Segundo ALVES 

(2004, p. 3): 

“Discurso é, portanto, um texto, que deve ser entendido em seu 
contexto, e que expressa uma ou mais relações sociais. O discurso 
pressupõe um sujeito que o emite usando uma linguagem 
historicamente dada, e que assim procura interpelar um ou mais 
sujeitos que o recebem com o fim de construir ou desconstruir uma 
realidade histórica e discursiva. Estabelecer um discurso é, portanto, 
uma prática constante e sempre apenas parcialmente bem sucedida 
de fixar significados através da articulação de elementos presentes em 
outros discursos e na vida da sociedade em geral”. (ALVES, 2004, p. 
3). 

O discurso da imprensa picoense sobre a violência contra a mulher tem como 

umas de suas finalidades a de construir uma realidade histórica e discursiva e que vê 

nas denúncias de casos de violência contra a mulher uma possibilidade não de 

                                                           
2 A ideologia central, e que hoje a conhecemos, dessa “difusão” e dessa “injetação” de consciência 

sobre como se pensar o social nos parece ser a ideologia neoliberal que, através do controle dos meios 
de comunicação, pode ela manter a cultura voltada para a manutenção de seus interesses, sendo um 
deles a de convencer de que a mulher é, e deve ser destituída da condição de um sujeito de direitos. 
O que com isso dificulta ainda mais o combate a esse tipo de violência. 
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“naturalização” desse tipo de violência mais sim a de convencer a população e outros 

órgãos competentes para que crie forças afim de combatê-la.  

Em âmbito local, vários são as reportagens que trazem como título algum tipo 

de violência contra a mulher, muitas das vezes cometida pelos próprios companheiros 

da vítima, ou não, variando de caso para caso. Serão apresentados alguns aspectos 

históricos de como surgiu os principais jornais da cidade de Picos, seguido com alguns 

exemplos de reportagens das mesmas, como pode-se verificar a seguir. 

 

3. JORNAL DE PICOS & ASSOCIADOS LTDA: ASPECTOS HISTÓRICOS 

Um dos principais jornais da cidade é O Jornal de Picos que surgiu em 15 de 

Junho de 1982, idealizado pelos jornalistas Ozildo Batista e Erivan Lima, tendo sido o 

último seu primeiro editor e proprietário. No período teve como colaboradores: Gilson 

Chagas, Odorico Carvalho, Chico Miguel, Firmino Libório, dentre outros. Tempos mais 

tarde o projeto teve continuidade sobre a direção de José Venâncio de Sousa Filho 

(Dudé) em parceria com o empresário Brás Rufino da Costa que se manteve a frente 

do JP até 1993, quando o empresário Kennedy Braga adquiriu o veículo de 

comunicação, apresentando à sociedade picoense um novo projeto gráfico e editorial 

para o Jornal de Picos que passou a circular semanalmente com impressão em 

sistema de off set rotativa. 

 Em 1994, o jornal passou a ser dirigido pelo Jornalista Francisco das Chagas 

de Sousa que ficou á frente do veículo até o início de 1995, quando o radialista 

Tantônio Silva dirigiu o veículo e em 1997, o jornalista Fábio Gonçalves dirigiu o JP, 

ficando até o início de 1999, quando os veículos de comunicação: Vale do Guaribas, 

Tribuna de Picos e Jornal de Picos fizeram uma fusão, surgindo o JORNAL DE PICOS 

& ASSOCIADOS LTDA que ficou sobre a direção dos jornalistas Francisco das 

Chagas de Sousa e Tony Borges, permanecendo até os dias atuais. 

 O JP funcionou em sua fundação na papelaria e livraria a EDUCATIVA na 

Avenida Getúlio Vargas, ao lado da antiga Panificação Leandro, hoje São José. A 

Educativa era de Erivan Lima. No Projeto liderado pelo empresário Brás Rufino a 

redação do JP funcionou na Trav. Urbano Eulálio, 50 – 1º. Andar, por trás do Banco 

do Brasil, época em que trabalharam no jornal, jornalistas como Otílio Rodrigues e 



7 
 

Tony Borges, como editores, Francisco das Chagas, Durvalino Leal, este tendo 

passado por vários veículos de comunicação da capital, tais como: O Dia, Diário do 

Povo, Correio do Piauí, dentre outros; Valmídio, Neto, hoje na Folha de São Paulo, 

Zezinho Almondes, Chico Libório, hoje no Jornal do Comércio em Recife, 

Pernambuco, José Maria de Sousa Barros, atuando hoje no Jornal de Picos, 

Rutemberg Morais, Jota Pereira, hoje na TV Cidade Verde, Fábio Gonçalves, Moisés 

dos Martírios, hoje no Meio Norte, João Bosco Barreto, Agenir, Gelimar Moura, 

Alfredo, dentre outros. Depois da Travessa Urbano Eulálio o JP funcionou na Rua 

Santo Antônio, sobre direção do empresário Kennedy Braga e do Jornalista Francisco 

das Chagas; na trav. Francisco da Costa Araújo, sobre a direção do jornalista 

Francisco das Chagas e do Radialista Tantônio Silva (In Memorian) ; na rua Coêlho 

Rodrigues, sobre a direção do jornalista Fábio Gonçalves, na Travessa Joaquim 

Leitão, sobre a direção de Tony Borges e Francisco das Chagas (Chaguinha) na rua 

São José, 261 – 1º. Andar s – 102 sobre a direção do Jornalista Chaguinha. Travessa 

Francisco da Costa Araújo e atualmente na trav. Joaquim Santos, 177 – 3º. Andar, 

sob a mesma direção. 

 Atualmente o jornal tem como profissionais trabalhando na redação os 

jornalistas Francisco das Chagas, José Maria de Sousa Barros, José Gelimar de 

Moura. 

 O JP tem uma circulação quinzenal atingindo todos os municípios da região de 

Picos e a capital, Teresina – Piaui. Podemos ver a seguir algumas reportagens sobre 

casos de violência contra a mulher: 

Esse crime aconteceu no dia 30 de março de 2012, na cidade de Picos, onde 

a dona de casa Maria Luíza dos Santos Silva, de 46 anos foi executada com 5 9cinco) 

tiros. O agressor até então não tinha sido identificado. 
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O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher3 foi lançado 

em agosto de 2007, como parte da Agenda Social do Governo Federal. Consiste em 

um acordo federativo entre o governo federal, os governos dos estados e dos 

municípios brasileiros para o planejamento de ações que consolidassem a Política 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres por meio da 

implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), quase metade das mulheres 

assassinadas são mortas pelo marido ou namorado, atual ou ex. Pelo menos umas 

em cada três mulheres apanham, são violentadas ou forçadas a manter relações 

sexuais em algum momento de sua vida. No Brasil, uma mulher é espancada a cada 

15 segundos. 

Outro caso envolve um homem que mata a própria namorada. O agressor 

Ronildo Ribeiro dos Santos, que foi condenado a 12 anos de prisão por ter matado a 

                                                           
3 O Pacto apresentou naquele momento, uma estratégia de gestão que orientava a execução de 

políticas de enfrentamento à violência contra mulheres, no sentido de garantir a prevenção e o combate 
à violência, a assistência e a garantia de direitos às mulheres. A proposta era organizar as ações pelo 
enfrentamento à violência contra mulheres, com base em quatro grandes eixos/áreas estruturantes. 
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sua namorada com nome de Raquel Maria de Sousa Neto, com golpes de facas e 

pauladas O crime tinha acontecido no dia 08 de fevereiro de 2010 na residência da 

vítima. 

 

 

 

Segundo Garcia (2013, p. 1): 

“Os parceiros íntimos são os principais assassinos de mulheres. 
Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo 
são cometidos por um parceiro íntimo. Em contraste, essa proporção é 
próxima a 6% entre os homens assassinados. Ou seja, a proporção de 
mulheres assassinadas por parceiro é 6,6 vezes maior do que a 
proporção de homens assassinados por parceira”. (Garcia, 2013. IPEA 
– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).  

 

Com isso destaca-se novamente a necessidade de reforço às ações previstas 

na Lei Maria da Penha, principalmente, bem como a adoção de outras medidas 

voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, à efetiva proteção das vítimas 

e à redução das desigualdades de gênero em alcance nacional. 

 



10 
 

 

4. BREVE HISTÓRICO DO JORNAL E PORTAL FOLHA ATUAL 

 

Fundado em dezembro de 2012, o jornal e Portal Folha Atual é de propriedade 

do Jornalista Edson Costa, que após mais de 15 anos dedicados ao jornalismo em 

outras empresas, decidiu lançar sua publicação. A data de lançamento da primeira 

edição do Jornal Folha Atual não poderia ser mais especial: 12 de dezembro (2012), 

dia do aniversário da cidade de Picos. 

Suas edições são quinzenais e para estar mais perto de seus leitores, o portal4 

traz diariamente o que acontece de mais marcante em Picos e região. Suas editorais 

abordam a política, polícia, cultura, educação, entretenimento, saúde, concursos, 

esporte, economia, além da editoria ecumênica e das coberturas. 

A equipe é composta ainda pelos jornalistas Jailson Dias e Marta Soares, que 

atuam neste projeto desde a sua fundação, tendo ainda o paio direto de Erivan Costa, 

que auxilia a equipe em viagens e fotografias. 

O Jornal Folha Atual já está em sua 37ª edição e o portal Folha Atual superou 

a marca de 4 milhões de acessos em menos de 2 anos de existência. A sede do Jornal 

e Portal Folha Atual fica na Rua Coelho Rodrigues, 403, apartamento 201, no centro 

de Picos. Ele é o jornal, até então, mais recente em questão de sua fundação. 

No entanto, violência contra as mulheres é um problema que afeta todas as 

classes sociais e causa inúmeros transtornos, não só para a mulher, mas também 

para o ambiente familiar como um todo. Alguns número comprovam: Os índices de 

violência sexual contra a mulher caíram em 80% este ano em comparação com o 

mesmo período de 2013. É o que consta em um balanço feito pelo Serviço de Atenção 

às Mulheres Vítimas de Violência Sexual (SAMVVIS) na região de Picos. 

A seguir será mostrado um caso particular de violência contra a mulher que o 

referente jornal abordou em uma determinada data. Casos como esse sinalizam para 

se compreender que esse tipo de violência ainda é, infelizmente, a nossa realidade. 

                                                           
4 Ver mais em: www.folhaatual.com.br.  

http://www.folhaatual.com.br/
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A reportagem que se segue foi retirada do Jornal e Portal Folha Atual da edição 

quinzenal dos dias 8 à 23 de maio de 2013. A reportagem de edição 09 – Ano – 1, que 

traz como título “Homem mata a esposa em Paquetá” trata do caso de Pedro Borges 

dos Santos que alega ter disparado “acidentalmente” em sua esposa, Maria Zilda 

Joana dos Santos, enquanto limpava sua espingarda.  

 

 

 

É inegável que os jornais: Jornal de Picos & Associados e o Jornal e Portal 

Folha Atual – mesmo que o artigo tenha sido gerado com documentos e materiais 

escassos de pesquisa -, são jornais que, como outros meios de comunicação, de certa 

forma contribuem para melhor informar a sociedade local sobre o que acontece na 

sociedade e que criam condições necessárias para que a população se desperte 

sobre o tema da violência contra mulher. Descobrir, Verificar e Divulgar a informação 

que atinga o máximo de pessoas possíveis em toda a macrorregião são um dos seus 

maiores propósitos institucionais que justificam sua existência e credibilidade na 

sociedade de Picos.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, as violências sexuais e psicológicas cometidas por parceiro íntimo 

têm sido pouco investigadas e as informações são ainda mais imprecisas, pois vários 
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fatores contribuem para que a violência sexual dentro de relações de parcerias 

estáveis seja de difícil reconhecimento e delimitação, fator este que dificulta a 

imprensa picoense de divulgar e tratar corretamente os casos de violência sexual 

contra mulheres.  

Muitas vezes aparecem manchetes que em seus títulos pouco dizem em 

respeito ao tipo de crime que foi cometido. Essa “falta” de informações invoca do 

público uma certa insatisfação enquanto o desvendar do caso. O problema é que essa 

“falta” de informações já vem dos órgãos competentes, com a justificativa de que os 

casos que chegam até lá devem ter o total sigilo enquanto seu processo de 

investigação, o que gera como consequência a imprensa picoense, o difícil dever do 

desenvolvimento dos casos no decorrer do cotidiano desses jornais.  

 Além de não podermos subestimar o poder da influência da mídia na vida das 

pessoas, também não podemos ignorar a importância desta, caso seja utilizada de 

forma mais ética e consciente. Quero dizer que o poder que os veículos de 

comunicação têm para mobilizar as pessoas é muito grande e pode ser usado para o 

bem ou para o mal. Campanhas de doação de sangue, de vacinação, de incentivo à 

reciclagem, para economizar água, pela paz, para ajudar pessoas, e muitas outras, 

quando divulgadas e incentivadas pela mídia ganham proporções enormes e trazem 

resultados muito além do esperado. Esse nos pareceu ser o forte da imprensa 

picoense no trato aos casos de violência contra a mulher, que é o de divulgar esses 

casos e incentivar a população para o combate dessa violência. 

Assim, os meios de comunicação em massa, no caso dos jornais da cidade de 

Picos, contribuem significativamente para a valorização da diversidade cultural 

picoense, a promoção dos direitos humanos, no combate a todo tipo de violência – 

inclusive a contra a mulher -, no acesso à informação, entre outros. 

Saindo dessa visão geral de “manipulação” da mídia sobre a vida das pessoas, 

é obstante falar que, na cidade de Picos, é plausível e aprovado pela população 

picoense a importância da imprensa local, pois reconhecem que este – enquanto 

instrumento de comunicação – pode de certa forma contribuir para a difusão de 

informações que, ao contrário do que já foi dito anteriormente, poderá não mais 

manipular a tal violência contra a mulher, como sendo natural, mais sim usar os casos 

em que o jornal trata para ser usados como meios de informar a população sobre os 
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perigos que a violência contra a mulher pode representar para a sociedade e de que 

é preciso uma atenção maior dos órgãos competentes sobre isso, e onde ao mesmo 

tempo conscientize esses mesmos órgãos e a população de que medidas devem ser 

tomadas e que tabus devem ser quebrados, no que diz respeito à violência contra a 

mulher. 
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