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Resumo 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a proliferação de sentidos na mídia e a construção de 

redes problemáticas em torno de dois acontecimentos midiáticos que são crimes passionais – 

o caso Ângela Diniz e o caso Eloá. Objetivamos também verificar em que medida esses 

sentidos e redes acionam valores relativos a papéis sexuais e tematizam a questão de gênero. 

Para isto, buscamos apreender como se deu o processo de individuação de cada um desses 

casos, uma vez que a análise dos mecanismos através dos quais um acontecimento midiático 

ganha individualidade (se destaca dos demais) nos permite enxergar normas, valores e campos 

problemáticos. 

 

Palavras-chave: Acontecimento midiático; Individuação do acontecimento; Crimes 

passionais; Valores; Campo Problemático; Ângela Diniz; Eloá Pimentel. 
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Abstract 

 

The purpose of this work is to analyze the proliferation of meanings or significations in media 

and the building of problematic networks surrounding two mediatic events which are crimes 

of passion – the cases of Ângela Diniz and Eloá Pimentel. We aim, also, to verify in what 

extent these significations and networks bring to light values related to sexual roles and the 

genre problematic. In order to do this, we will try to apprehend and to capture how the process 

of individuation of each one of these cases has been completed. It is possible do to this 

analytic movement only because we believe that an analysis of the mechanism of 

individuation of an event shows social norms, values and problematic fields.  

 

Key words: Mediatic event; Event individuation; Crimes of passion; Values; Problematic 

field; Ângela Diniz; Eloá Pimentel. 
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Apesar da transformação significativa da posição da mulher na sociedade e dos grandes 

avanços obtidos na legislação brasileira quanto à garantia de seus direitos, os homicídios de 

mulheres continuam aumentando. As mulheres continuam sendo mortas por seus maridos, 

companheiros, namorados, ou ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados numa freqüência 

assustadora.  

 

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), 50% das mulheres assassinadas no 

mundo, o foram por seus ex-companheiros. Um levantamento feito em 1998 pela Organização 

não-governamental “União de Mulheres de São Paulo”, com base em dados das Delegacias de 

Polícia, concluiu que pelo menos 2500 mulheres são mortas, por ano, no país, vítimas de 

crimes passionais. Um outro estudo, mais atual, realizado em 2008 pela União de Mulheres 

Alternativa e Resposta (UMAR) mostrou que, em Portugal, quase duplicou o número de 

mulheres vítimas mortais de violência doméstica. Foi detectado um aumento de 21 casos, 

registrados em 2007, para 40, registrados em 2008. 

 

Esse é o cenário no qual se insere o assassinato de Eloá Pimentel, mais um crime passional 

inscrito numa serialidade que assusta. Em 17 de outubro de 2008, Eloá Pimentel, de 15 anos, 

foi morta pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22. Durante cinco dias, o rapaz manteve a 

ex-namorada como refém num apartamento no bairro de Santo André, em São Paulo, sob a 

ameaça de um revólver. As negociações com a polícia, que cercou o imóvel logo no primeiro 

dia do sequestro, foram acompanhadas integralmente pela mídia. No quinto dia de cárcere, 

quando a polícia força a invasão do apartamento, Lindemberg atira e mata Eloá, ferindo 

também Nayara Silva, uma segunda refém. Lindemberg foi preso em seguida. As cenas deste 

acontecimento policial foram assistidas em todo o país.  

 

Crimes como o descrito acima não são exclusividade do período histórico atual. As mulheres 

vieram sendo assassinadas por seus companheiros e ex-companheiros, em diferentes 

momentos da história brasileira. Um período de grande incidência de crimes contra a mulher 

foram os anos 70 e início dos anos 80. Nessa época, alguns assassinatos ganharam 

notoriedade porque atingiram membros de classes mais privilegiadas da sociedade.  

 

É o caso do crime que vitimou Ângela Diniz, em 30 de dezembro de 1976. Ângela foi 

assassinada com três tiros no rosto e um na nuca, em sua casa de praia em Búzios. O assassino 

era o companheiro com quem vivia há quatro meses, Raul Fernandes do Amaral Street, 
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apelidado de Doca Street. Seu ciúme excessivo e o inconformismo com o desejo de Ângela de 

colocar um fim no relacionamento foram os motivos do crime. O advogado encarregado da 

defesa de Doca utilizou a versão passional para o crime e conseguiu que o réu fosse 

condenado a apenas dois anos de reclusão, sem precisar se recolher à prisão. O caso foi a 

julgamento novamente, em 1981. Dessa vez, Doca foi condenado por homicídio qualificado a 

15 anos de reclusão.  

 

O cenário recorrente de assassinatos de mulheres vítimas de crimes passionais é sintomático 

das relações e papéis de gênero da sociedade brasileira e, por isso, merece ser analisado. O 

que nos revela o fato de crimes dessa natureza continuarem a ocorrer de maneira expressiva 

mesmo após tantas conquistas do movimento feminista e a transformação da posição da 

mulher na sociedade?  Os padrões patriarcais anteriormente vigentes na sociedade 

enfraqueceram-se sensivelmente e tiveram grande repercussão nas decisões judiciais. 

Assassinos que antes eram perdoados com base nos “direitos superiores” do homem sobre a 

mulher foram aos poucos sendo submetidos a punições cada vez mais rigorosas. Sendo assim, 

o que nos revela a permanência da ocorrência desses assassinatos dentro do contexto atual? 

 

As questões acima nos servem apenas como provocações, pois não temos a pretensão de 

explicar a ocorrência (nem o significado da ocorrência) de crimes passionais na atualidade. O 

que nos propomos a fazer é partir do “epicentro” do fenômeno para, então, investigar a 

propagação das “ondas sísmicas”. Para sair da metáfora: partiremos do acontecimento para 

então nos lançarmos às narrativas inauguradas por ele. É que acreditamos que a fala da mídia 

não é outra coisa senão uma voz social. Assim, ao olharmos para sentidos evocados, 

temporalidades acionadas e práticas suscitadas, é com valores e problemáticas caras ao nosso 

tempo que nos defrontaremos. 

 

O primeiro dos objetivos deste trabalho é olhar para a proliferação de sentidos na mídia e para 

a construção de redes problemáticas em torno de dois acontecimentos midiáticos que são 

crimes passionais – o caso Ângela Diniz e o caso Eloá. Em seguida, interessa-nos verificar em 

que medida esses sentidos e redes acionam valores relativos a papéis sexuais e tematizam a 

questão de gênero. 1 

                                                           
1 O caso Eloá ocorreu em um momento em que o Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade – Gris - 
voltava-se para o estudo de acontecimentos midiáticos. Surgiu, então, o interesse em estudar o caso a partir do 
viés do acontecimento. A partir de um resgate histórico, recuperamos os mais conhecidos casos de crimes 
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Para isto, buscaremos apreender como se deu o processo de individuação de cada um desses 

acontecimentos, uma vez que a análise dos mecanismos através dos quais um acontecimento 

midiático ganha individualidade (se destaca dos demais) nos permite enxergar normas, 

valores e campos problemáticos.  

 

Fruto dos estudos realizados durante o período de iniciação científica2, essa monografia se 

insere no projeto integrado de pesquisa Narrativas do cotidiano III: a interface televisiva e os 

sujeitos ordinários, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade – Gris 

– da Universidade Federal de Minas Gerais. No primeiro capítulo, serão colocados nossos 

pressupostos teóricos acerca da relação entre jornalismo e vida social. Desenvolveremos 

também uma reflexão sobre a teoria do acontecimento com a qual trabalharemos aqui. No 

segundo capítulo, faremos um breve resgate da condição da mulher ao longo da história e 

discutiremos, ainda que brevemente, a forma como o crime passional vem sendo tratado do 

ponto de vista judicial. O terceiro capítulo será destinado a esclarecimentos metodológicos. O 

acontecimento Ângela Diniz e o acontecimento Eloá serão analisados, respectivamente, nos 

capítulos 5 e 6. E, por fim, no último capítulo, vamos cotejar os dois acontecimentos, 

confrontando e aproximando valores acionados e redes problemáticas tecidas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
passionais na história do Brasil: os homicídios atribuídos ao desembargador Pontes Visgueiro, a Doca Street, ao 
cantor Lindomar Castilho, ao ator Guilherme de Pádua, ao jornalista Pimenta Neves, etc. Dentre essas 
ocorrências, o caso Ângela Diniz mostrou-se o mais interessante, não só em razão da repercussão nacional que 
obteve, mas também devido ao grande volume de material de mídia impressa que pudemos encontrar nos 
acervos de periódicos de Belo Horizonte. Surgiu, assim, a idéia de trabalhar com os dois acontecimentos 
midiáticos, olhando para a maneira como a questão do gênero era colocada.    
2 Bolsa de iniciação científica financiada pelo CNPq. 
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2. Fundamentação teórica 
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2.1. Mídia e vida social  
 

Antes de entrarmos em discussões teóricas mais específicas acerca do caráter do 

acontecimento e de seu processo de individuação, é pertinente explicitar de que forma o fazer 

jornalístico será entendido aqui. Da mesma maneira, é preciso refletir sobre a perspectiva 

comunicacional que guia este trabalho.  

 

Entendemos que a relação que o jornalismo estabelece com a realidade não é, como querem 

alguns, de simples espelhamento. O jornalismo não é um mero agente transmissor de 

informação, retrato neutro e desinteressado do mundo. Também não nos apoiamos na 

perspectiva extremamente oposta, que confere demasiada autonomia à mídia e se aproxima a 

um construtivismo duro: a mídia não pode, sozinha, construir o real. A fala de determinado 

jornal não é construída de modo arbitrário, mas com base em certos aspectos da sociedade.  

Acreditamos que o jornalismo nem espelha objetivamente a realidade, nem a constrói de 

maneira independente. Sua relação com a vida social é, antes, de mútua constituição: o 

jornalismo é constituído pela sociedade e, ao mesmo tempo, ao falar dela, a constitui. Nas 

palavras de Guimarães e França: 

 

A mídia não está fora da sociedade (ela faz parte da vida e da dinâmica 
social), e os produtos midiáticos tanto refletem quanto orientam uma dada 
realidade. As práticas comunicativas são constituidoras da vida social e, ao 
mesmo tempo, constituídas por ela – o que altera completamente (mas 
também dificulta) a forma de abordá-las. (FRANÇA; GUIMARÃES, apud 
ANTUNES; VAZ, 2006, p. 44). 

 

Isso significa que o jornalismo, como parte do dizer social, está sempre em sintonia com os 

momentos da sociedade da qual ele fala. E é porque acreditamos no íntimo diálogo entre as 

esferas midiática e social que podemos nos lançar à tarefa de encontrar marcas do “social” 

nas narrativas midiáticas dos casos Ângela Diniz e Eloá Pimentel. Essas “situações 

particulares são apenas extratos de um dizer mais estendido”. (FRANÇA, 1998, p.55) As 

notícias desses crimes flagram a relação entre jornalismo e sociedade e podem nos mostrar o 

movimento e as transformações que se operam na vida social.   

 

A abordagem comunicacional desenvolvida pelo sociólogo francês Louis Quéré nos permite 

enxergar melhor o terreno em que a discussão sobre a relação constitutiva entre mídia e 

sociedade se insere. No texto D’un modèle epistemologique de la communication à un modèle 
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praxeologique, Quéré contrapõe dois modelos da comunicação: o epistemológico e o 

praxiológico. O primeiro, também conhecido como modelo representacionista-informacional, 

baseia-se no esquema da representação e o segundo baseia-se no esquema da chamada 

“construção social da realidade”. A adoção de um modelo de comunicação corresponde à 

escolha de um esquema conceitual para guiar a análise social. Os modelos epistemológico e 

praxiológico entendem o mundo, os sujeito, a comunicação, o papel da linguagem, as relações 

e a ordem social de maneiras bastante distintas e a escolha de um deles define a base teórica 

sobre a qual repousarão as análises de um trabalho acadêmico. 

 

Na tradição epistemológica ocidental, o mundo é geralmente entendido como uma realidade 

pré-definida e independente da percepção dos sujeitos; toda e qualquer atividade cognitiva 

dos indivíduos seria mera recuperação da realidade extrínseca. O trabalho cognitivo resumir-

se-ia, portanto, à construção e à validação de representações adequadas para as características 

do mundo real pré-determinado. Ora, se no modelo epistemológico a ação dos sujeitos limita-

se à tentativa de recuperação fiel do real dado a priori, então é possível dizer que esse modelo 

leva necessariamente a uma compreensão do sujeito como observador descomprometido. É o 

chamado sujeito monológico, que representa o mundo de maneira estritamente objetiva. 

 

Na abordagem epistemológica, a comunicação é vista como um processo de transmissão de 

informação, caracterizado pela linearidade, funcionalidade e busca da eficácia. Todo ato 

comunicativo seria motivado pela intenção prévia de informar e, da mesma forma, a 

compreensão eficaz ocorreria quando o receptor acessasse corretamente os conteúdos 

presentes no espírito do emissor. Essa visão transmissivista, linear e fragmentária do processo 

comunicativo é a base conceitual sobre a qual se apóia a compreensão do jornalismo como 

espelho do real, que citamos – e rejeitamos – anteriormente. 

 

Por fim, resta esclarecer sobre o papel ocupado pela linguagem na tradição epistemológica. A 

função da língua seria designar adequadamente as propriedades do mundo, representá-las 

através de descrições. Assim, é como se o dizer sobre o mundo pudesse corresponder mais ou 

menos à realidade, ser mais ou menos verdadeiro. 

 

O esquema praxiológico, proposto por Quéré como alternativa substitutiva ao modelo 

representacionista-informacional, abandona a premissa da existência de um mundo pré-

definido a ser representado adequadamente pela linguagem. De maneira geral, pode-se dizer 
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que o modelo praxiológico está ligado a uma concepção construtivista (embora não radical) 

da linguagem, da expressão e da cognição. A comunicação deixa de ser um processo em que 

os estados mentais estão previamente definidos e passa a ser vista como uma atividade 

conjunta de construção de uma perspectiva compartilhada. O processo comunicativo torna-se 

o lugar da constituição social dos fenômenos. Diz Quéré:  

 

Partindo da oposição entre um modelo “epistemológico” e um modelo 
“praxiológico” da comunicação, considerei que a adoção do segundo modelo 
como esquema conceitual para análise social correspondia a uma primeira 
troca de paradigmas nas Ciências Sociais: ela leva a tratar a objetividade de 
um mundo comum, a subjetividade dos membros de uma coletividade e a 
sociabilidade das condutas, dos fatos e dos eventos como emergências 
interacionais, a relacioná-las a uma realização social, implicando operações 
de constituição, uma atividade organizante coordenada e um “meio” de 
intersubjetividade. (QUÉRÉ, 1991, p17). 

 

O modelo praxiológico possui um alcance analítico que serve bem aos propósitos de nosso 

trabalho, em razão, principalmente, da forma como compreende o papel da linguagem e a 

relação entre comunicação e vida social. 

 

Se na tradição epistemológica a linguagem pretende dizer o mundo, na nova concepção ela 

possui um caráter constitutivo, ou seja, toma parte no processo de construção da realidade.  

 

É através da linguagem que nos é possível formular o horizonte de valores, a 
textura das pertinências ou as “caracterizações do desejável” em função das 
quais nos orientamos e qualificamos nossas ações e nossas condutas 
interiores. É graças a ela que nós podemos estabelecer e formular 
conjuntamente discriminações que nos permitem distinguir aquilo que é 
importante daquilo que não é, determinar aquilo que merece ser honrado, 
pesquisado, perseguido e aquilo que não merece, qualificar os atos e os 
comportamentos de uns e de outros, relacionar distinções de valor, 
exigências de validade, padronização de conduta, critérios de excelência, etc. 
(QUÈRÈ, 1991, p.11). 

 

Ao ultrapassar a dualidade típica do modelo epistemológico, – o mundo e a comunicação – a 

nova perspectiva coloca o processo comunicativo como o lugar mesmo de constituição dos 

fatos, e não como um momento posterior à ocorrência dos mesmos.  A comunicação surge 

junto com o mundo; ela é o momento fundador da vida coletiva.  

 

Assim, a abordagem praxiológica nos permite apreender o social pelo viés das dinâmicas 

comunicativas que o constituem. É por isso que nosso objeto de estudo privilegia o quadro 
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interativo (a proliferação de sentidos e a constituição de redes problemáticas) e não apenas a 

comunicação (as notícias que contam os crimes) ou o mundo (a realidade de violência contra 

a mulher no Brasil). 

 

 

2.2. O acontecimento 
 

A análise de acontecimentos midiáticos nos leva, necessariamente, a indagar sobre a própria 

noção de acontecimento. O que exatamente estamos analisando quando dizemos que vamos 

estudar um acontecimento e, mais especificamente, sua individuação?  

 

A discussão da noção de acontecimento é bastante freqüente no campo da comunicação e, 

principalmente, na teoria do jornalismo. A recorrência do conceito não implica, entretanto, 

num uso consensual. Diferentes formas de entender o acontecimento convivem no terreno das 

ciências sociais e da linguagem. Em linhas gerais, podemos dizer que há duas perspectivas 

mais comuns: enquanto alguns autores entendem o acontecimento como sendo sinônimo de 

fato, ou seja, matéria prima da notícia, aquilo que o jornalista narra, outros buscam distinguir 

o fato do acontecimento, conferindo a esse último um caráter de construção, de seleção e 

escolha. O acontecimento seria, nesse caso, o resultado do processo de narração de um fato. 

Aqui, utilizaremos o conceito de acontecimento da forma como ele é entendido por Quéré. 

Para o sociólogo, a divisão tradicional entre fato e acontecimento não é pertinente: 

  

Fatos e acontecimentos não constituem, segundo Quéré, duas entidades 
completamente distintas, e não é também adequado, ao definir 
acontecimento, promover uma dicotomia entre fato e sentido (fato bruto 
versus fato dotado de sentido – este último constituindo um acontecimento). 
Acontecimentos são sim da ordem dos fatos, das ocorrências no mundo, mas 
eles não se dividem entre fatos dotados ou desprovidos de sentido: é no 
domínio da experiência, e através de seu poder de afetação que eles se 
constituem enquanto tal. O que distingue um acontecimento é a maneira 
como ele entra na experiência de alguém e atua/redireciona sua atitude e 
ação. (FRANÇA; ALMEIDA, 2008, p.5). 

 

Enquanto as ciências humanas e sociais tradicionalmente estudam o acontecimento a partir de 

suas causas, isto é, buscando explicações e motivações, Quéré, inserido na tradição 

pragmatista, traz o sentido do acontecimento para a experiência, para afecção. Dessa forma, 

ele rompe tanto com o paradigma do “sujeito da ação”, segundo o qual seriam os sujeitos, 
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dotados de intenção, que confeririam sentido aos acontecimentos, quanto com a compreensão 

empirista do acontecimento, segundo a qual o acontecimento teria um sentido a priori. Na 

perspectiva do sociólogo, portanto, o sentido não se encontraria nem no sujeito, nem no 

acontecimento, mas na ação.  

 

Quéré propõe (2005) que olhemos para os acontecimentos, ao mesmo tempo, do ponto de 

vista do entendimento e do ponto de vista da ação. Utilizar a ótica do entendimento significa 

encarar o acontecimento como um fim onde culmina tudo que o precedeu, inseri-lo num 

contexto causal, buscar os indícios do passado que permitiram sua ocorrência. Já o 

acontecimento trabalhado do ponto de vista da ação torna-se um ponto de partida. Ele é o 

início de algo e, assim, nos faz olhar para o futuro e perguntar pelas conseqüências.  

 

No enfoque dualista de Quéré, o acontecimento é resultado de causas e desencadeador de 

conseqüências. E, por revelar tanto um passado quanto um futuro, teria um potencial 

hermenêutico.  

 

(...) o acontecimento é um fenômeno de ordem hermenêutica: por um lado 
ele pede para ser compreendido, e não apenas explicado por causas; por 
outro, ele faz compreender as coisas – tem, portanto, um poder de revelação. 
Pode, assim, revelar uma situação problemática que aguarda resolução 
(QUÉRÉ, 2005, p.60).    

 

Assim, o acontecimento tanto inaugura uma realidade, uma época, quanto marca o fim de 

outra. O poder hermenêutico do acontecimento reside justamente nessa sua capacidade de 

funcionar como abertura e fecho de uma sequência de eventos; de esclarecer uma 

problemática e, ao mesmo tempo, revelar outra (ou simplesmente iluminá-la de forma 

diferente).  

 

O verdadeiro acontecimento, sob a ótica de Quéré, não é aquele que apenas ocorre, mas sim 

que ocorre a alguém, suscitando reações e respostas. Os sujeitos afetados por um 

acontecimento respondem a ele e, sobretudo, transformam-se e constituem-se durante a 

confrontação. Assim, o acontecimento tem o poder de penetrar na vida social e transformá-la.  

 

Outro aspecto que Quéré ressalta a respeito do acontecimento é o fato de ele nunca ser 

inteiramente condicionado àquilo que o tornou possível. Pelo contrário: sua ocorrência é 

imprevisível e introduz um corte na superfície da normalidade. Ao emergir, ele produz uma 
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descontinuidade na experiência, rompe a serialidade cotidiana e provoca surpresa (reside aí 

parte de seu poder de afetação). Sendo assim, num primeiro tempo, seu surgimento é, 

necessariamente, incompreensível, não-identificável. A reação natural e automática ao 

aparecimento do acontecimento é a tentativa de reduzir a descontinuidade inaugurada por ele. 

 

 (...) fazemos tudo quanto está ao nosso alcance para reduzir as 
descontinuidades e para socializar as surpresas provocadas pelos 
acontecimentos: reconstruímos, através dos pensamentos, as condições que 
permitiram ao acontecimento produzir-se com as particularidades que 
apresenta; restauramos a continuidade no momento em que a ruptura se 
manifestou, ligando a ocorrência do acontecimento a um passado de que ele 
é o ponto de chegada ou incluindo-o num contexto no qual ele se integra 
coerentemente e surge como, afinal, previsível. (QUÉRÉ, 2005 p.61). 

 

No caso de um acontecimento midiático, a mídia utiliza-se de inúmeros artifícios para 

explicá-lo e para socializar a surpresa que ele causa. Muitos dos diversos mecanismos que 

configuram o sentido de um acontecimento são bastante próprios do modo de funcionamento 

do meio midiático, típicos das narrativas jornalísticas. É o caso da invocação de sinais 

precursores ao acontecimento, da comparação com acontecimentos similares ocorridos no 

passado e da reconstrução de um contexto causal que explique a emergência do 

acontecimento. 

 

Dado o caráter inesperado do acontecimento e a impossibilidade de uma identificação 

imediata do que se passa, é apenas progressivamente que sua identidade vai sendo construída, 

em função das conseqüências do acontecimento. Uma vez identificado sob certa descrição, 

introduzido em um quadro de sentido, interpretado e apropriado pela experiência pública, o 

acontecimento ganha um passado, um futuro e uma situação: podemos, então, dizer que ele se 

individuou. 

 

Conforme discutido por Isabel Babo-Lança (2006), a “individuação do acontecimento” de que 

fala Quéré pode ser comparada à individuação de uma pessoa ou objeto. A palavra 

individuação refere-se ao processo de tornar-se indivíduo, de adquirir identidade.  

 

Uma individuação (seja de um acontecimento, uma pessoa ou uma coisa) não é dada 

imediatamente: constitui um processo, passa por um percurso, depende de alguns fatores. 

“ Isso equivale a dizer que o acontecimento não possui uma individualidade em si mesmo; ele 

se torna no processo lingüístico de individuação. Esse processo transforma o acontecimento 
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num objeto semiótico pela sua identificação sob uma descrição”. (QUÉRÉ apud BABO-

LANÇA, 2006, p. 88). 

 

A individuação de um acontecimento midiático se dá através da articulação dos conteúdos da 

cobertura da mídia e dos interesses e manifestações do público (fala midiática e fala social 

mais ampla). Segundo Vera França, 

 

Um acontecimento não tem uma natureza intrínseca que o particularize, uma 
essência própria que estabeleça, de dentro para fora, sua identidade: esta vem 
(é dada) das práticas que o configuram e dos discursos que o nomeiam. Ele é 
individualizado quando se determina aquilo que o especifica, quando ganha 
uma significação – e aí, sim, uma identidade - como acontecimento 
particular. (FRANÇA, 2009, p.13). 

 

Os dois principais aspectos do acontecimento que tomam parte no processo de individuação 

seriam, segundo Quéré, sua publicização e sua recepção pública. Por publicização devemos 

entender a colocação do acontecimento em cena sob uma determinada descrição, a forma 

através da qual ele é “representado” e ganha acesso à visibilidade. É o modo de apresentação 

por meio do qual o acontecimento se faz conhecido. Por recepção pública devemos entender 

o processo coletivo de individuação e de socialização do acontecimento. A recepção vai além 

do mero acolhimento do relato pelo público, mas também não se restringe à manifestação 

pública de reações. Trata-se de um diálogo entre mídia e sociedade que vai definindo 

estruturas de sentido e inteligibilidade dentro das quais a compreensão do acontecimento deve 

se dar. Assim, o próprio trabalho da mídia toma parte nesse processo de recepção pública. 

(FRANÇA, 2009). 

 

É importante termos em mente que o processo de individuação de um acontecimento não 

cessa nunca de ocorrer enquanto este ainda produzir efeitos de sentido sobre aqueles a quem 

afeta (pessoas envolvidas diretamente no acontecimento, jornalistas, leitores de jornal, 

telespectadores, enfim, todos aqueles que acompanharam um acontecimento e que a ele 

"responderam" de alguma forma, seja participando efetivamente, seja se surpreendendo, 

indignando ou solidarizando). Em outras palavras: o processo através do qual um 

acontecimento singulariza-se e reveste-se de sentido é um trabalho ininterrupto de 

significação e re-significação de uma situação. Enquanto o acontecimento não é significado e 

individuado, as interpretações acerca do ocorrido “deslizam”, passando de uma possibilidade 

a outra; de um quadro de sentido a outro. “O acontecimento continua assim a acontecer ou a 
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devir para além da sua ocorrência espaciotemporal e empírica, durando o tempo que dura o 

seu campo de possíveis, a modificação de situações, a provação e a ação daqueles a quem 

acontece”. (BABO-LANÇA, 2006, p.89). 

 

Combinando e sintetizando aspectos apontados por Quéré, Vera França (2009) identificou 

algumas etapas na constituição do processo de individuação. Seriam cinco os momentos 

constituidores da individuação: a descrição, a narrativização, a inserção num pano de fundo 

pragmático, a caracterização como problema público e a normalização. Vejamos o que seria 

cada uma dessas etapas: 

 

� A descrição é um movimento que filia o acontecimento a um gênero, ou seja, que o 

insere numa determinada categoria de acontecimentos. É através da descrição que o 

acontecimento é nomeado e inscrito em determinados quadros de sentido; 

 

� A narrativização é a estruturação temporal do acontecimento, é a articulação de seus 

vários momentos. Nem sempre a narrativização ocorre depois do fim do 

acontecimento, pois a mídia e a cultura dispõem de certos esquemas narrativos 

prontos, nos quais as ocorrências ainda em processo podem ser enquadradas; 

 

� O pano de fundo pragmático diz da repercussão do acontecimento no terreno da 

práxis. São as ações e reações que o acontecimento suscita, as maneiras de se 

comportar que ele convoca. O pano de fundo pragmático é orientado pelas estruturas 

normativas da cultura e pelo conhecimento de senso comum; 

 

� A caracterização do acontecimento como problema público ocorre quando é atribuído 

a ele um alcance que abrange toda a sociedade. O acontecimento adquire interesse 

público porque revela uma situação problemática e alarmante; 

 

� A normalização do acontecimento é a sua inscrição num contexto causal e social que o 

explica, que reduz o estranhamento que ele instaura. O acontecimento, evento antes 

imprevisível, torna-se uma ocorrência provável.  

 

Ao fim do processo de individuação, o acontecimento encontra-se singularizado, mas, ao 

mesmo tempo, filiado a um gênero. A individuação promove, portanto, um duplo movimento: 
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tanto insere o acontecimento em categorias mais gerais, quanto aponta seus aspectos 

específicos, singularizantes. 

 

Feita essa discussão acerca do caráter do acontecimento e de seu processo de individuação, 

resta esclarecer as seguintes questões: por que, para os fins deste trabalho, a perspectiva do 

acontecimento mostrou-se interessante? Por que buscar os mecanismos através dos quais se 

deu a individuação dos acontecimentos Ângela e Eloá? 

 

Tratar um fato midiático como acontecimento permite enxergar características da sociedade 

que o produziu e significou. E isso acontece, sobretudo, em razão do poder de esclarecimento 

de um acontecimento. Ao irromper na estrutura da experiência, ele é capaz de revelar estados 

de coisas existentes e de realçar processos em curso - contradições, conflitos e tensões. A essa 

rede de problemáticas desvelada pelo acontecimento, Quéré chamou de campo 

problemático. De certa forma, todo acontecimento se desenvolve dentro de um campo 

problemático. (A maior parte deles, inclusive, se inscreve em campos problemáticos já 

constituídos. Mas é certo que também novos campos podem se constituir a partir da 

emergência de um acontecimento). É porque a individuação do acontecimento aponta para 

esses processos sociais mais amplos que ela nos é de interesse.  

 

Se por um lado o acontecimento parece não depender de nós (pois sua ocorrência física no 

mundo é, muitas vezes, imprevisível e incontrolável), por outro ele é extremamente 

dependente, pois sua configuração depende da forma como ele é apropriado socialmente (sua 

recepção pública). Se, em uma dada sociedade, uma forma de compreensão e interpretação de 

um acontecimento ganha preponderância sobre outra, ou seja, se uma sociedade compreende 

um acontecimento deste modo e não daquele, ela já está tomando parte na construção desse 

acontecimento.  

 

Por isso é que os acontecimentos se nos assemelham. São relativos ao que 
nós somos, às nossas capacidades e ao nosso sentido do possível, à maneira 
como somos afetados e ao nosso poder de resposta, aos nossos hábitos e ao 
nosso poder de sensibilidade. Tudo coisas que são sociais. Configuram-se 
em função do que lhes fazemos, da forma como lhes respondemos e como 
deles apropriamos (QUÉRÉ, 2005, p.68). 

 

Assim, os acontecimentos dependem do nosso sentido de possível para se tornarem. Eles se 

tornam e se individuam em consonância com valores sociais. A relação que existe entre os 
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acontecimentos e a sociedade é, portanto, de determinação recíproca. Tanto acontecimento 

quanto sociedade imprimem um ao outro suas características, num quadro de interação, de 

forma que se torna possível falar de um ao olhar para o outro. É essencialmente esse processo 

de determinação recíproca buscamos flagrar aqui. 

 

Os rumos que a intriga de um acontecimento toma (bem como as explicações e caminhos que 

são abandonados) e os lugares que a mídia "ilumina" (assim como os que ficam "na sombra") 

são reflexos de interpretações possíveis de uma época. As maneiras como vivemos, 

interpretamos, sofremos e nos deixamos afetar pelo acontecimento dependem de nossa 

sensibilidade moral, dos nossos usos e costumes, hábitos, formas de vida, normas de direito, 

capacidades. “É em função de nosso campo de experiência e de nosso horizonte de 

expectativa ou campo de possíveis que a construção da identidade do acontecimento se dá”. 

(BABO-LANÇA, 2006, p. 90). 

 

 

2.3. Normas, valores e instituições 
 

As noções de norma, valor e instituição são centrais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Os três conceitos teóricos encontram-se tão imbricados que pode tornar-se difícil enxergá-los 

separadamente: as instituições sociais são permeadas e portadoras de valores e normas.   

  

Quando falamos em instituição social, não estamos nos referindo apenas ao sentido clássico 

de organizações sociais, regidas por regras bem determinadas e cumprindo um papel na 

sociedade (o Estado, a Família, a Justiça, a Universidade, etc). Tomaremos as instituições em 

seu sentido mais abrangente: seriam significações comuns, maneiras de pensar e agir 

sedimentadas e compartilhadas socialmente, como indicado por Durkheim e Mauss. 

 

Segundo Berger & Luckman, as instituições são formadas a partir de tipificações recíprocas 

das ações construídas no curso de uma história compartilhada. Elas seriam, portanto, uma 

espécie de objetivação das atividades humanas. Sendo assim, o partilhamento do sentido 

simbólico seria o elemento central para a percepção do mundo institucional e para a 

constituição do “social” que liga uma sociedade. Os produtos midiáticos, ao fazerem circular 

as informações partilhadas que dão origem ao repertório simbólico comum, participam 

ativamente do processo de configuração da instituição.  
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Apesar de implicarem partilhamento, sedimentação, duração e estabilidade, as instituições não 

são estáticas. Como aponta Vera França, elas: 

 

(...) são submetidas à experiência, e realizadas – mas também atualizadas, e 
eventualmente abaladas – pela prática cotidiana dos indivíduos. As 
interações comunicativas socializam e dão a ver as instituições; elas fazem 
circular e fazem valer as normas; elas espelham e proclamam os valores. 
(FRANÇA, 2009, p.14). 

 

Pierre Livet (2006) diferencia a norma do valor baseando-se no princípio de que a primeira 

teria um caráter prescritivo, orientador das ações (“deve-se agir assim” ou “é proibido agir 

assim”), enquanto a segunda teria um caráter avaliativo e definiria o que é mais ou menos 

bom, o que deve ou não ser prezado (“A é melhor que B”). Apesar de seu caráter avaliativo, 

alguns valores (como os morais) podem funcionar socialmente como normas. A diferença, 

nesse caso, reside no tipo de obrigação que pode ser ligado aos valores e às normas. 

 

As normas me impõem uma obrigação social que não exige que eu me 
considere a mim mesmo obrigado, e, portanto, que eu me obrigue a mim 
mesmo, mas somente que eu esteja sob a imposição de uma obrigação, ao 
passo que os valores exigem, para me obrigar, uma auto-obrigação. (LIVET, 
2006, p.15).  

 

Segundo Livet, é impossível enunciar uma norma sem, deste modo, revelar um valor. (O ato 

de lavar as mãos, por exemplo, revela um apego à higiene). “O fato de tal norma ser admitida 

em uma sociedade é um índice ou um testemunho de que o valor que ela manifesta é 

igualmente reconhecido por tantos humanos”. (LIVET, 2006, p.24). Assim, seriam os valores 

que justificariam as normas, e não o contrário. 

 

É nos textos da mídia e nas práticas concretas do cotidiano que as normas e valores 

(referências abstratas) adquirem materialidade. A fala midiática reproduz e atualiza as normas 

e valores correntes em nossa sociedade, dando a ver expectativas normativas e axiológicas 

mais ou menos sedimentadas num dado espaço-tempo.  
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3. Gênero e crime passional 
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Existe uma particularidade relativa à natureza dos acontecimentos que serão analisados aqui 

que nos obriga a explorar e investigar um contexto social específico. Não queremos 

compreender como se deu a individuação de quaisquer acontecimentos, mas de 

acontecimentos que são, antes de tudo, crimes passionais. Os homicídios de Ângela Diniz e 

Eloá Pimentel são casos emblemáticos de violência contra a mulher. Sendo assim, 

acreditamos que reflexões teóricas acerca da transformação da condição da mulher ao longo 

dos anos e da forma como o crime passional vem sendo tratado do ponto de vista judicial são 

pertinentes. 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, as estruturas de sentido e inteligibilidade dentro das 

quais a compreensão do acontecimento se dá são função dos elementos normativos da cultura, 

do conhecimento de senso comum e dos juízos de valor. Os acontecimentos se configuram de 

acordo com a apropriação que fazemos deles. Certas interpretações que seriam possíveis em 

uma época podem ser inconcebíveis em outra.  

 

Ora, se a relação que existe entre os acontecimentos e a sociedade é, como acreditamos, de 

determinação recíproca, então é fundamental entendermos a forma como a sociedade onde se 

produziu determinado acontecimento funciona, “pensa”, julga. É preciso entender a superfície 

onde os nossos acontecimentos emergiram.  

 

Onde e como foi possível ser dito o que se disse na mídia a respeito dos assassinatos de 

Ângela Diniz e Eloá Pimentel? Que características dessas sociedades foram “impressas” nas 

narrativas desses dois acontecimentos? Qual o significado social de um crime passional? Que 

comportamentos - femininos e masculinos - são considerados como ideais (comportamentos-

modelo) ou como reprováveis (comportamentos desviantes)? Qual é a origem de certos 

preconceitos? Essas são algumas das questões que serão trabalhadas neste capítulo.  

 

 

3.1. Gênero  
 

Antes de tudo, é preciso esclarecer que embora dediquemos este capítulo para a discussão de 

temas relativos à condição da mulher na sociedade, nosso trabalho não se insere no que se 

convencionou chamar de estudos de gênero. Enquanto esses estudos utilizam o conceito de 

gênero como instrumento teórico e metodológico para o tratamento de aspectos da política e 
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do poder em análises históricas, a apropriação que faremos do conceito aqui é mais simples, 

descritiva3, e apenas indica que nossa pesquisa está associada ao estudo de temas relativos à 

mulher e, sobretudo, às relações de gênero. O que faremos não é uma investigação histórica 

da subordinação da mulher, mas antes uma análise de acontecimentos midiáticos que nos 

permitirão enxergar aspectos da construção social de papéis sexuais. É preciso ter sempre em 

mente que nosso esforço de pesquisa é no sentido de analisar fragmentos de diversas 

narrativas jornalísticas, as quais constroem, constituem e singularizam acontecimentos 

midiáticos.  

 

O conceito de gênero perpassa as diversas áreas do conhecimento que lançam seu olhar para a 

história, para a sociedade e para a cultura. Há estudos de gênero em vários campos das 

Ciências Humanas, com destaque para a Sociologia, Antropologia, Psicologia, Lingüística, 

Literatura e História.  

 

Muitas vezes os termos sexo e gênero são empregados como sinônimos quando, na verdade, 

são conceitos que se referem a aspectos distintos da vida. Enquanto as diferenças sexuais são 

físicas, as diferenças de gênero são socialmente construídas. O sexo diz respeito a 

características fisiológicas relativas à procriação, à reprodução biológica; já o gênero é uma 

construção cultural contraída e transmitida nas estruturas sociais que depende de como uma 

sociedade enxerga a relação que transforma um macho em homem e uma fêmea em mulher. 

Nem sempre ser mulher ou ser homem supõe as mesmas características em diferentes 

sociedades ou em diferentes épocas.  

 

A hierarquia de gênero nos mostra uma situação na qual o poder e o controle social sobre o 

trabalho, os recursos e os produtos são associados à masculinidade. Na civilização ocidental, 

o patriarcado foi a forma prevalecente na hierarquia de gênero até muito recentemente. Mas, 

segundo Strey (1998), a forma de hierarquia de gênero que prevalece atualmente é outra. 

Agora é o poder social que é identificado com atributos considerados masculinos. Pessoas de 

                                                           
3 A expressão “apropriação descritiva” foi utilizada pela historiadora Joan Scott em seu artigo Gênero: uma 
categoria útil para a análise histórica? para falar de pesquisas que têm um caráter menos político e combativo, e 
que não objetivam interrogar e mudar os paradigmas históricos existentes. A apropriação descritiva do conceito 
de gênero é aquela que apenas mostra uma associação da pesquisa ao estudo de temas relativos à mulher. Apesar 
de Scott enxergar a apropriação descritiva como uma característica negativa e como algo a ser evitado pelos 
pesquisadores, não podemos nos esquecer de que ela fala a respeito da área da História. Nosso viés 
comunicacional permite que façamos uma apropriação descritiva do conceito de gênero sem que isso se torne um 
demérito. 
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ambos os sexos podem desempenhar papéis através dos quais exercem poder, mas esses 

papéis continuam sendo vistos como masculinos. Podemos notar, por exemplo, que algumas 

posições, como cargos políticos, são ocupadas majoritariamente por homens, mesmo que seja 

permitido às mulheres desempenharem tais funções.  

 

Uma questão que despertou o interesse de muitos pesquisadores, principalmente das áreas da 

Psicologia, da Sociologia e da Antropologia, diz respeito às origens da subordinação das 

mulheres. Por que a mulher se tornou subordinada? Esse processo seria algo natural ou teria 

se desenvolvido ao longo da história? Diferentes teorias tentam dar conta dessas questões. 

Algumas argumentam que a subordinação de gênero é natural; outras defendem que é 

cultural; e há ainda aquelas que postulam que, além de cultural, é um processo universal, ou 

seja: mulheres sempre estiveram e estarão em posição de dependência e subordinação em 

relação aos homens. 

 

Uma das teorias mais antigas (e também hoje uma das mais criticadas) é a que encontra as 

origens da subordinação da mulher no processo de adaptação dos seres humanos às atividades 

de subsistência. Segundo essa visão, há cerca de dois milhões de anos, a sobrevivência de 

nossos ancestrais era garantida pela caça. Os homens eram responsáveis por desempenhar 

essa atividade, enquanto as mulheres, voltadas “naturalmente” para suas famílias e menos 

móveis devido às exigências trazidas pela maternidade, passaram a depender deles para 

conseguir alimentos. Em razão dessa permanência no terreno do “familiar” e do “doméstico”, 

as mulheres não conseguiram desenvolver a agressividade e a cooperação necessárias à 

realização das atividades em grupo. Os homens, por sua vez, teriam se tornado mais 

agressivos e mais capazes para o trabalho em grupo, estabelecendo desde os primórdios da 

humanidade uma divisão sexual do trabalho. Uma vez fixada essa divisão sexual de papéis, a 

dependência das mulheres teria persistido até os dias de hoje.  

 

As críticas a essa teoria questionam a ênfase na caça como essencial para o desenvolvimento 

da cultura (alguns grupos obtinham alimento na forma de carniça abandonada e outros tinham 

boa parte da dieta vegetariana) e a suposição da nuclearidade da família (composta por pai, 

mãe, filhos e filhas) já naquela época.     

 

As teorias sociobiologistas defendem que os homens, por possuírem mais espermatozóides, 

procurariam disseminá-los no maior número possível de mulheres. Já as mulheres, por terem 
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poucos óvulos ao longo de sua vida reprodutiva e por serem as responsáveis pela procriação 

(gravidez, parto, lactação), procurariam para pai de seus filhos algum homem que pudesse 

ajudá-las a criá-los da melhor maneira possível. Para convencê-lo, se submeteriam a ele.  

 

Algumas teorias estruturalistas entendem a subordinação feminina como cultural e universal. 

Um desses grupos de teorias considera que as mulheres possuem menos status e menos 

autoridade que os homens porque estão associadas ao domínio doméstico, enquanto os 

homens estão associados ao domínio público. A restrição da mulher ao terreno do lar ocorre 

em razão de serem elas as responsáveis pela gestação e pelo cuidado das crianças. Outro 

grupo dessas teorias salienta que a dominação masculina se deve à divisão do trabalho por 

gênero. Desde as primeiras culturas, as mulheres seriam simbolicamente associadas à 

natureza, enquanto os homens seriam associados à cultura, sendo esta superior àquela. 

Portanto, os homens dominam as mulheres assim como a cultura domina a natureza.   

 

Não é nosso interesse aqui adentrar mais profundamente nessa discussão sobre a origem da 

subordinação feminina. Para os fins deste trabalho, cabe apenas ressaltar que integramos o 

grupo daqueles que entendem a subjugação feminina como um processo histórico e cultural. E 

esse ponto é de extrema importância, pois, se o destino da mulher é histórico, então é passível 

de transformação. Olhemos agora para as transformações históricas.  

 

 

3.2. História: a transformação da posição da mulher  
 

É impossível fazer um resgate histórico da posição feminina na sociedade sem falar na obra 

que é o marco da discussão da situação social da mulher na Europa: O Segundo Sexo, da 

filósofa Simone de Beauvoir, publicado em 1949. Os dois volumes do livro, que totalizam 

cerca de 1000 páginas, foram alvo de críticas ferozes que consideravam seu conteúdo 

escandaloso e até mesmo pornográfico. A autora se vale de uma pesquisa minuciosa e bem 

documentada para explicitar a posição de subordinação e inferioridade que a mulher sempre 

ocupou com relação ao homem, examinando a evolução do destino feminino no Ocidente e, 

mais especificamente, na França. Outros autores, como Branca Moreira Alves e, mais 

recentemente, Gilles Lipovetsky, também nos ajudam a reconstituir a história das mulheres.  

De acordo com os escritos de Simone de Beauvoir, é difícil precisar a situação da mulher no 

período que precedeu a agricultura, mas é provável que, assim como hoje, também naquela 
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época os homens tivessem mais força física. Assim, eram eles que participavam das 

expedições de caça e pesca, que lutavam contra os animais selvagens e que corriam riscos. 

Quanto às mulheres, tinham sua capacidade de trabalho diminuída devido a aspectos da 

reprodução: a gravidez, o parto, o aleitamento e a menstruação obrigavam-nas a longos 

períodos de impotência. A maternidade impunha à mulher uma existência sedentária, voltada 

para o lar, enquanto o homem caçava, pescava e guerreava. Beauvoir aponta que, nas 

sociedades primitivas, as atividades arriscadas e os atos de bravura dos homens eram 

altamente valorizados e foi justamente essa valorização um dos fatores responsáveis pelo 

estabelecimento da superioridade masculina desde os primórdios: 

 

O guerreiro põe em jogo a própria vida para aumentar o prestígio da horda e 
do clã a que pertence. Com isso, prova de maneira convincente que a vida 
não é para o homem o valor supremo, que ela deve servir a fins mais 
importantes do que ela própria. (...) A maior maldição que pesa sobre a 
mulher é estar excluída das expedições guerreiras. Não é dando a vida, é 
arriscando-a que o homem se ergue acima do animal; eis por que, na 
humanidade, a superioridade é outorgada não ao sexo que engendra, e sim ao 
que mata. (BEAUVOIR, 2009, p.103).  

 
 

Apesar de o privilégio biológico ter permitido aos homens afirmarem-se como sujeitos 

soberanos, esse não é o único ou o principal motivo do estabelecimento da inferioridade da 

mulher. “O fato de a mulher ser fraca e com capacidade inferior de produção não explica a 

exclusão” (BEAUVOIR, 2009, p. 118). A mulher, ao mesmo tempo temida e venerada por 

sua fecundidade, estava ligada aos mistérios da vida e da natureza. Ela não partilhava – assim 

acreditavam os homens - da maneira masculina de pensar e trabalhar e, por isso, não foi 

reconhecida por eles como semelhantes; tornou-se o Outro. Para Beauvoir, é o 

estabelecimento da mulher como alteridade que definirá o tratamento hostil que ela receberá 

desde os primórdios.  

 

(...) a relação com o outro é um drama: a existência do Outro é uma ameaça, 
um perigo. A velha filosofia grega, que nesse ponto Platão não desmente, 
mostrou que a alteridade é a mesma coisa que a negação e, portanto, o Mal. 
Pôr o Outro é definir um maniqueísmo. Eis porque todas as religiões e os 
códigos tratam a mulher com tanta hostilidade. (...) O Outro é a passividade 
diante da atividade, a diversidade que quebra a unidade, a matéria oposta à 
forma, a desordem que resiste à ordem. A mulher é, assim, votada ao Mal. 
“Há um princípio bom que criou a ordem, a luz, o homem; e um princípio 
mau que criou o caos, as trevas e a mulher”, diz Pitágoras. (BEAUVOIR, 
2009, p.122). 
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Em determinado ponto da era primitiva, a filiação uterina foi substituída pela consangüinidade 

por linha masculina. Ou seja, o filho, antes pertencente à mulher que lhe deu a luz, passa a 

pertencer à família do pai. Beauvoir se refere a essa mudança como sendo “a revolução 

ideológica mais importante que aconteceu nos tempos primitivos”. A partir dessa época, a 

mãe passa a desempenhar a função de serva, e o homem não aceitará partilhar com ela nem os 

seus bens, nem os seus filhos. É o início do regime do patriarcado. 

 

Uma das conseqüências dessa revolução paradigmática é a modificação da relação com a 

alteridade, que se torna ambivalente: a mulher é o Outro do homem e, portanto, é também 

aquilo que se opõe a ele, sua negação, o Mal. Ora, o Mal é necessário ao Bem. A união 

masculina e feminina continua sendo necessária ao mecanismo da fecundidade, à perpetuação 

da espécie, à vida e à ordem social. “O homem sabe que para saciar seus desejos, para 

perpetuar sua existência, a mulher lhe é indispensável” (BEAUVOIR, 2009, p. 122). Essa 

ambivalência da mulher origina um dos maiores dilemas dos homens: fazer da esposa, ao 

mesmo tempo, uma serva e uma companheira.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Instalado o patriarcado, a mulher perde todos os direitos sobre a detenção e a transmissão dos 

bens. No regime patriarcal, era o pai quem detinha todos os poderes sobre a moça até que ela 

se casasse. Depois do casamento, ele os transmitia integralmente para o esposo. Dessa época 

em diante, o destino da mulher permanecerá bastante ligado à história da herança e da 

propriedade privada. 

 

Grécia e Roma eram sociedades patriarcais. As mulheres gregas trabalhavam a maior parte do 

tempo (à maneira de um escravo) e não tinham acesso à educação intelectual. Suas tarefas 

resumiam-se à criação dos filhos e à realização de atividades de subsistência. Seu lugar era o 

“dentro de casa”, em oposição ao “fora de casa” destinado aos homens. As atividades 

consideradas mais nobres, como filosofia, política e artes, eram exclusividades masculinas. 

No século IV a. C., Xenofonte escreveu que “os Deuses criaram a mulher para as funções 

domésticas e o homem para todas as outras”. Na civilização romana, o pai tinha total poder 

sobre a esposa, os filhos, os servos e os escravos. O Direito romano foi um verdadeiro 

instrumento de perpetuação da assimetria entre os sexos, legitimando a inferioridade da 

posição social da mulher romana.  
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Como a mulher era propriedade do homem (assim como o escravo, o animal de carga, a 

coisa), era natural que ele tivesse tantas mulheres quantas desejasse e que repudiasse a esposa 

segundo sua vontade. Por outro lado, da mulher era cobrada uma castidade rigorosa. Isso 

porque numa sociedade em que os bens eram transmitidos de pai para filho, o maior temor do 

homem era ter um bastardo como herdeiro.  

 

Quando a mulher se torna propriedade do homem, ele a quer virgem e dela 
exige, sob a ameaça dos mais graves castigos, uma fidelidade total; seria o 
pior dos crimes dar direitos de herança a um descendente estrangeiro: eis por 
que ao pater familias cabe o direito de condenar à morte a esposa culpada. 
Enquanto dura a propriedade privada, a infidelidade conjugal da mulher é 
considerada crime de alta traição. Todos os códigos, que até os nossos dias 
mantiveram a desigualdade em matéria de adultério, argúem a gravidade da 
falta cometida pela mulher que arrisca introduzir um bastardo na família. E 
se o direito de fazer justiça com as próprias mãos foi abolido desde Augusto, 
o Código Napoleão acena ainda com a indulgencia do júri para o marido 
justiceiro. (BEAUVOIR, 2009, p.124). 

 

Eram poucas as sociedades que ofereciam melhores condições às mulheres. Na Gália e na 

Germânia, sociedades tribais, o homem e a mulher desempenhavam as mesmas funções. Não 

havia divisão ente economia doméstica e economia social. Se casos como esses são raros, 

pelo menos atestam que a sujeição da mulher não é um destino irrevogável, universal e 

desligado da história. 

 

Em Roma, durante a Baixa Idade Média, o afastamento dos homens - que partiam nas guerras 

- propiciou uma maior participação da mulher na esfera pública. Como os negócios 

precisassem ser tocados na ausência masculina, verificou-se, nesse período, a presença de 

mulheres trabalhando no comércio. Elas também passaram a gozar de certos direitos civis e a 

atuar na política.  No entanto, a historiadora Branca Moreira Alves atenta para a falta de 

correspondência entre a relativa liberdade que a mulher alcançou nesse período e sua 

representação simbólica: 

 

Apesar da significativa participação da mulher na vida social e econômica da 
Idade Média, a idéia que prevaleceu foi a transmitida pelo romantismo da 
cavalaria: uma mulher frágil e indolente, entretida em bordados e bandolins, à 
espera de seu cavaleiro andante. Essa imagem, que por um lado exclui a 
grande massa de mulheres até de uma representação simbólica, por outro 
reflete uma visão distorcida do que seria o cotidiano da própria castelã. Existe, 
assim, uma defasagem entre a posição concreta da mulher na vida cotidiana e 
a representação simbólica de seu papel. (ALVES, 1991, p.20). 
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Durante toda a Idade Média existiu uma contradição interna no pensamento da Igreja 

medieval no que se refere à posição da mulher: de um lado, a figura da Virgem Maria; de 

outro, a de Eva. Na maior parte das vezes, entretanto, o que prevalece na mentalidade 

eclesiástica da época é o tabu sexual. Eva é responsável pela queda do homem e, portanto, é a 

instigadora do mal. Essa maldição bíblica, que se transforma em estigma, é vista muitas vezes 

como a razão por trás da grande perseguição às mulheres que ocorreu na Idade Média e que 

ficou conhecida como “caça às bruxas”. “Existe, nessa perseguição às feiticeiras, um 

elemento claro de luta pela manutenção de uma posição de poder por parte do homem: a 

mulher, tida como bruxa, supostamente possuiria conhecimentos que lhe confeririam espaços 

de atuação que escapavam ao domínio masculino”. (ALVES, 1991, p.20). 

 

O discurso do Tribunal da Inquisição também relaciona a mulher à bruxaria e atribui 

conotações nitidamente sexuais aos ritos de “sabá”. Nesse culto, as mulheres copulariam com 

o diabo. Para o pensamento eclesiástico da época, era pelo sexo – considerado impuro e 

maléfico – que a mulher se fazia bruxa. 

 

 Ao fim do feudalismo seguiu-se a formação dos Estados Nacionais, a reintrodução do Direito 

Romano e o surgimento das práticas mercantilistas. Todas essas mudanças levaram 

novamente ao afastamento da mulher da esfera pública. Essa é uma época em que a condição 

da mulher vai se apresentar incerta. Ora ela vai se encontrar rebaixada, ora elevada pelo 

regime.  

 

Do princípio do século XV ao século XIX, a condição da mulher permanecerá mais ou menos 

a mesma, com exceção de umas poucas mulheres de classes mais privilegiadas que se 

tornaram escritoras, atrizes, pintoras. O Renascimento, por ser uma época individualista, vê 

desabrochar algumas mulheres de personalidade forte, mas, de maneira geral, nos séculos 

XVI e XVII, as mulheres ainda são pouco instruídas.  

 

O século XVIII – século das revoluções - é um período bastante dividido: a liberdade e a 

independência femininas aumentam, mas os costumes ainda permanecem severos. A 

ideologia é liberal, mas mulheres, negros e índios ficaram excluídos da idéia de liberdade. Se 

há filósofos que enxergam as mulheres como seres iguais aos homens, há também aqueles 

que, como Rousseau, destinam a mulher ao marido e à maternidade. Diz Rousseau (apud 

ALVES, 1991, p.24): “Toda a educação das mulheres deve ser relacionada ao homem. 
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Agradá-los, ser-lhes útil, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovens, cuidá-

los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável – são esses 

os deveres das mulheres em todos os tempos’’. A maioria das jovens ainda recebe uma 

educação pouco consistente e possui basicamente dois destinos: o casamento ou o convento. 

Mas algumas mulheres interessam-se por literatura, filosofia e ciências, intervêm na política e 

criam possibilidades de ação para si mesmas. 

 

É no século XVIII que, pela primeira vez, o movimento feminista francês adquire caráter de 

movimento organizado. As mulheres reivindicam mudanças na legislação sobre o casamento, 

que, até então, concedia ao marido direitos sobre o corpo e os bens de sua mulher.  Em 1790, 

o direito de primogenitura e o privilégio de masculinidade foram suprimidos; mulheres e 

homens tornam-se iguais em relação à sucessão. Em 1792, uma lei estabelece o divórcio e 

com isso atenua o rigor dos laços matrimoniais. Entretanto, em 1826, a Restauração aboliu o 

divórcio novamente, e ele só reapareceu em 1884, com toda espécie de obstáculos à sua 

obtenção: a mulher pode obtê-lo, no caso de o marido cometer adultério; entretanto, do ponto 

de vista penal, a diferença entre os sexos é mantida: o adultério só é um delito quando 

cometido pela mulher. 

 

A mulher deve obediência a seu marido; ele pode fazer que seja condenada à 
reclusão em caso de adultério e conseguir o divórcio contra ela; se mata a 
culpada pega em flagrante delito, é desculpável aos olhos da lei; ao passo 
que o marido só é sujeito a uma multa se trouxer uma concubina ao 
domicílio conjugal, e é neste caso, somente, que a mulher pode obter 
divórcio contra ele. O homem é quem fixa o domicílio conjugal. 
(BEAUVOIR, 2009, p.167). 

 

No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista e as modificações no processo 

produtivo e na organização do trabalho, as tarefas antes domésticas passaram a ser realizadas 

nas fábricas. Assim, houve um aumento do contingente feminino na mão-de-obra operária.  

Com o surgimento das fábricas, a mulher conquista uma importância econômica inédita, 

porque pode escapar do lar e participar na produção. É a máquina que permite essa 

modificação, pois anula a diferença da força física entre trabalhadores masculinos e 

femininos. Para Beauvoir (2009), essa é a grande revolução que, no século XIX, transforma o 

destino da mulher e abre, para ela, uma nova era.  
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Apesar de terem ganhado acesso ao espaço fora do lar, é preciso ressaltar que as condições de 

trabalho das mulheres estavam longe de ser satisfatórias. Trabalhavam em ambientes 

insalubres, contraíam doenças, por vezes sofriam abusos no ambiente de trabalho e recebiam 

consideravelmente menos por seu serviço do que os homens. (A desigualdade salarial, 

inclusive, é um problema que as mulheres enfrentam até hoje). 

 

 Além das dificuldades relacionadas às condições de trabalho, outras barreiras – desta vez de 

cunho cultural - se impuseram às atividades femininas desempenhadas fora do lar: tão logo a 

mulher foi para as fábricas, eclodiu uma série de protestos que denunciavam a imoralidade e 

os riscos que seu assalariamento impunha para a estabilidade dos casais e para a boa educação 

dos filhos. As trabalhadoras eram taxadas de egoístas. O trabalho na fábrica era considerado 

por muitos como degradante, contrário à vocação natural da mulher porque poderia 

representar a licença sexual e a degenerescência da família. 

 

E foi assim, através de uma retórica moralizadora e sacrificial, que o estereótipo da “mulher 

do lar”começou a ser construído. Nas palavras de Gilles Lipovetsky: 

 

O primeiro momento das sociedades democráticas foi acompanhado pela 
rejeição social do trabalho feminino, construiu-se em torno da disjunção 
estrutural entre homem produtivo e mulher em casa. Prevalece a idéia de que 
há contradição entre feminilidade e trabalho, maternidade e assalariamento. 
Se os modernos sacralizaram o valor do trabalho, empenharam-se, ao mesmo 
tempo, em desvalorizar sistematicamente a atividade produtiva feminina. 
Uma mulher só deve trabalhar se o marido não pode suprir as necessidades 
da família, seu verdadeiro lugar é “em seu lar”. (LIPOVETSKY, 2007, 
p.206). 

 

Quando os homens conquistaram o sufrágio universal, deixando as mulheres de fora da 

participação política, surgiram, no mundo todo, movimentos reivindicatórios liderados por 

operárias e impulsionados pelas teorias socialistas. As norueguesas conseguiram o sufrágio 

em 1907 e as finlandesas em 1906. Na Inglaterra, onde o movimento feminista foi bastante 

militante, o direito de voto foi concedido às mulheres em 1918, de maneira restrita, e depois, 

em 1928, sem restrições. Também houve um forte movimento feminista na Suécia, mas foi na 

Rússia que o movimento feminista alcançou a maior amplitude. Nos Estados Unidos, o 

sufragismo tem início em 1848 e é só em 1920 que o voto é concedido às mulheres.  
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No Brasil, a luta pelo voto feminino se iniciou bem mais tarde, em 1910. O direito ao voto foi 

sendo alcançado paulatinamente nos Estados, de forma que quando, em 1932, Getúlio Vargas 

promulgou por decreto-lei o direito de sufrágio às mulheres, este já era exercido em 10 

estados do país.   

 

Depois que as mulheres tiveram sua cidadania reconhecida, os movimentos reivindicatórios 

arrefeceram-se. A eclosão da I Guerra Mundial foi outro fator que ajudou a mascarar a 

insatisfação e a desigualdade das mulheres. Mais uma vez, com os homens nas frentes de 

batalha, são as mulheres que movimentam a economia.  

 

Com o fim da guerra e o retorno da força de trabalho masculina, a ideologia que atribui às 

mulheres o espaço doméstico é reativada. A mídia veicula mensagens que enfatizam o 

estereótipo da “rainha do lar”, dona-de-casa, esposa e mãe.  

 

No livro A terceira mulher: permanência e revolução do feminino, Gilles Lipovetsky sustenta 

a tese de que esse modelo normativo da mulher de interior é algo novo, criado apenas nas 

sociedades modernas. Para ele, sempre houve épocas ou sociedades em que as mulheres 

desempenhavam tarefas outras que não as domésticas. As camponesas, por exemplo, 

passavam longas horas longe da casa, e as esposas dos artesãos entregavam seus bebês às 

amas de leite para ajudar os maridos na loja ou na oficina. Na França, ainda até a metade do 

século XIX, segundo Lipovetsky, a mulher não se ocupava exclusivamente pelos encargos da 

casa e dos filhos.  

 

O estereótipo da mulher do lar seria, portanto, uma invenção moderna e ilustraria orientações 

e prioridades modernas: importância da educação e da higiene, reconhecimento e 

intensificação do papel da mãe na formação do filho, investimento crescente das famílias no 

filho. A mãe deveria economizar, gerir a casa, preparar um futuro melhor para os filhos.  

 

A mulher do lar moderna é mais que uma condição social, é uma moral, uma 
visão normativa da mulher. Surge uma nova cultura que põe num pedestal as 
tarefas femininas outrora relegadas à sombra, idealiza a esposa-mãe-dona-
de-casa que dedica sua vida aos filhos e à felicidade da família (...) Preparar 
um “ninho macio”, educar os filhos, distribuir aos membros da família calor 
e ternura, velar pelo conforto e pelo reconforto de todos, tais são as missões 
que doravante cabem às mulheres. Com a doutrina das “esferas separadas”, 
trabalho e família se encontram radicalmente desunidos: o homem é 
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destinado à esfera profissional, a mulher, ao home sweet home 
(LIPOVETSKY, 2007, p.208). 

 

Se, por uma lado, o que está por trás da ideologia da mulher de interior é a recusa da mulher 

como indivíduo igual e independente, por outro, ela reconhece e celebra as funções femininas 

de esposa, mãe, educadora, dona-de-casa. O modelo da mulher no lar é ambivalente, pois ao 

mesmo tempo em que confinou a mulher, dignificou uma ocupação considerada 

tradicionalmente inferior, glorificou o “anjo doméstico”. 

 

Ao que tudo indica, muitas mulheres não se sentiam felizes desempenhando o papel 

tradicional de dona-de-casa. Em 1963, Betty Friedman publicou o livro A mística feminina, no 

qual mostra a insatisfação das mulheres com a dedicação exclusiva à vida doméstica. Fruto de 

anos de pesquisa e de inúmeras entrevistas com donas-de-casa que seguiam as normas de 

conduta sociais durante as décadas de 1940 e 1950, o livro de Friedman investiga a frustração 

constante e indefinida dessas mulheres, sentimento que ficou conhecido na época como “o 

mal que não tem nome”. A pesquisadora acabou por perceber que a razão do “mal 

desconhecido” era a dominação masculina, oculta sob a mistificação da “feminilidade”. 

 

A partir da década de 1960, o movimento feminista passou a questionar a crença na 

inferioridade natural da mulher calcada em fatores biológicos (a chamada mística do “eterno 

feminino”). Mais do que fazer reivindicações políticas, trabalhistas e civis, as feministas da 

segunda metade do século XX questionavam as raízes culturais das desigualdades de gênero, 

reivindicavam a divisão igualitária dos papéis sexuais e a destruição do estereótipo da mãe 

dona de casa.  

 

Nesse mesmo período, três outros fatores somaram-se à atuação das feministas e contribuíram 

para o declínio do estereótipo da esposa-dona-de-casa: a elevação do nível de formação das 

mulheres; a expansão do setor terciário, que criou formas de trabalho que exigiam menos 

força física (profissões de escritório e do comércio, da saúde e da educação); e o surgimento 

dos valores culturais da nascente sociedade de consumo de massa (liberdade, bem-estar 

individual, prazer). 

 

(...) a sociedade de consumo generalizou um sistema de valores antinômicos 
com a cultura da mulher no lar. Difundindo em uma escala desconhecida até 
então os valores de bem-estar, de lazer, de felicidade individual, a era do 
consumo desqualificou a ideologia sacrifical que sustentava o modelo da 
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“perfeita dona de casa”. A nova cultura, centrada no prazer e no sexo, no 
lazer e na livre escolha individual, desvalorizou um modelo de vida feminina 
mais voltada para a família do que para si mesma, legitimou os desejos de 
viver mais para si e por si; (LIPOVETSKY, 2007, p.228). 

 

As mudanças que acompanharam o surgimento dessa pós-mulher fazem parte de um conjunto 

de fenômenos mais amplos, tais como o poder feminino sobre a procriação, a 

“desinstitucionalização” da família e a promoção do referencial igualitário no casal. Para 

Lipovetsky, a era da pós-mulher, muito mais que uma nova fase na história da vida econômica 

e doméstica das mulheres, representa uma ruptura histórica na maneira pela qual as mulheres 

constroem sua identidade. A esse novo modelo histórico ele chama de “a terceira mulher”4. 

 

Vivemos agora um novo capítulo na história das mulheres. A época da mulher de interior já 

ficou pra trás. Hoje vivemos o período da “pós-mulher no lar”. Nas democracias ocidentais 

contemporâneas, cada vez menos as mulheres param de trabalhar depois do casamento ou do 

nascimento dos filhos. A continuidade do emprego feminino se impõe como a norma 

dominante e, segundo dados levantados por Lipovetsky, há mais casais em que os dois 

cônjuges trabalham do que famílias em que o homem é, sozinho, o responsável pelo sustento 

da casa. 

 

A característica mais marcante da condição feminina pós-moderna é a recusa de uma 

identidade constituída exclusivamente pelas funções de mãe e de esposa. Hoje, as meninas 

enxergam nos estudos um meio de atingir a independência econômica. Também a 

mentalidade dos pais se alterou: ao contrário do que ocorria nos anos 1960, agora eles 

conferem igual importância para o estudo dos filhos e das filhas e desejam que as filhas 

tenham carreira promissora. Recusando serem destinadas exclusivamente à tarefa natural da 

reprodução, muitas mulheres - principalmente as que são jovens e receberam educação formal 

- reivindicam os mesmos empregos e os mesmos salários dos homens e querem ser julgadas a 

partir dos mesmos critérios de competência.  

 

                                                           
4 O conceito “terceira mulher” é criado por Lipovetsky junto com os de “primeira mulher” e “segunda mulher”. 
A “primeira mulher” seria a figura feminina de mais longa duração histórica, existente até o início do século 
XIX. É a mulher inferior, desvalorizada pelos homens. A “segunda mulher”, ou a mulher enaltecida, é a figura 
que apareceu a partir do século XIX. É a mulher venerada, colocada num pedestal – o “belo sexo”, a “fada do 
lar”, a educadora dos filhos. As feministas reconheceram nesse modelo uma última forma de dominação 
masculina, porque confinou as mulheres ao lar. 
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Dessa forma, o trabalho da mulher na sociedade contemporânea difere radicalmente do 

trabalho feminino em outras épocas, pois traduz um envolvimento mais profundo, identitário, 

com a vida profissional. Muito mais do que tentativa de escapar da “prisão” doméstica, o 

trabalho passou a ser um valor; é através dele que a mulher realiza seus desejos de 

desenvolvimento pessoal e afirma-se enquanto sujeito. As mulheres de hoje, ainda que 

possuam uma identidade baseada na maternidade e no lar, buscam-na também na dimensão do 

trabalho.  

 

Até nossos dias, o caminho a ser percorrido pela mulher era, de certa forma, pré-determinado: 

casar, ter filhos, exercer as tarefas subalternas definidas pela comunidade social. Agora, o 

destino feminino entrou em uma era de imprevisibilidade e abertura.  

 

O que estudar? Tendo em vista qual profissão? Que plano de carreira adotar? 
Casar ou viver em concubinato? Divorciar-se ou não? Que número de filhos 
e em que momento? Tê-los no quadro da instituição matrimonial ou fora do 
casamento? Trabalhar em tempo parcial ou em tempo integral? Como 
conciliar vida profissional e vida maternal? Tudo, na existência feminina, 
tornou-se escolha, objeto de interrogação e de arbitragem; nenhuma 
atividade está, a princípio, fechada às mulheres, nada mais fixa 
imperativamente seu lugar na ordem social. (LIPOVETSKY, 2007, p. 237). 

 

Como se vê, os modelos sociais que antes impunham imperativamente papéis e lugares, agora 

apenas criam orientações e preferências facultativas. 

 

É bom que tenhamos em mente que o surgimento da terceira mulher não significou o 

desaparecimento das desigualdades entre os sexos. O momento atual é muito delicado, de 

transição. Estamos testemunhando um período de rediscussão e redefinição de papéis sexuais. 

É certo que a ideologia dos sexos separados (o homem cuida do exterior a mulher do interior) 

está caduca, mas isso não significa que chegamos num ponto onde os papéis masculinos e 

femininos podem ser permutados. A realidade cotidiana nos mostra que, mesmo trabalhando 

longos períodos fora de casa e gozando de liberdade para traçar seu próprio caminho, a 

mulher não abdicou de seus papéis tradicionais (mãe e educadora dos filhos, organizadora do 

espaço doméstico, esposa, amante e sedutora). 

 

Além disso, por vezes verificamos que o estereótipo da mulher inferiorizada ainda está 

bastante introjetado no imaginário social. Muitos livros didáticos ainda reproduzem a imagem 

tradicional da mulher e trazem de volta a antiga diferenciação de papéis tanto no lar quanto na 
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esfera profissional - a mulher costura, cozinha ou varre; o homem lê jornal; a mulher é 

enfermeira ou secretária; o homem médico ou executivo. As histórias infantis também 

reproduzem papéis diferenciados - a mulher, passiva, espera que o homem a salve; a mulher é 

dada em casamento como prêmio. E, ainda, muitas vezes, a própria mulher (principalmente 

enquanto mãe ou professora) transmite valores tradicionais que retardam a superação do 

sexismo. 

 

Acreditamos que a violência física de que ainda é vítima a mulher nos dias de hoje só pode 

ser entendida enquanto resquício dessas concepções tradicionalistas que subsistem mesmo na 

contemporaneidade.  

 

 

3.3. Dados sobre violência contra a mulher e crimes passionais 

 

Uma grande dificuldade com a qual nos deparamos ao falar em violência contra a mulher diz 

respeito à ausência de dados e estatísticas precisos. A existência de pouquíssimos estudos e 

pesquisas que contabilizassem o número de mulheres brasileiras vítimas de crimes passionais 

ou de qualquer outro tipo de violência nos últimos anos tornaram mais difícil a tarefa de traçar 

um retrato da violência de gênero no Brasil.  

 

Algumas questões, como o perfil dos agressores, a razão das agressões e o número de 

mulheres vítimas de violência doméstica não são contabilizados oficialmente nos boletins de 

ocorrência das Delegacias da Mulher. A maior parte desses relatórios contém apenas 

estatísticas sobre tipos de violência sofrida.  

 

O relatório brasileiro mais consistente e atual que encontramos foi fruto de uma pesquisa 

realizada pela Fundação Perseu Abramo (FPA), por meio do Núcleo de Opinião Pública, em 

2001. O estudo, intitulado A mulher brasileira nos espaços público e privado, investigou 

2500 mulheres sobre diversos temas envolvendo a condição da mulher, entre eles o da 

violência.       

Os resultados da pesquisa mostram que o marido é o maior agressor, sendo o responsável por 

70% das quebradeiras, 56% dos espancamentos e 53% das ameaças com armas à integridade 

física das mulheres. Em segundo lugar, aparecem como autores das agressões o ex-marido, 
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ex-companheiro e ex-namorado.  A essa violência praticada pelo marido ou companheiro da 

mulher, dá-se o nome de “violência doméstica” ou “violência de gênero”. Esse tipo de 

violência também se dá sob a forma de tapas e empurrões (apontados por 20% das mulheres). 

Foram relatados, ainda, maus tratos causados pela violência psíquica, como xingamentos, 

ofensa à conduta moral da mulher (18%) e outras formas indiretas de agressão.  

 

Das mulheres que sofreram violência sexista, 33% disseram serem vítimas de violência física: 

ameaça ou cerceamento, no caso de 24% delas; agressão, no caso de 22%; e estupro ou abuso 

sexual, no caso de 13%.  

 

O ciúme foi apontado por 21% das mulheres como um dos principais fatores motivadores dos 

atos de agressão, assim como distúrbios psicológicos potencializados pelo álcool ou pela 

agressividade, apontados por 32% das mulheres.     

 

A pesquisa da Fundação Perseu Abramo nos permite visualizar uma espécie de “mapa” da 

condição atual das mulheres brasileiras: 57% são casadas, 75% possuem filhos, apenas 1% 

declara-se homossexual, a maioria teve a primeira relação sexual entre os 15 e 19 anos, 54% 

declaram ter tido um único parceiro sexual durante toda a vida, 39% declaram que o parceiro 

tem relações extraconjugais, mas apenas 7% declaram ter tido envolvimento amoroso fora do 

casamento. Se pudessem escolher livremente, cerca de metade das mulheres optariam por ter 

uma profissão, trabalhar fora e dedicar-se menos às atividades domésticas e à família (55%), 

enquanto 38% prefeririam deixar a profissão em segundo plano e dedicar-se mais às 

atividades domésticas e à família. 

 

Os resultados desse levantamento mostram que algumas concepções e valores a respeito do 

comportamento feminino que estavam bastante enraizados na sociedade há séculos atrás 

(como a contenção do desejo sexual, a fidelidade e a submissão irrestritas ao marido e o 

trabalho preferencialmente na esfera doméstica), continuam fortemente presentes na 

atualidade. 

 

Outra pesquisa consistente - cujos resultados foram publicados no livro Assassinato de 

mulheres e direitos humanos - foi realizada pela socióloga Eva Alterman Blay. A 

pesquisadora analisou notícias de assassinatos de mulheres veiculadas em jornais nos anos de 
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1991 e 2000, além de Boletins de Ocorrência (BOs) e processos criminais. Também 

entrevistou juízes, promotores públicos e advogados.  

 

De acordo com os dados levantados por Blay, em 1991, um em cada quatro assassinatos de 

mulheres era atribuído às tentativas de separação, ao ciúme e a suspeitas de adultério. Em 

2000, esses mesmos motivos cresceram na proporção de um para cada três crimes (de 22% 

para 28%). Razões de ordem afetiva que levaram à reação fatal do companheiro estão na base 

de 50% dos casos noticiados.  

 

Entre 1990 e 1999, o assassinato de mulheres aumentou em mais de 1/3. Em 1990, em São 

Paulo, a quinta causa da mortalidade feminina eram os homicídios. Em 1999, os homicídios 

se tornaram a terceira causa da mortalidade feminina.  

 

A maioria das vítimas são adultas jovens. Em 1991, elas tinham entre 22 e 30 anos. Em 2000, 

eram um pouco mais velhas, na faixa dos 31 aos 40 anos.  

 

O estudo constatou, ainda, que os agressores matam principalmente esposas, ex-esposas, 

companheiras, ex-companheiras. As mulheres casadas são as maiores vítimas, seguidas das 

solteiras.  

 

 

3.3.1. Sobre crimes passionais 
 

De maneira geral, poderíamos entender qualquer crime como passional, uma vez que são 

sempre motivados por paixão (no sentido de que em nenhum crime há razão e de que crimes 

são sempre frutos de emoção). Mas, em linguagem jurídica, chama-se de “passional” apenas o 

crime cuja motivação encontra-se ligada aos desdobramentos de um relacionamento sexual ou 

amoroso.  

 

Uma das razões dos crimes passionais é, sem dúvida, o desequilíbrio psíquico do homicida, 

mas, para além da motivação psicológica, é inegável que muitos dos assassinatos de mulheres 

não teriam sido cometidos não fossem certas imposições culturais e concepções machistas, 

resquícios da mentalidade tradicionalista. O pequeno número de crimes passionais praticados 

por mulheres é a prova disso. Desde pequenas, as meninas são educadas para compreender as 
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traições masculinas como sendo uma necessidade natural do homem. Para os homens, como 

visto na seção anterior, havia outros padrões de comportamento.  

 

 Para a procuradora Luiza Nagib Eluf, autora de A paixão no banco dos réus, à primeira vista, 

numa análise superficial e equivocada, pode até parecer que a paixão enobrece a conduta do 

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

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

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

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

(ELUF, 2009, p.113). 

 

Aquele que mata e depois alega que o fez para proteger a própria honra está querendo mostrar 

à sociedade que tinha todos os poderes sobre sua mulher e que ela não poderia tê-lo 

humilhado ou desprezado. Na verdade, a palavra “honra” é usada para significar “homem que 

não admite ser traído”.  

 

Roque Brito Alves (apud ELUF, 2009, p.115) observa que, no delito passional, a motivação 

para o crime é uma mistura de egoísmo, amor próprio, instinto sexual e compreensão 

deformada da justiça. Deformada porque o homicida acredita ter agido em nome de seus 

“direitos”. 

 

 

3.3.2. Julgamento de crimes passionais: a importância do Tribunal do Júri e 

do Ministério Público 

 

Os crimes dolosos contra a vida (homicídio, infanticídio, aborto e a instigação ao suicídio) são 

julgados pelo Tribunal do Júri. Essa instituição tem como objetivo fazer com que os autores 

de crimes sejam julgados por membros da comunidade e não por juízes de carreira, como 

geralmente é feito. É importante termos uma breve noção do funcionamento do Tribunal do 

Júri porque é ele que vai julgar os crimes passionais. 

 

Em regra, os julgamentos são públicos e podem ser acompanhados por qualquer cidadão 

interessado. Para cada sessão do Júri, são sorteados 21 membros da comunidade constantes de 
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uma “lista de jurados” maiores de 21 e menores de 60 anos. Dentre eles são escolhidos 7 para 

compor o Conselho de Sentença. A lista de jurados deverá englobar representantes de todos os 

segmentos da população, sem nenhuma discriminação. A única exigência legal para que 

alguém faça parte da lista de jurados é ter idoneidade. 

 

O primeiro ato instrutório do julgamento é o interrogatório do réu. O juiz faz o relatório do 

processo, expondo os fatos, as provas e as conclusões das partes. Depois da leitura de peças, 

são inquiridas a vítima (se tiver sobrevivido) e as testemunhas, primeiramente as da acusação, 

depois as da defesa. Tanto a acusação quanto a defesa tentarão convencer o corpo de jurados 

de que têm razão. As decisões não precisam ser consensuais, acatando-se a vontade da 

maioria.  

 

 É aí que reside a particularidade dos julgamentos de crimes passionais: os jurados 

necessariamente julgam levando em conta suas crenças e valores morais. Assim, se os 

membros do Júri são machistas, por exemplo, há uma grande chance de que se identifiquem 

com o réu e votem a favor de sua absolvição. Como disse Luisa Eluf (2009, p.141): “o fato é 

que o “simpático” passional interessa romanticamente às multidões sensibilizadas, inclusive 

ao Júri, que, não raro, o absolve”. 

   

 O Ministério Público é um órgão jurídico que tem a função de sustentar a acusação se 

entender que há indícios suficientes para incriminar o suspeito, ou pedir o arquivamento do 

inquérito ou a absolvição do réu, se estiver convencido de sua inocência ou se não houver 

provas suficientes com relação à ocorrência de crime ou à sua autoria. O órgão funciona, 

portanto, como uma espécie de fiscal público, defensor da sociedade. 

 

Quando o Ministério Público acusa um réu, o faz com o intuito de defender a sociedade dos 

maus indivíduos. Ele entende que os criminosos devem ser privados do convívio comunitário 

por representarem um perigo constante à segurança de todos. Doca Street, por exemplo, foi 

absolvido no primeiro julgamento. O Ministério Público recorreu da decisão e conseguiu 

anulá-la, ocorrendo a condenação da segunda vez em que foi julgado. 
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3.3.3. O tratamento jurídico do crime passional: as figuras do “homicídio 

privilegiado” e da “legítima defesa da honra” 

 

Na época do Brasil-colônia, a lei permitia que um homem matasse a mulher e seu amante se 

surpreendidos em adultério, mas o mesmo não valia para a mulher traída. Em 1830, o 

primeiro Código Penal Brasileiro eliminou essa regra. O segundo Código, de 1890, deixava 

de considerar crime o homicídio praticado sob um estado de total perturbação dos sentidos e 

da inteligência. O princípio que motivou essa alteração era que determinados estados 

emocionais seriam tão intensos que o marido poderia experimentar uma insanidade 

momentânea. Nesse caso, não teria responsabilidade sobre seus atos. 

 

Em 1940, houve uma reforma penal que eliminou esse perdão, mas estabeleceu uma norma 

segundo a qual a pena poderia ser diminuída se o ato criminoso resultasse de violenta emoção 

ou atendesse a um valor moral ou social. Essa nova categoria de delitos ficou conhecida como 

“homicídio privilegiado”. A nova figura jurídica representou claramente um avanço, na 

medida em que não deixava mais o homicida impune, mas ainda era uma medida 

conservadora, pois reduzia a pena do criminoso. Sobre a criação do homicídio privilegiado, 

Evandro Lins e Silva afirma (apud ELUF, p. 159) que foi “a solução encontrada na lei para 

não permitir que se condenasse a uma pena exagerada quem agisse por motivo aceito e 

compreendido pela sociedade”. 

  

Os advogados criminalistas não aceitaram bem a supressão do artigo de lei favorável aos 

criminosos passionais e, para evitar que seus clientes fossem condenados, criaram a tese da 

legítima defesa da honra. 

 

Até a década de 1970, ainda havia na sociedade um sentimento patriarcal muito forte. A 

concepção de que a infidelidade da mulher era uma afronta aos direitos do marido encontrava 

eco nos sentimentos dos jurados, que viam o homicida passional com benevolência. Assim, a 

“legítima defesa da honra e da dignidade” foi usada numerosas vezes, com sucesso, para 

inocentar assassinos de mulheres.  

 

No entanto, sempre esteve claro que a legítima defesa da honra foi um artifício. Os advogados 

sabiam que nenhuma lei brasileira falava nessa modalidade de defesa, mas os jurados, leigos e 
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ignorantes do texto expresso das leis, decidiam com base em seus valores culturais. O 

machismo acabava por ser o grande aliado dos criminosos passionais. 

 

Hoje, a Constituição federal proíbe qualquer forma de discriminação de gênero e, por isso, 

seria inadmissível que um defensor ousasse apresentar a tese da legítima defesa da honra em 

plenário do Júri, por ser inconstitucional. A alegação de homicídio privilegiado, entretanto, 

ainda é a mais freqüente tese apresentada pela defesa em caso de crime passional 

comprovado. Nas palavras de Luiza Eluf: 

 

(...) nossos tribunais não têm mais aceitado a tese da legítima defesa 
da honra. A honra é bem pessoal e intransferível; a mulher não porta a 
honra do marido e vice-versa. Eventual comportamento reprovável 
por parte de um dos cônjuges não afeta o outro. As pessoas somente 
podem ser chamadas a responder por si, não pelos que lhes são 
próximos (ELUF, 2009, p.168). 

 

A advogada acredita que o crime passional só deve diminuir de fato quando o patriarcalismo 

estiver definitivamente enterrado e as pessoas passarem a construir o relacionamento afetivo-

sexual em bases igualitárias. 
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4. Movimentos de análise 
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O percurso metodológico que adotaremos aqui pode ser colocado da seguinte maneira: os 

conceitos de acontecimento e individuação do acontecimento emergem como referências 

centrais de nossa análise, balizadores da interpretação proposta por nós. Articulados a eles, 

estão os cinco operadores analíticos que nos permitirão contemplar o processo de 

individuação dos acontecimentos. São eles: 1) a descrição; 2) a narrativização; 3) o pano de 

fundo pragmático; 4) a classificação como problema público; e 5) a normalização.5 Uma vez 

aplicada aos acontecimentos, essa grade analítica nos mostrará quadros de sentido, narrativas, 

temporalidades, normas, valores e campos problemáticos acionados no contexto da eclosão de 

cada um dos casos analisados.  

 

Trabalhar com a individuação do acontecimento para verificar a proliferação de sentidos na 

mídia e captar, nos diferentes discursos, a tematização desse ou daquele campo problemático 

exige um esforço de olhar para os muitos lugares onde houve afetação. A análise do 

acontecimento coloca, então, a necessidade de olhar para diferentes mídias e veículos. Se o 

acontecimento é a “pedra” que cai no lago, nosso trabalho é captar as “ondas” formadas. 

 

Infelizmente, a escolha do material de mídia impressa para o caso Ângela Diniz foi limitada 

por questões práticas de acesso aos periódicos. Para o estudo desse acontecimento, 

analisaremos o material veiculado em três revistas brasileiras: Veja, Istoé e Manchete. No 

acervo da Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, encontramos 

os exemplares das revistas Manchete e Istoé. O material impresso relativo a Veja encontrava-

se disponível no acervo digital da revista (www.veja.abril.com.br). Coletamos todas as 

notícias referentes ao caso que apareceram em um desses três veículos nas seguintes ocasiões: 

quando da morte de Ângela Diniz, em dezembro de 1976; quando do primeiro julgamento de 

Doca, em outubro de1979; e quando do segundo julgamento, em novembro de 1981. 

Acompanhamos tudo o que foi veiculado até três meses depois da ocorrência de cada um 

desses eventos que compõem a narrativa do acontecimento. O esquema a seguir, que contém a 

descrição do tipo e da quantidade de textos sobre o caso Ângela Diniz veiculados nas revistas 

nessas três fases do processo, nos permite visualizar melhor o volume do material analisado: 

 

 

 

                                                           
5 Ver definições no capítulo da fundamentação teórica. 
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 Revista Manchete Revista Veja  Revista Istoé 

Evento 1: 

O assassinato  

Jan/77 a mar/77 

- 6 reportagens - 1 reportagem 

- 4 matérias 

- indisponível (não 

tivemos acesso às 

edições da revista 

entre janeiro e 

março de 1976) 

Evento 2: 

O 1º julgamento 

Out/79 a dez/79 

- 1 reportagem - 2 reportagens 

- 2 matérias 

- 3 reportagens 

Evento 3: 

O 2º julgamento 

Nov/81 a Jan/82 

- 2 reportagens  

- 1 matéria 

- 1 reportagem 

- 1 matéria 

- 1 editorial 

- 2 cartas de leitores 

 

- 3 matérias 

 

 

Para o estudo do caso Eloá, analisaremos material de mídia impressa veiculado nas revistas 

Veja e Istoé e no jornal Estado de Minas e material de mídia televisiva de diferentes 

naturezas: reportagens do Jornal Nacional e do Fantástico, alguns quadros do programa Mais 

Você, uma entrevista com o seqüestrador que foi ao ar no programa A tarde é sua, da Rede 

TV, uma reportagem do programa Hoje em Dia, da Rede Record, na qual os apresentadores 

interagem com o seqüestrador e uma reportagem do programa Brasil Urgente, da Band, onde 

o apresentador critica a interferência dos demais apresentadores na negociação policial. Trata-

se, na verdade, de um conjunto de “flashes” da cobertura midiática em diferentes programas 

televisivos6.  

 

Estamos cientes de que esse não é um levantamento exaustivo. Certamente, ele não abarca 

todo o conteúdo que foi veiculado na mídia sobre o caso Eloá. Mas acreditamos que, para 

                                                           
6 Com relação às revistas, mantivemos o mesmo padrão de coleta adotado para a análise do caso Ângela Diniz. 
Sendo assim, entrou em nosso corpus todo tipo de texto referente ao acontecimento Eloá veiculado até três 
meses depois de sua ocorrência. Com relação à coleta de textos veiculados no Estado de Minas, optamos por um 
recorte temporal menor, uma vez que a periodicidade do jornal – veículo diário – tornaria exaustivo (e inviável) 
um trabalho de monitoramento e coleta de material que se estendesse ao longo de três meses. Dessa forma, 
acompanhamos apenas os textos veiculados no Estado de Minas até três semanas depois do desfecho trágico. A 
análise do material impresso contemplou um total de 32 textos (entre matérias, reportagens, cartas de leitores, 
notas e editoriais). Quanto ao material televisivo, nossa coleta abarcou reportagens que foram ao ar entre 14 de 
outubro e 02 de novembro, nas diferentes emissoras e programas de TV.  
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nosso propósito de buscar os debates sociais suscitados, o trabalho com “flashes” da cobertura 

televisiva nos fornece um quadro que reflete a riqueza da repercussão do acontecimento. É 

como se estivéssemos “fotografando”, em diversos terrenos de afetação, as reverberações do 

acontecimento. Trata-se, portanto, não de um levantamento exaustivo, mas representativo.  

 

Nosso primeiro movimento será uma análise de conteúdo, uma vez que o grande volume de 

material coletado exige que as temáticas que aparecem com mais freqüência nos textos 

midiáticos sejam levantadas e sistematizadas. A seguir, recorreremos ao que chamamos de 

análise do acontecimento7, que corresponde à aplicação dos cinco operadores analíticos 

citados acima. Esse é movimento de análise que permite investigar os mecanismos através dos 

quais os acontecimentos ganharam individualidade. Abrange a análise de modelos narrativos, 

quadros de sentido, sugestões e convocações midiáticas, além de posicionamentos da 

sociedade, como será percebido a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Essa metodologia vem sendo utilizada com certas adaptações por outros pesquisadores do Grupo de Pesquisa 

em Imagem e Sociabilidade.  
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5. O acontecimento Ângela Diniz 
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5.1. O acontecimento 
 

Antes de nos voltarmos para a análise do acontecimento - o assassinato de Ângela Diniz por 

Doca Street - faz-se necessário conhecer mais detalhadamente a história desse crime 

passional.  

 

Na noite de 30 de dezembro de 1976, em sua casa de praia em Búzios, na Praia dos Ossos, 

Ângela Diniz foi assassinada com três tiros no rosto e um na nuca, por seu companheiro, com 

quem vivia há quatro meses, o paulista Raul Fernandes do Amaral Street, apelidado de Doca 

Street. Após ter cometido o crime, Doca deixou a arma ao lado do corpo e fugiu. 

 

No dia do assassinato, o casal foi visto por alguns amigos discutindo na praia. Doca estaria 

enciumado, e seu comportamento era agressivo. Supõe-se que tanto Ângela quanto Doca 

estariam alcoolizados, pois haviam tomado bastante vodca durante a tarde. Apesar de ambos 

serem usuários de droga, não foi confirmado o consumo de qualquer tipo de droga naquele 

dia. À noite, o casal teria discutido novamente e, dessa vez, Ângela teria expulsado Raul de 

sua residência. Segundo depoimento de Maria José de Oliveira, empregada que trabalhava 

para o casal em Búzios, Doca teria resmungado uma frase semelhante a “você não deveria ter 

feito isso”, entrado em seu carro e ido embora. Entretanto, minutos depois, após rodar alguns 

quilômetros, resolveu voltar. Surpreendeu Ângela sentada em um banco e atirou nela. 

 

Logo após o crime, Doca fugiu e escondeu-se em um sítio próximo à cidade de Poços de 

Caldas, em Minas Gerais. A mãe de Doca, Cecília Street, contratou o advogado Paulo José da 

Costa Júnior para defender o filho. A primeira medida de Costa Jr. foi providenciar uma 

perícia médico-psiquiátrica, a qual futuramente justificaria a tese defensória que ele pretendia 

usar, de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Assim, para que fosse realizada a 

perícia, Doca foi levado para São Paulo, onde ficou escondido numa casa no Morumbi. Sabe-

se que dois peritos, os professores Odon Ramos Maranhão e Armando Rodrigues, ambos da 

Universidade de São Paulo, avaliaram o estado de Doca, mas não se tomou conhecimento da 

existência de nenhum laudo. Segundo a procuradora Luiza Nagib Eluf, a inexistência do laudo 

deve-se ao fato de Doca “não ter conseguido convencer os médicos de um estado emocional 

que justificasse a agressão por ele perpetrada” (ELUF, 2009, p.66). 
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Como o processo de Doca estava registrado no Rio de Janeiro, foi preciso contratar um 

advogado carioca. Costa Jr. procurou Evandro Lins e Silva, que já havia sido Procurador-

Geral da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal. Com a defesa de Doca, Evandro 

retornava à advocacia. Segundo Luiza Nagib Eluf: 

 

[...] os dois advogados combinaram que o cliente seria apresentado à 
imprensa e não à Polícia. Escolheram o redator de uma revista (Salomão 
Schwartzman, da Manchete) e o jornalista de uma TV (Odilon Coutinho, da 
Globo) para registrar o reaparecimento do réu. (ELUF, 2009, p.67). 

 

Como veremos mais adiante, a entrevista que Doca concedeu aos dois repórteres, dando sua 

versão do assassinato, originou uma longa reportagem numa edição especial de Manchete, 

que chegou às bancas no meio da semana. 

 

Doca foi, então, preso pela polícia do Rio de Janeiro. O pedido de habeas corpus de seus 

advogados foi negado. 

 

No primeiro julgamento, Lins e Silva utilizou a versão passional para o crime. Ângela teria 

conhecido, na praia, uma alemã, Gabrielle Dayer, por quem teria se apaixonado e com quem 

queria ter relações. Doca teria se recusado a aceitar a sugestão de Ângela de que fossem para 

a cama os três, o que teria servido de estopim para a briga. Alegando a legítima defesa da 

honra de seu cliente, o advogado conseguiu que Doca fosse condenado a apenas dois anos de 

reclusão com sursis (ele não precisaria recolher-se à prisão).  

 

Em resposta ao resultado favorável a Doca, os movimentos feministas fizeram grandes 

protestos, a acusação recorreu, e o caso foi mais uma vez a julgamento, em 1981. O advogado 

que defendeu Doca pela segunda vez foi Humberto Telles. E o resultado do júri não se 

repetiu: em 1981, Doca Street foi condenado por homicídio qualificado a 15 anos de reclusão. 

O Júri entendeu que ele não agiu em defesa de nenhum direito. 

 

Como se vê, o acontecimento é constituído por três momentos cruciais: o assassinato de 

Ângela, o primeiro julgamento, que resultou praticamente na absolvição de Doca, e o segundo 

julgamento, que resultou em sua condenação. Ao longo de toda a cobertura midiática, a 

imprensa – e também a Justiça – levantou e divulgou informações a respeito do passado de 

Ângela Diniz e de Doca Street. Sendo assim, é importante mencionarmos aqui alguns dos 



54 

 

fatos do passado dos dois protagonistas desse caso que a mídia explorará ao longo da 

construção da narrativa do acontecimento. 

 

Antes de iniciar o relacionamento com Ângela, Doca Street já tinha sido porteiro de hotel em 

Miami, caçador no Quênia (contratado por uma empresa de safári), salva-vidas e proprietário 

de empresa imobiliária. Já havia sido casado com Stella Arens, com quem tinha um filho. 

Antes de conhecer Ângela, Doca era casado com Adelita Scarpa, mulher rica e de família 

tradicional paulista.  Ângela teria sido o motivo do divórcio.   

 

Ângela ficou conhecida no Rio de Janeiro como a “Pantera de Minas”. Levou uma vida 

agitada, cheia de incidentes e ampla aparição midiática. Não se sabe exatamente quando foi 

que Ângela se tornou notícia, mas já aos 12 anos ela aparecia no espaço das colunas sociais de 

Belo Horizonte. Para a pesquisadora Maria Céres Castro, o nascimento de Ângela Diniz como 

“estrela” deu-se na ocasião de seu casamento com Milton Vilas Boas, em 1963, quando ela 

tinha 17 anos. Sobre o badalado casamento de Ângela, Castro escreveu: 

 

Belo Horizonte, verão de 1963. As colunas sociais dos jornais belo-
horizontinos informam, com excesso de detalhes, a ocorrência de um 
casamento na cidade. Durante o mês de janeiro, são 24 notinhas sobre o 
assunto, apenas no Estado de Minas, nas duas colunas sociais mais 
importantes da cidade. A se acreditar no relato dos colunistas, é um 
acontecimento que agita a sociedade local e produz ressonâncias nos 
anônimos leitores dos jornais. Trata-se, portanto, na perspectiva dos 
colunistas, de um grande acontecimento: “o enlace mais focalizado do ano”, 
o casamento da “bela e elegante” Ângela Diniz com o “simpático bom 
partido” Milton Villas Boas. Realizado o casamento, o evento extravasa o 
espaço do colunismo e torna-se tema de reportagens de todos os jornais 
existentes naquela época na capital mineira, inseridas em alguns dos espaços 
considerados “nobres” nos periódicos e apresentando até mesmo chamadas 
de primeira página. (CASTRO, 1997, p.121-122).  

 

Ângela teve três filhos com Milton Vilas Boas, mas o casamento durou pouco mais de sete 

anos. Aos 26 anos, ela desquitou-se do engenheiro. 

 

Em 12 de junho de 1973, os jornais noticiam um crime ocorrido em Belo Horizonte: José 

Avelino dos Santos, vigia da mansão de Ângela, na Vila Gutierrez, foi encontrado morto e a 

patroa foi acusada de tê-lo assassinado. Ângela chegou mesmo a admitir o crime, mas seu 

companheiro na época, o conhecido milionário Tuca Mendes, assumiu a culpa em seu lugar, 

alegando legítima defesa. Tuca foi absolvido e, após o julgamento, rompeu com Ângela. 
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Correram rumores de que Tuca Mendes havia matado o vigia porque esse teria dormido com a 

amante. Mais tarde, foi confirmada a existência de esperma do vigia na cama de Ângela.  

 

Passado esse episódio, Ângela mudou-se para o Rio de Janeiro. Teve, então, um romance com 

o jornalista Ibrahim Sued. Apesar de ter perdido a guarda de seus três filhos com Milton Vilas 

Boas, Ângela levou-os ilegalmente para o Rio. Foi acusada de sequestro e, quando morreu, o 

processo ainda estava em andamento.    

 

Em 1975, outro incidente com a Justiça: Ângela foi presa, acusada de esconder mais de cem 

gramas de maconha em seu apartamento e admitiu ser viciada em drogas.  

 

Em 1976, Ângela conhece Raul num jantar em São Paulo, na casa de Adelita Scarpa, então 

esposa de Doca. Um mês depois, ele larga Adelita para ir morar com Ângela em Búzios. O 

desfecho da história já nos é conhecido. 

 

 

5.2. O acontecimento Ângela Diniz nas revistas: levantando 

conteúdos  

 

O primeiro veículo de nosso corpus a noticiar o crime de Búzios foi Veja, na edição de 12 de 

janeiro de 1977. Nessa primeira reportagem - longa, de quatro páginas - já aparecem vários 

dos elementos, artifícios e temáticas que serão explorados pela mídia até o fim da cobertura 

do acontecimento.  

 

Noticiada a morte de Ângela, segue-se uma detalhada descrição dos momentos que 

antecederam e sucederam o crime, como a briga na praia e a fuga de Doca. Mas a maior parte 

do texto, – três páginas – é reservada à recuperação do passado de Ângela. A “história” da 

Pantera contada por Veja (e, como veremos, também pelas demais revistas) tem início quando 

ela era uma garota que, com apenas 14 anos, já freqüentava assiduamente as festas da alta 

sociedade belo-horizontina. Uma mulher de vida tumultuada, que se casou com um rico 

engenheiro e teve três filhos. De repente, o divórcio, evento que parece marcar o início das 
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confusões na vida da socialite:  “A partir daí o nome de Ângela Diniz se deslocaria das 

páginas sociais para as policiais por quatro vezes – a última delas a 30 de dezembro”.8  

 

Uma retranca inteira narra a história do envolvimento de Ângela com o assassinato do caseiro 

José Avelino. “Desde então, a sociedade mineira, que admirou sua beleza, passou a fazer 

reservas a sua frieza diante de um assassínio”.9 Depois disso, conta a matéria, mudou-se para 

o Rio de Janeiro, teve um romance com Ibrahim Sued, envolveu-se com drogas, seqüestrou a 

filha e, finalmente, conheceu Doca, na casa de sua própria esposa, Adelita Scarpa. “Ainda vou 

roubar seu marido”, teria dito Ângela a Adelita. 

 

Esse é o tom da apresentação da personagem ao leitor. Na realidade, para muitos dos leitores, 

principalmente os mineiros, que sabiam quem era Ângela Diniz, tratou-se de uma 

reapresentação, um resgate biográfico. Ao serem acionados pela mídia, ora na voz do veículo, 

ora na voz das fontes, os eventos do passado de Ângela Diniz são inevitavelmente 

ressignificados à luz do presente, no contexto de sua morte. Assim, o resgate das confusões 

policiais e amorosas em que Ângela se envolveu acaba justificando sua morte. Ainda no mês 

de janeiro, duas outras reportagens traçam essa mesma trajetória de Ângela Diniz.  

 

Por outro lado, apenas uma das reportagens veiculadas nesse primeiro momento resgata o 

passado de Doca. Luís Carlos Street, irmão do assassino, concede uma entrevista para 

Manchete, traçando uma espécie de perfil de Doca Street e relembrando as experiências 

profissionais e as mulheres que já haviam passado pela vida do irmão. Apresentado como um 

homem que mudava de atividade profissional com certa frequência, pois “nem sempre teve 

nos negócios o mesmo sucesso que alcançou com as mulheres” 10, a imagem que a 

reportagem constrói para Doca é de um homem aventureiro e corajoso: ex-sócio de uma 

empresa de macacos hidráulicos, ex-proprietário de uma imobiliária, ex-proprietário de uma 

locadora de automóveis, ex-caçador numa firma de safári. Doca havia sido casado com Stella 

Arens e, alguns anos depois, com Adelita Scarpa, com quem teve dois filhos. Parecia ser um 

homem relativamente feliz até o momento em que Ângela “entrou em sua vida”. “Foi uma 

paixão negra, que o dominou completamente, um negócio incontrolável, que não dependia 

                                                           
8 Última viagem de amor. Veja, p.35 
9 Idem 
10Meu irmão teve uma paixão negra. Manchete, p. 12. 
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dele”11. Como podemos perceber, existe uma diferença na forma como o passado dos dois 

personagens é resgatado: no caso de Ângela, sob a luz da tragédia, do escândalo; no caso de 

Doca, de maneira até simpática e acolhedora, sem nenhum prejuízo a sua imagem.  

 

As reportagens citadas acima - que traçam o perfil dos envolvidos no crime, resgatando fatos 

de seu passado - possuem narrativas tipicamente melodramáticas: com descrições simples, 

concretas e retóricas, as histórias contadas não possuem ambivalência alguma, o que acaba 

desviando dos horizontes da narrativa as dúvidas sobre a moral e o caráter dos personagens, 

que ficam divididos estritamente entre o bem e o mal. Assim, narrativas como essas, tão 

comuns na cobertura do acontecimento Ângela Diniz, acabaram por simplificar questões em 

pauta no momento, como, por exemplo, toda a discussão acerca da assimetria nas relações de 

gênero e da violência contra a mulher.  

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que encontramos esse tipo de narrativa, alguns textos trazem 

falas que vão além da simples caracterização dos personagens e levantam questões polêmicas. 

Em uma coluna publicada em Manchete, a feminista Heloneida Studart critica o 

conservadorismo da sociedade mineira: “Minas tolera tudo, menos o escândalo [...] Ângela 

Diniz morreu por ser mulher – e mineira”.12  

 

Uma matéria veiculada em Veja denuncia o “relaxamento” da polícia para julgar crimes 

passionais que envolvem membros da alta sociedade mineira. É a primeira vez em que 

aparece a insinuação de que a posição social ocupada pelos envolvidos no crime poderia 

influenciar o resultado do julgamento.13  

 

Nessa mesma matéria jornalística, aparece também pela primeira vez a comparação entre o 

assassinato de Ângela Diniz e outros crimes passionais. Doca Street é comparado a Roberto 

Lobato, um rico empreiteiro que, em 1971, matara a ex-mulher, Josefina Souza Lima, e fora 

absolvido sob a alegação de que havia sido “ofendido em sua honra”. Da mesma forma, é 

comparado a Elza Leonetti do Amaral Filho, que matara a tiros o amante Roberto Eduardo 

Lee, em 1975. Nesse caso, a comparação repousa sobre o fato de que, assim como Elza 

Leonetti, Doca também pôde aguardar o julgamento em liberdade. E, finalmente, Doca é 

                                                           
11 Idem 
12

 O mundo em que Ângela Diniz viveu (oh, Minas Gerais!). Manchete, p. 21. 
13

 Essa problemática voltará a aparecer na mídia com mais força na ocasião do primeiro julgamento. 
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comparado a Edina Poni, que, com ajuda da irmã, matara a amante do marido, em 1963. As 

irmãs Poni foram absolvidas pelo argumento da defesa da “honra da família”. Veja destaca a 

“timidez com que o aparelho policial e a máquina judiciária se movem quando esbarram em 

nomes ilustres e contas bancárias imponentes”.14 

 

Um aspecto que aparece recorrentemente nas revistas é a comparação de Ângela Diniz com 

outras mulheres, também de comportamento considerado liberal para a época, que tiveram 

mortes trágicas. O que fica sugerido nesses textos é que as mulheres que levavam a vida de 

forma mais independente, que não optavam pelo casamento, ou que optavam pelo divórcio 

estariam predestinadas (porque mereceriam) a um fim trágico. Há uma matéria publicada por 

Veja que relata a veiculação, pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, de uma novela denominada 

“Amor e morte na Praia dos Ossos”, baseada no assassinato de Ângela Diniz. Essa matéria 

traz um depoimento particularmente interessante: Péricles Leal, diretor de programação da 

rádio carioca, revela os motivos do sucesso da iniciativa, que levara a emissora à vice-

liderança de audiência, com cerca de 300 mil ouvintes. 

 
Para Leal, o que mais deu sentido à iniciativa foi uma misteriosa 
‘premonição’, da qual ele se diz perfeito intérprete. “Ângela teria fatalmente 
um fim violento”, supõe ele, e, portanto, era um personagem ideal para 
dramatização. No mesmo caso, Leal inclui a sina de outras personalidades, 
como a cantora Maysa e a atriz Adriana Prieto. “Nós também sabíamos que 
elas desapareceriam tragicamente”.15      

 

Tanto Maysa quanto Adriana foram mulheres de ampla aparição midiática, bonitas e 

cortejadas pelos homens. Ambas morreram de forma trágica. Maysa ainda possui em comum 

com Ângela o fato de ter se desquitado do marido e tido vários romances ao longo da vida. 

Trata-se, claramente, de comparações carregadas de preconceito, que sugerem que uma 

espécie de “destino fatal estaria reservado a um certo tipo de mulher”.16 (grifos nossos).  

 

Outro aspecto curioso revelado pelas narrativas midiáticas é a forte empatia de diversos 

setores da sociedade com a figura de Doca Street. Ao contrário do que se poderia supor à 

primeira vista, o crime de Doca Street não suscitou repulsão generalizada. “Doca é muito 

menos perigoso que um assaltante”, diz alguém em uma matéria.17 Ou, em outro lugar: “Doca 

                                                           
14 Crime e perdão. Veja, p. 28. 
15 A encenação. Veja, p. 65 
16 Crime e perdão. Veja, p. 28. 
17 Crime e perdão. Veja, p. 29 
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é um aventureiro que, dominado pelo amor, chegou ao ato extremo de matar. Mas ele não 

pode ser qualificado como marginal. Se fosse, não teria deixado Adelita Scarpa, que tinha 

muito mais dinheiro que Ângela”. 18 Nesse mesmo sentido, o ator que interpretou o papel de 

Doca Street na radionovela “Amor e morte na Praia dos Ossos” comenta que procurou 

“humanizar Doca ao máximo, para desvinculá-lo da idéia de bandido” 19. A polícia paulista 

classificou o assassino de Ângela como “inteiramente inofensivo”20.  

 

No fim de março de 1977, cerca de três meses após o assassinato, uma matéria noticia a 

transferência de Doca Street do presídio de Cabo Frio para uma penitenciária no Rio de 

Janeiro. O motivo da transferência teria sido o tratamento diferenciado e as regalias a que 

tinha direito na cidade menor. Em Cabo Frio, ele tinha sua própria cama, permitia-se, de vez 

em quando, ir à porta da delegacia, dava entrevistas, mandava comprarem fora sua comida e 

distribuía agrados a seus companheiros de cela. Comparado aos quatro detentos com quem 

dividia o espaço – um homicida, um estuprador, um traficante de tóxicos e um receptador – 

Doca seria um “gente boa”. Um dos companheiros da prisão de Cabo Frio, conhecido como 

“Azulão”, despediu-se do amigo com lágrimas nos olhos e falou a Veja: “Seu Doca era fora 

de série porque distribuía tudo com os outros”21. Segundo a matéria, “Azulão lhe engraxava 

as botas e lhe comprava sanduíches e sorvetes”22. Na mesma matéria, o delegado da cadeia de 

Cabo Frio também defende Doca Street:  

 
Ele era um homem humilde e educado, que pedia licença até para fumar na 
minha frente. Ele quis reviver um sentimento esquecido nos dias de hoje, 
quando todos são materialistas. Doca representa um libelo contra a alta 
sociedade tipo mundana que cercava Ângela.23     

 

Uma reportagem de Manchete conta que inúmeras cartas, procedentes de diferentes estados 

do país, chegavam à delegacia de Cabo Frio, algumas encorajando e outras criticando Doca 

Street. Houve remetentes que chegaram mesmo a enviar dinheiro para ajudar na defesa. 

“Quem são os outros para julgar teu crime?”, pergunta uma niteroiense que diz ter apenas 14 

anos. “Foi um crime, sim, mas você, ao cometê-lo, estava ferido”, justifica ela, antes de 

revelar que guardou “as fotos do teu rosto sofrido na gaveta”. 24   

                                                           
18 A encenação. Veja, p. 65 
19 A encenação. Veja, p. 65 
20 Crime e perdão. Veja, p. 29 
21 Vida de Doca. Veja, p. 30 
22 Idem 
23 Idem 
24 Ângela, Doca, Gabrielle: trio infernal de um crime passional. Manchete, p. 10 
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Chega a ser impressionante a simpatia que Doca Street despertou tanto nos leitores quanto em 

colegas e até em autoridades. Acreditamos que a identificação positiva do público com sua 

figura relaciona-se diretamente à forma como ele se apresentou à imprensa e à sociedade – em 

à sua atuação para a mídia. Olharemos mais detalhadamente para esses aspectos ao longo 

deste capítulo.  

 

Em 22 de janeiro de 1977, quando o paradeiro de Doca Street ainda era desconhecido – ele 

ainda não havia se apresentado nem à Justiça, nem à mídia - Manchete publica uma edição 

especial sobre o caso Ângela Diniz. O motivo do lançamento atípico de um número da revista 

no meio da semana (dois dias antes já havia sido publicada a edição regular, cuja reportagem 

de capa tratava justamente do assassinato de Ângela Diniz) era a publicação de uma entrevista 

inédita com Doca Street. Um repórter e um fotógrafo enviados pela revista haviam 

conseguido encontrar “o homem mais procurado pelas polícias de todo o Brasil”. A 

reportagem, escrita em primeira pessoa por Salomão Schwartzman, registra a entrevista com 

Doca Street numa narrativa quase ficcional. A descrição do encontro se assemelha a uma cena 

de perseguição policial: 

 

Tínhamos menos de uma hora para chegar ao ponto de encontro [...] E nós 
precisávamos chegar vivos ao nosso destino para completar a reportagem 
mais cobiçada pela imprensa do país. À medida que nos aproximávamos do 
local acertado, a tensão aumentava na proporção de nosso atraso: uma hora e 
dez minutos. [...] Abri as janelas e vi um carro se aproximar, com absoluta 
lentidão, como se estudasse o terreno mais uma vez. Reconheci Doca no 
banco de trás.25  

 

Essa reportagem é importante porque já contém alguns dos elementos narrativos que 

persistirão ao longo de toda a cobertura midiática. É nesse momento que Doca Street se 

apresenta ao público e define as características de seu personagem. A reportagem de 

Manchete, em certo sentido, fornece o tom para as abordagens posteriores. De fato, muitas 

matérias publicadas depois dessa referem-se explicitamente a esse depoimento de Doca 

Street.  

 

Um elemento importante é a construção da imagem de Doca Street como um homem 

desequilibrado psicologicamente. Alguns trechos descrevem o assassino como um ser 

humano tão devastado que convidam o leitor a um compadecimento:  

                                                           
25 Porque matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava. Manchete, p. 11 
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Raul Fernandes do Amaral Street estava sentado na minha frente, os olhos 
inchados, vermelhos, a barba por fazer, fumando um cigarro atrás do outro 
[...] Ele passa os dias dentro de um pequeno quarto, sob o efeito de 
tranqüilizantes, e tem constantes e incontroláveis acessos de choro [...] Ele 
está magro, rouco, e parece um condenado à morte à espera do golpe do 
carrasco.26  

   

Nessa mesma reportagem, Doca Street parece ter se esforçado para mostrar quão imoral e 

reprovável era o comportamento de Ângela Diniz e, dessa forma, justificar seu crime. 

Analisaremos outros trechos dessa reportagem mais à frente. 

 
Se algumas falas continham argumentos favoráveis a Doca, outras mostravam 

posicionamentos de contestação e indignação, como é o caso da já mencionada coluna de 

Heloneida Studart:     

 

Na concepção do machismo, não acabou o velho direito medieval de matar a 
mulher quando esta rompe os códigos. A emoção do ciúme e da revolta 
podem ser naturais e Doca Street – como eu, como o vizinho ao lado, como 
o porteiro da esquina – bem poderia senti-los. Mas quando à emoção do 
afeto ferido se reúne a certeza do dogma e a sensação do poder, aí é o 
fascismo. Ou a eliminação física, pura e simples.27 

 
Outros textos denunciaram as condições em que o julgamento de Doca Street ocorreria - a 

lista dos possíveis jurados incluía poucas mulheres e jovens e muitos homens de formação 

conservadora. 

 

Não podemos nos esquecer de que dentre as cartas que Doca Street recebeu na prisão havia 

aquelas que o condenavam. E, em meio aos aplausos com que era recebido, havia sempre 

também as vaias. 

 

Nesse primeiro momento, os dizeres e as formas de dizer da mídia variaram, mas apenas 

dentro de um universo limitado. Muitos textos acabavam sendo retomadas ou reescritas de um 

mesmo discurso. Podemos afirmar que as reportagens e matérias jornalísticas veiculadas 

imediatamente após o crime empreenderam, basicamente, os seguintes movimentos: 

recuperaram o passado de Ângela Diniz e de Doca Street, compararam o assassinato de 

Ângela Diniz com outros crimes passionais, avançaram diagnósticos, sugerindo que Doca 

possuía sérios problemas psicológicos, fizeram sugestões (como, por exemplo, a de que ele 

                                                           
26 Porque matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava. Manchete, p. 11 
27

 O mundo em que Ângela Diniz viveu (oh, Minas Gerais!). Manchete, p. 21. 
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era um réu que não representava real perigo à sociedade) e fizeram críticas (como ao 

tradicionalismo da sociedade mineira, ao julgamento pelo Tribunal do Júri e à lentidão da 

polícia para punir crimes que envolviam membros da alta sociedade).  

 

Cerca de dois anos depois, em outubro de 1979, os jornais voltam a falar de Ângela Diniz e 

Doca Street. Dessa vez, a grande atração é o julgamento, que ocorreria no fim do mês. Grande 

parte das matérias discutirá as condições em que se realizará o “grande evento”.  

 

Uma série de particularidades pareceu contribuir para que as expectativas aumentassem. Não 

bastasse ser um julgamento esperado, que envolvia membros da elite mineira, outras 

celebridades entravam em cena: Evandro Lins e Silva, advogado de defesa de Doca Street, e 

Evaristo de Moraes Filho, da acusação, eram famosos por seus desempenhos em júris. E o 

fato de serem “velhos amigos” e já haverem trabalhado juntos parece ter intensificado as 

expectativas da sociedade. De acordo com Istoé, a prefeitura de Cabo Frio estava pensando 

em “instalar autofalantes diante do Tribunal de Cabo Frio”, para que o povo pudesse 

acompanhar o julgamento. “O júri será o evento do ano em Cabo Frio”.28 

 

Veja descreve o julgamento como um verdadeiro espetáculo: 

 

Na verdade, o julgamento de Doca acabará transformando-se num grande 
espetáculo com inúmeras atrações e grandes platéias: já foram colocadas 
mais de 120 cadeiras para o público. Pela primeira vez, dois monstros 
sagrados da advocacia criminal brasileira – Evandro Lins e Silva, 67 anos, e 
Antônio Evaristo de Moraes Filho, 46 anos – estarão em lados opostos.29  

 

Todos parecem ansiosos pela atuação de Lins e Silva, que retornava confiante, após 15 anos 

longe do júri. “Talvez a defesa de Raul Street seja mesmo o meu canto do cisne”,30 disse a 

Manchete na véspera do julgamento. 

 

Muitas reportagens procuraram mostrar as estratégias dos advogados, especulando sobre as 

possíveis argumentações de cada um. Num tom crítico, Veja adianta que, para defender Doca, 

Evandro Lins e Silva tentaria se aproveitar da mentalidade conservadora dos jurados, 

habitantes de uma cidade do interior do Rio de Janeiro.  

                                                           
28 O júri do ano. Istoé, p. 22. 
29 A batalha de Búzios. Veja, p. 103. 
30 O acusador e o defensor. Manchete, p. 21. 
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Basicamente, ele [Evandro Lins e Silva] jogará com o provincianismo da 
cidade. Como se os jurados tivessem julgando as inovações de 
comportamento que, nos últimos 15 anos, transformaram a tranqüila cidade 
fluminense num agitado ponto de convergência de ricaços, hippies, surfistas. 
Enfim, uma gente nada parecida com os pacatos pescadores que usavam as 
praias locais unicamente para capturar bonitos, cavalos e xereletes.31 

 

Um depoimento de Evandro deixa claro que seus argumentos passariam pela condenação do 

suposto comportamento “imoral” de Ângela Diniz. “Ninguém tem direito de matar outra 

pessoa, mas às vezes é compreensível que se lance mão da violência para defender a honra e 

dignidade ofendidas”,32 disse a Manchete. E, em outra ocasião, a Veja:  

 

A conduta da mulher pode ser de tal forma aviltante para o homem que se 
compreende e se explica sua reação desesperada. [...] há certos princípios 
que são eternos. O ciúme é um dele. [...] Será que a gente agora deve 
defender a dissolução de costumes, a imoralidade e a libertinagem? 33 

 

Enquanto isso, Evaristo Moraes, da acusação, dizia que os valores haviam mudado e que 

crimes passionais eram ocorrências “inteiramente episódicas” naquela época, “principalmente 

quando se trata de pessoas de um nível social e cultural um pouco mais elevado. Atualmente, 

esses conflitos se resolvem sem violência”.34 

 

Muito comum na cobertura midiática foi também o posicionamento crítico dos veículos em 

relação às estratégias de campanha da defesa, que procurou aviltar a imagem de Ângela para 

os jurados. Algumas matérias registram, com indignação, que o pai de Doca Street visitou a 

casa de alguns dos possíveis jurados e pediu-lhes clemência. De acordo com uma matéria 

veiculada em Veja, Evandro Lins e Silva providenciou que fossem distribuídos aos possíveis 

jurados folhetos em que Ângela é mostrada como uma mulher que “incendiava corações” e 

fazia com que “pessoas de projeção social se deixassem enrodilhar nas teias de suas atrações, 

de seu charme, de sua formosura”. Nesse mesmo folheto, Doca aparecia como sendo um 

homem atingido pela eterna “ilusão dos enamorados”, cuja pretensão maior era “regenerar” 

Ângela Diniz.  

 

As capas das revistas lançadas logo após o julgamento que praticamente concedeu liberdade a 

Doca Street criticam abertamente o resultado do júri. Istoé e Veja destinam mais de sete 
                                                           
31 A batalha de Búzios. Veja, p. 104. 
32 O acusador e o defensor. Manchete, p. 21. 
33 A batalha de Búzios. Veja, p. 104 
34 O acusador e o defensor. Manchete, p. 21. 
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páginas à descrição de pormenores do julgamento. Na capa de Veja, encontramos impressa 

em maiúsculas a frase “Um crime sem castigo”, e, na capa de Istoé, aparece a comemoração 

irônica: “Viva Doca! Viva o macho brasileiro!”, numa clara denúncia do machismo. A 

reportagem especial de Veja parece ter resumido bem o que se sucedeu durante o julgamento: 

“A defesa provou que Ângela tinha má conduta. A promotoria disse que Doca era um rufião. 

A platéia foi uma festa e um crime deixou de ser julgado”.35  

 

Diversos depoimentos sugerem que os jurados não avaliaram o crime, mas a moral dos 

envolvidos e as concepções de amor e honra. Segundo Istoé, “o advogado de Doca 

classificara Ângela, no plenário, de libertina e depravada. Um péssimo exemplo para as 

moças de família brasileiras”.36 “Foi um julgamento ‘retro’, resumiu Veja, “em que as partes 

duelaram em torno de interpretações do que seja amor ou honra ferida”.37 A atuação de Lins e 

Silva foi duramente criticada por ambas as revistas, que consideraram sua atuação maliciosa e 

teatral. 

 

A palavra “circo” foi empregada por diversas vezes para caracterizar o julgamento. Uma 

reportagem de Veja apresentou duas páginas de fotografias que sugerem que o evento foi uma 

verdadeira confusão: fotos da multidão aglomerada na porta do Tribunal, dos cartazes a favor 

do réu (uma moça segura uma faixa com os dizeres “Doca, Cabo Frio está com você”) e do 

carro da TV Globo, que distraía os que não haviam conseguido entrar.  

 

Por fim, criticou-se bastante os julgamentos pelo Tribunal do Júri, que vinham contribuindo 

para a “consagração da impunidade” e denunciou-se a complacência da Justiça para punir 

membros de classes sociais mais abastadas. O jurista Heleno Fragoso, que cobriu o 

julgamento pelo Jornal do Brasil, deu um interessante depoimento a Istoé: “O tumultuado 

julgamento foi um pequeno retrato do subdesenvolvimento brasileiro. Porque diariamente são 

julgados dezenas de pessoas pobres por crimes de morte e não se dá essa publicidade toda. 

Isso é desigualdade, é puro provincianismo”.38 

 

                                                           
35 Doca vai, mata e vence. Veja, p. 112 
36 O machismo está a salvo. Istoé, p. 9 
37 A batalha de Búzios. Veja, p. 105 
38 O machismo está a salvo. Istoé, p. 11 
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A julgar pelo que foi exposto até aqui, podemos ser levados a pensar que, do dia em que 

Ângela foi assassinada para o dia do julgamento, houve um grande “amadurecimento” da 

sociedade, que passou a ter uma visão mais crítica do crime passional. Entretanto, apesar de 

as matérias jornalísticas nesse segundo momento terem sido, de fato, consideravelmente mais 

questionadoras que as publicadas no período em que Ângela foi assassinada, ainda 

encontramos falas sociais solidárias a Doca Street nas vozes daqueles que falam às revistas - 

as fontes – e também em algumas imagens, como na fotografia em que a garota exibe a faixa 

em apoio ao assassino. Mas a prova mais concreta de que a sociedade ainda enxergava com 

benevolência os criminosos passionais (sobretudo os assassinos de mulheres como Ângela 

Diniz) foi a branda sentença que Doca Street recebeu. 

 

Novembro de 1981. Doca Street foi novamente levado a julgamento. Se em 1979 o “circo” 

que se armou no plenário parecia favorecer Doca, dois anos depois tudo conspirava contra ele. 

Dessa vez, o réu não contaria com a atuação de Evandro Lins e Silva, nem seria permitida a 

distribuição de folhetos aviltando a imagem de Ângela Diniz. Doca Street ainda precisaria 

enfrentar a fúria dos movimentos feministas e do garoto Milton Villas Boas Filho, o filho 

mais velho de Ângela, que realizou uma verdadeira campanha a favor da condenação. 

 

As primeiras notícias que aparecem nas revistas não falam dos “bastidores” do julgamento, 

como da última vez o fizeram, mas das mobilizações dos grupos feministas. Segundo Istoé, os 

primeiros sinais da movimentação das feministas apareceram algumas semanas antes do 

julgamento, quando “em muros da Zona Sul do Rio podiam ser vistas pichações como ‘Sem 

punição, mais mulheres morrerão’ e ‘Se Doca não for condenado, outros matarão por 

amor’”.39 As mulheres organizaram um manifesto com mil assinaturas condenando a tese da 

legítima defesa da honra e fizeram-no circular entre os jurados, na tentativa de sensibilizá-los. 

De acordo com a matéria, pelo menos 16 grupos feministas estariam presentes no foro de 

Cabo Frio. 

 

Nas vésperas do julgamento, Manchete veiculou uma matéria na qual Milton Villas Boas 

Filho expressa toda a sua indignação não só em relação ao assassinato da mãe, mas também 

aos insultos proferidos por Doca, que teriam criado uma imagem negativa de Ângela perante a 

sociedade e representariam uma segunda morte: “A Ângela que era a minha mãe, cheia de 

                                                           
39 As mulheres contra Doca. Istoé, p. 26 
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vida, de planos, extremamente ligada aos filhos, carinhosa e compreensiva, não pode ser a 

mesma mulher que o Doca Street colocou nas páginas dos jornais. É como se ele, em verdade, 

a tivesse matado duas vezes”.40 

  
O garoto faz um apelo direto aos jurados, pedindo-lhes que julgassem com sensatez os crimes 

de amor: 

 

Eu gostaria que essas pessoas pensassem muito. É fundamental que elas 
tenham sensibilidade para perceber a extensão da responsabilidade delas. Eu 
confio e espero muito desse novo julgamento. Tem que ser assim – ou do 
contrário eu enlouqueço tentando entender como é que se mata por amor.41 

  
 

A mudança do clima – de favorável a desfavorável para Doca Street – foi temática de várias 

das reportagens. Chega a ser curioso como a mídia conseguiu identificar e refletir de forma 

crítica sobre essa mudança de cenário. Evaristo Moraes Filho, que atuou no primeiro 

julgamento como promotor, fala a Manchete que o “espetáculo” que se montou da primeira 

vez, em favor de Doca Street, não foi devidamente reprimido. Segundo ele, “ao longo do 

processo, criou-se um clima de comiseração em torno da figura do réu, que era apresentado 

como um coitadinho, vítima de Ângela Diniz, cuja imagem foi deformada até pela alcunha de 

Pantera de Minas, espécie de mulher fatal, devoradora de homens”.42 

 

A descrição trazida na abertura da reportagem de capa de Manchete, logo após o resultado do 

Júri, nos dá uma ideia de como o clima em torno desse segundo julgamento – apesar de ele 

também ter sido um “espetáculo” – era completamente distinto do segundo. Da segunda vez, 

diz o próprio Doca Street, “eu já cheguei ao tribunal condenado”.  

 

Montou-se em Cabo Frio uma espécie de circo mambembe, desde a véspera 
do novo julgamento de Doca Street. Pela ordem, chegaram os vendedores de 
pastel, pamonha, acarajé, camarão frito e cachorro quente. Depois, o pessoal 
da comunicação social, que incluía os enormes caminhões de externas das 
tevês e as equipes de reportagem. Também as feministas compareceram, em 
clima exaltado, jurando que dessa vez Doca seria condenado “lá dentro ou 
aqui fora”. Quando o réu chegou ao foro de Cabo Frio, acompanhado por seu 
pai, houve vaia e tumulto.   

                                                           
40 Doca matou minha mãe duas vezes. Manchete, p. 12 
41 Idem 
42 A Justiça contra Doca. 2º round. Manchete, p. 24 
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A condenação do réu foi celebrada por todas as revistas como sendo a prova de que mudanças 

significativas estavam se operando na sociedade brasileira. Para Veja, a sentença foi uma 

mudança muito grande para um crime cuja versão, essencialmente, jamais mudou.  

 

Exatamente dois anos atrás, no mesmo fórum, um júri sorteado na mesma 
cidade do litoral fluminense perdoou Doca Street e condenou Ângela Diniz – 
ele porque, matando-a, o fizera em “legítima defesa da honra”; ela porque, 
morrendo, saldara seus débitos com os costumes sexuais estabelecidos.43 

 

Parece, disseram as revistas, que a honra do homem não dependia mais do comportamento da 

mulher. “Mudara a benevolência da sociedade brasileira com os crimes de honra”.44 Para 

Heleno Fragoso, do Jornal do Brasil, que falou a Istoé, a mudança no ambiente deveu-se ao 

trabalho da imprensa e dos movimentos feministas. 

 

Uma semana depois da condenação, uma matéria noticia que cinco líderes de grupos 

feministas haviam se encontrado para fazer um “balanço” dos resultados da atuação em Cabo 

Frio e chegaram à conclusão de que o episódio seria um “marco histórico”.  

 

Apesar de termos encontrado diversas falas sociais que sugerem que alguns valores da 

sociedade brasileira mudaram, encontramos também discursos dissonantes, de forma que 

nossa leitura do acontecimento não deve ser homogênea. Não devemos entender que a forma 

como a sociedade enxergava as relações de gênero foi progressivamente transformando-se 

rumo a uma concepção mais liberal e igualitária. Tomemos como exemplo o caso de Veja. A 

revista dedicou uma reportagem de capa e um editorial ao tratamento da condenação de Doca 

Street. O editorial abre a edição dizendo que a condenação de Doca a 15 anos de prisão “deu à 

sociedade uma satisfação que lhe era devida desde 1976”.45 Entretanto, na edição 

subsequente, encontramos o seguinte depoimento de um leitor baiano, na seção de cartas do 

leitor: 

 

Não entendo o motivo de tanta preocupação de um grupo de feministas com 
a chamada “violência contra as mulheres”, mesmo porque as mulheres 
realmente honestas e leais para com seus maridos não precisam se preocupar 
com esse tipo de ameaça. 46 

                                                           
43 O dia da caça chegou. Veja, p. 20 
44 O dia da caça chegou. Veja, p. 25 
45 Carta ao leitor. Veja, p. 19 
46 Cartas. Veja, p. 8 
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Ou seja, ainda nessa que convencionamos chamar de terceira fase ou terceiro momento do 

acontecimento Ângela Diniz, encontramos discursos que carregam a concepção de que as 

mulheres “mal comportadas” merecem ser punidas por seus maridos.  

 

 

5.3. A individuação do acontecimento 
 

Uma vez que os conteúdos das reportagens já foram levantados, voltamo-nos agora à análise 

do acontecimento segundo os cinco momentos constituidores de sua individuação: a 

descrição, a narrativização, a inserção num pano de fundo pragmático, a caracterização como 

problema público e a normalização.   

 

 

5.3.1. Descrição 
 

 

Conforme discutido anteriormente, a descrição é a categoria analítica que diz respeito à 

maneira como o acontecimento é nomeado, caracterizado, descrito. Interessa aqui perceber a 

filiação do acontecimento a um gênero, bem como sua inscrição em quadros de sentido.  

 

A categorização dada pela mídia ao caso foi de crime passional. Doca Street foi comparado a 

outros criminosos passionais, como Roberto Lobato e as irmãs Poni. Ângela, por sua vez, foi 

aproximada a personalidades como Jô de Souza Lima e a cantora Maysa. Entretanto, ao 

comparar, a mídia deu mais atenção a questões econômicas (o fato de membros da alta 

sociedade não terem sido punidos) e morais (o fato de as moças assassinadas terem 

comportamento liberal) do que a questões políticas, relativas às especificidades da 

desigualdade e da violência de gênero. 

 

Antes de tentarmos estabelecer que enquadramentos foram dados ao caso, é necessário 

resgatar brevemente o conceito de quadro de sentido. Foi o antropólogo G. Bateson (ref?) 

quem primeiro se preocupou com essa questão. Ele fez uma distinção entre dois níveis de 

comunicação existentes nas práticas sociais: o nível do conteúdo e o nível da relação. O 

primeiro deles corresponderia àquilo que se diz, ou seja, ao conteúdo da enunciação; e o 

segundo diria respeito ao contexto, à situação de enunciação. Sendo assim, enquanto o nível 
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do conteúdo parece ser mais simples, denotativo, o nível da relação possui um caráter 

metacomunicacional, pois ele incide sobre o sentido da fala, fornecendo-lhe um desenho 

maior. Ora, o nível metacomunicativo corresponde justamente à operação de enquadramento. 

Inserir os textos em certos quadros de inteligibilidade, enquadrar a mensagem, eis o 

movimento empreendido pelos quadros de sentido.     

  

O sociólogo Erving Goffman (1991) retoma e aprimora a discussão sobre quadros chamando 

atenção para as operações de enquadramento que os indivíduos realizam nas diferentes 

situações do dia-a-dia para interpretar e organizar os fatos. Enquadrar um fato significaria, 

então, acionar quadros de sentido que dotassem um evento de significação. Segundo 

Goffman, seriam esses quadros de sentido, princípios de inteligibilidade ou frames, que 

organizariam nossas interações na vida social e garantiriam nosso bom desempenho de papéis. 

Se dissermos, por exemplo, que “a porta está aberta”, podemos estar comunicando diferentes 

mensagens ao interlocutor. A frase pode ser um convite para que alguém entre, pode sinalizar 

um pedido para que alguém feche a porta ou, ainda, pode ser um convite para que alguém se 

retire. É o enquadramento que vai indicar a significação da mensagem. Segundo Goffman, os 

quadros de sentido são sempre acessados quando, frente a uma situação da vida cotidiana, nos 

perguntamos “o que se passa aqui?”.  Na situação de nosso exemplo, alguns quadros possíveis 

seriam: trata-se de uma briga, trata-se de um pedido corriqueiro, trata-se da visita de um 

amigo.  

 

A mídia, ao tecer suas narrativas, realiza cortes e seleções, posiciona desta ou daquela 

maneira os dados do mundo, aciona diversos “quadros de sentido”. Nossa análise do caso 

Ângela Diniz, que inclui a cobertura midiática do acontecimento em três fases distintas - em 

1976, em 1979 e, finalmente, em 1981 - nos permitiu acompanhar de perto as oscilações que 

se deram no cenário midiático e social. Apenas dois anos após ter recebido uma pena ínfima, 

Doca Street é condenado a 15 anos de prisão. No segundo julgamento, no lugar das faixas que 

o apoiavam (“Doca, Cabo Frio está com você!”), o réu foi recebido com cartazes com os 

dizeres “Quem ama não mata”. Por que houve essa oscilação no cenário? 

 

A leitura de cada momento aponta para enquadramentos que mudaram em cada uma dessas 

fases. O posicionamento da sociedade parece ter variado em diálogo com os diferentes 

sentidos que foram sendo construídos ao longo do andamento do caso, no entrechoque entre 

argumentos da defesa e da acusação, depoimentos de familiares de Doca Street, amigos de 
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Ângela Diniz, cidadãos comuns e jornalistas. O trabalho de levantamento dos conteúdos 

presentes em cada um dos momentos nos permite avaliar as relações de aceitação e de 

rejeição e apreender que elementos sensibilizaram ou foram recusados pelo público. As 

oscilações, longe de serem aleatórias, obedeceram a escolhas. E essas escolhas, por sua vez, 

indicaram valores que foram acionados e atuaram na configuração e no resultado do 

julgamento.  

 

O primeiro enquadramento dado foi a ocorrência de um crime por amor. A resposta à 

pergunta “o que se passa aqui?” seria: trata-se do caso típico do homem desavisado que cai 

nas mãos da mulher fatal. O tom da reportagem de Manchete que traz o primeiro depoimento 

de Doca Street é emblemático dos sentidos acionados nesse momento: trata-se de um homem 

comum – que foi desequilibrado, enlouquecido pelo comportamento imoral de sua parceira; 

um homem cuja vida foi arruinada pelo amor a uma “mulher do mundo”. Os depoimentos de 

Doca Street trazem críticas ao comportamento de Ângela Diniz que acionam e se chocam com 

alguns valores morais caros à “tradicional sociedade mineira”.  

 

No trecho a seguir, fica sugerido que Ângela Diniz não é uma “verdadeira mãe” porque, além 

de não conviver com os filhos do outro casamento, também não se interessou por ter outro 

filho com Doca Street. O depoimento também sugere que a socialite era uma mulher 

extremamente fútil, pois recusa a maternidade com o argumento de que voltar a ser mãe 

“enfearia seu corpo”.  

 

Eu quis dar a Ângela uma outra imagem, queria que ela vivesse outra vida, 
que tornasse a ter os filhos perto dela, como verdadeira mãe. Ela me 
prometeu que mudaria o seu comportamento, mas, infelizmente, a bebida 
acabou estragando nosso amor. [...] Propus a Ângela que tivéssemos um 
filho. Eu queria um filho dela, mas ela não quis, alegando que isso iria 
enfeiar seu corpo, que ela era uma mulher do mundo e que um filho agora só 
iria estragá-la. Mas eu queria que ela voltasse a ser mãe.47 

 
 

É curioso como a imagem de Ângela Diniz construída por Doca Street não se encaixa no 

papel que se espera ser desempenhado por uma mãe. A dedicação aos filhos e o sacrifício de 

si, valores ligados à maternidade, não integram seu perfil. Pelo contrário, ela encarna o 

estereótipo da femme fatale, preocupada em manter-se bonita e sedutora para os homens.  

                                                           
47 Porque matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava. Manchete, p. 12 
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Na fala de Doca Street aparecem também acusações e críticas a questões polêmicas como a 

manifestação da sexualidade feminina e a bissexualidade. Os trechos que se seguem mostram 

claramente como ele procurou denunciar alguns comportamentos de Ângela, tidos como 

inadequados para uma mulher. Os fatos que Doca expôs para a mídia certamente 

escandalizariam a sociedade e posicionariam a opinião pública a seu favor:  

 

Disseram que eu não deixava Ângela sair de casa. É verdade. Mas fazia isso 
por causa da compulsão que ela tinha em provocar os homens à sua volta. 
Acho que ela se divertia com isso, sei lá. Consegui modificar a Ângela em 
muitas coisas, mas o que a estragava era a vodca. [...] Ângela foi piorando 
seus hábitos e seu comportamento. Passou a gostar de mulheres. Convidou 
algumas para o nosso apartamento. Eram mulheres da melhor sociedade 
carioca, engajadas em programas anormais. Confesso que fui obrigado a 
participar de um deles.48 
 
Não sei dizer o que acontecia em seu íntimo, que lhe dava um prazer 
especial em me espicaçar, em me torturar, ferindo a minha sensibilidade. [...] 
E esse espizinhamento ainda ia mais longe, quando ela detalhava para mim 
os melhores momentos que teve com esse ou com aquele, descrevendo 
posições, revivendo situações de tal forma mirabolantes, que talvez só 
existissem na sua imaginação. [...]. “Perguntem pela limpeza que fiz no 
apartamento de Ângela, freqüentado por gente da pior espécie”. 49 

 

Como é possível perceber, Doca Street, ao mesmo tempo em que associa a imagem de Ângela 

Diniz à perversão, à agressividade e à maldade, atribui a si o papel de herói ou salvador que, 

em vão, tenta “salvá-la”, livrá-la dos maus hábitos e companhias.  

 

Em uma sociedade católica, que considerava pecados o divórcio, a bebida, a manifestação da 

sexualidade feminina e o comportamento libertário, Ângela era uma pecadora e, como tal, 

deveria pagar pelos seus crimes. Esse é um dos quadros de sentido que orienta o 

posicionamento da mídia e dos cidadãos na primeira fase do acontecimento.  

 

Outro quadro acionado é o da tragédia. Para além do crime por amor, trata-se de um 

acontecimento trágico, que suscita, ao mesmo tempo, compaixão e temor. A história contada 

pelas revistas assemelha-se às narrativas de romances policiais, ou romances de ação: começa 

pelo crime, com o assassino a descoberto, investiga os traços psicológicos dos envolvidos e 

rastreia sua vida pregressa em busca dos motivos que explicam ou justificam o ocorrido. 

Segundo a pesquisadora Maria Céres Pimenta Castro (1997), toda a cobertura midiática do 

                                                           
48 Porque matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava. Manchete, p. 12 
49 Porque matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava. Manchete, p. 13  
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caso estruturou-se no sentido de tentar entrever, por detrás dos índices da dolce vita da 

socialite, os signos da morte.  

 

Cabe aqui fazer algumas considerações acerca do modo de estruturação do chamado 

“romance de ação”. De acordo com Jesús Martin-Barbero (2009), suas raízes encontram-se no 

melodrama. O pesquisador afirma que o melodrama  

 

Tem como eixo central quatro sentimentos básicos – medo, entusiasmo, dor e 
riso – aos quais correspondem quatro tipos de situações – terríveis, excitantes, 
ternas e burlescas – personificadas ou vividas por quatro personagens – o 
Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo – que, ao juntarem-se realizam a 
mistura de quatro gêneros: romance de ação, epopéia, tragédia e comédia. 
(MARIN-BARBERO, 2009, p.168) 

 

Interessa-nos analisar as figuras do Traidor e da Vítima, as quais, de acordo com Martin-

Barbero, são justamente as mais presentes nos romances de ação e nas narrativas de terror. 

Vejamos as definições que o pesquisador traz para cada um desses personagens: 

 

O Traidor – ou Perseguidor ou Agressor – é a personificação do mal e do 
vício, mas também a do mago e do sedutor que fascina a vítima. [...] 
Secularização do Diabo e vulgarização do Fausto, o Traidor é 
sociologicamente um aristocrata malvado, um burguês megalomaníaco. Seu 
modo de ação é a impostura e sua função dramática é encurralar e maltratar a 
vítima. [...] A Vítima é a heroína: encarnação da inocência e da virtude, 
quase sempre mulher. O ethos romântico considera o heroísmo cada vez 
mais em termos de sofrimento, resignação e paciência. É também o ethos do 
mito cristão [...] Sociologicamente a vítima é a princesa que se desconhece 
enquanto tal e que, tendo vindo de cima, aparece rebaixada, humilhada, 
tratada injustamente. (BARBERO, 2009, p.169).  

 

Tomando essas definições como parâmetro, é impossível enxergar tanto Doca Street no papel 

de agressor quanto Ângela Diniz no papel de vítima. Muito pelo contrário: o enquadramento 

dado pela mídia nesse primeiro momento só nos permite fazer a associação inversa. Apesar de 

ter sido assassinada, Ângela não encarna a inocência, o sofrimento e a resignação. Tampouco 

aparece como personagem rebaixada, humilhada e injustiçada. Sendo assim, não poderia 

desempenhar uma “boa vítima”. Doca Street, que apareceu ora como o malandro boa pinta, 

ora como o homem destruído pelo amor, em nada nos lembra o mal. É Ângela quem aparece 

como a “sedutora”; é ela quem “maltrata” e leva Doca à perdição. 
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Em 1979, o caso retorna à esfera midiática envolvido por outros quadros de sentido. Se por 

um lado as falas sociais mostram que Ângela continuava a ser vista como uma mulher 

promíscua e vulgar, por outro, Doca Street parece já ter saído do papel de “pobre coitado”. A 

vitória obtida pela defesa causou indignação. O que se passa aqui? Não mais o assassinato por 

amor, mas o quadro da injustiça: um crime deixou de ser julgado.  

 

Acreditamos que algumas ocorrências que se deram nesse momento funcionaram como 

fatores de desagrado do público. A campanha empreendida pela defesa, que procurou caluniar 

a imagem de Ângela Diniz e glorificar Doca Street, soou como ato de má fé. A 

impossibilidade de a vítima fazer-se presente e responder aos insultos agravou a assimetria de 

condições e parece ter ativado o senso de justiça em alguns cidadãos. “Ângela não estava viva 

para contar o seu lado da história”, disse alguém em uma matéria. A atuação teatral de Lins e 

Silva (o defensor praticamente implorou ao júri que lhe desse a vitória, utilizando-se do 

argumento de que aquele seria seu último trabalho como advogado de defesa), também ativou 

muitos protestos. 

 

Nas vésperas do segundo julgamento temos novamente uma reorganização nos quadros de 

sentido. Desta vez, o enquadramento dado é o da desigualdade nas relações de gênero. A 

mídia dá menos atenção a aspectos morais e mais aos políticos. Predomina o tom de 

indignação para com a violência contra a mulher. Nas vésperas do júri, discute-se a 

negligência da Justiça e, após a condenação, fala-se em conquista das mulheres e 

transformação nos valores da sociedade. Não se trata mais de defender a honra, mas a vida e a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. Sem dúvida, a campanha empreendida pelo 

filho de Ângela Diniz, que resgatou sua imagem de “boa mãe”, foi um elemento que 

sensibilizou o público.  

 

Devemos levar em conta, entretanto, que mesmo que certos enquadramentos tenham sido 

propostos pela mídia, o público nem sempre os aceitou passivamente. Em todos os momentos, 

encontramos falas dissonantes, que pareceram “fugir” dos quadros de sentido propostos. É 

nesse sentido que podemos entender a mídia – e, em nosso caso específico, as revistas – como 

um “quarto de ecos onde ressoa um concerto de vozes que, sem ele, não teriam voz”. 

(MOUILLAUD, 1997, p. 117) Nesse “quarto”, confundem-se, digladiam-se, complementam-

se e renovam-se as múltiplas falas sociais.  
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5.3.2. Narrativização 
 

Essa categoria analítica corresponde à estruturação temporal das ações, ou seja, à organização 

dos fatos em forma de intriga. Um ponto importante a ser destacado aqui diz respeito à 

capacidade do acontecimento de produzir, a partir de sua eclosão no terreno da experiência, 

seu próprio passado e seu possível futuro. Em outras palavras, o acontecimento é o 

estruturador de sua própria narrativa. É só a partir do momento em que irrompe na superfície 

do real que elementos do passado são ativados como sinais precursores, que explicam suas 

causas. Da mesma forma, é só a partir de sua erupção que se constrói um horizonte de 

expectativas para o futuro. Tanto o passado quanto o futuro do acontecimento só se desenham 

a partir de sua erupção.  

 

Para analisarmos o encadeamento dos fatos, faz-se necessário, antes de mais nada, olharmos 

para quem são os agentes que movem a narrativa. Os protagonistas desse acontecimento são 

Ângela Diniz e Doca Street.  

 

No caso de Ângela, a imagem que se construiu foi de uma mulher promíscua, aficionada por 

viver aventuras amorosas, irresponsável, uma mãe negligente. Mesmo nos discursos 

elogiosos, as características ressaltadas remetem a um comportamento pouco usual e não 

necessariamente bem visto – ela aparece como a “mulher corajosa”, símbolo de “libertação 

total” e “rompimento de padrões sociais”.  

 

Nas poucas vezes em que os jornais dão voz a Ângela Diniz, reproduzindo trechos de 

entrevistas concedidas alguns anos antes de ser morta, sua fala é prepotente e desafiadora: 

“Sou bonita, rica e boa de briga”. Ou então: “Belo Horizonte tem medo de mim. Nenhuma 

mulher de Belo Horizonte consegue me olhar de frente. Têm medo do meu olhar. Um olhar 

que conhece os valores de cada uma delas”. Na imagem que a mídia construiu para Ângela 

Diniz, tudo se distancia das virtudes tipicamente associadas ao feminino, como a doçura, o 

altruísmo, a generosidade, a fragilidade, a delicadeza, a ternura e o sacrifício de si. Pelo 

contrário, a personagem retratada nas páginas de revista é forte, agressiva, determinada, 

competitiva e não apenas não está disposta a se sacrificar, como deixa à mostra o desejo do 

gozo. Suas características lembram muito mais virtudes que geralmente são atribuídas ao 

masculino. Como já dito, o acionamento de escândalos de seu passado, no contexto de seu 
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assassinato, acabou justificando sua morte, que soou como a punição para o mau 

comportamento.  

 

A figura de Doca Street é, sem dúvida, mais simpática que a de Ângela Diniz. O assassino é 

retratado como um sujeito “boa pinta”, um “simpático bon vivant”. Sua instabilidade 

profissional e financeira é interpretada como indício da personalidade típica do malandro 

brasileiro. Malandragem que passa longe de ser significada como mau-caratismo.50 Pelo 

contrário, como vimos, Doca Street apareceu diversas vezes como um personagem 

extremamente bondoso, dócil e bem-quisto. Mais que os companheiros de cela, o carisma 

construído em torno de sua figura parece ter conquistado a opinião pública. Sua primeira 

aparição midiática após o crime, para os jornalistas de Manchete, foi fundamental para que, 

sobre a figura do bon vivant, sobrepusesse-se uma outra: a do “pobre coitado”, desequilibrado 

emocionalmente, enlouquecido por Ângela Diniz. O trecho a seguir sintetiza bem a imagem 

que se construiu para Doca Street: “Ele era uma homem feliz, afável, simpático, queridíssimo 

na sociedade paulistana e estimado por gente humilde. Tinha um filho lindo, excelente 

situação financeira, residia no Morumbi, era bem casado. Ângela lhe virou a cabeça”.51    

 

O que mais chama atenção na forma como esse acontecimento é apresentado ao público é a 

ocorrência do fenômeno caracterizado por Dominique Wolton (1994, p. 185, citado por 

CASTRO, 1997, p.127) como personalização.52 Segundo Wolton, a personalização é uma das 

formas mais recorrentes de realização da comunicação midiática. Consiste na sintetização do 

acontecimento em uma “figura”. O recurso possibilita a atuação da mídia sobre a realidade em 

dois aspectos: de um lado, proporciona uma espécie de “economia do discurso” e poupa o 

conjunto de informações absorvidas pelo leitor, já que o acontecimento é simplificado através 

da exemplaridade e da materialização nos atributos pessoais (não um crime que apontou para 

um problema social mais amplo, mas o drama de Doca Street e Ângela Diniz); de outro, a 

personalização facilita a afecção pelo discurso midiático na medida em que proporciona a 

                                                           
50 É curioso como o argumento de que ele seria um “explorador de mulheres” não adquire força e logo 
desaparece dos discursos. No primeiro julgamento, foi esse um dos principais argumentos da acusação: Doca 
Street seria um explorador, que teria matado Ângela Diniz porque não poderia mais ser sustentado por ela. Por 
outro lado, o argumento da defesa de que o comportamento de Ângela Diniz era aviltante, o que tornava 
compreensível que o réu a tivesse matado, recebeu força e apareceu repetidamente nas diversas falas sociais. É 
como se no embate entre a figura do malandro explorador e a figura da promíscua que busca a qualquer preço a 
felicidade, a sociedade escolhesse “perdoar” o primeiro.    
51 Meu irmão teve uma paixão negra. Manchete, p. 12 
52 A pesquisadora Maria Céres Pimenta Castro, em seu trabalho Na tessitura da cena, a vida: comunicação, 
sociabilidade e política, identifica a ocorrência do fenômeno da personalização no estudo do caso do assassinato 
de Ângela Diniz.  
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identificação (negativa ou positiva) do receptor com a imagem criada pela mídia, garantindo 

laços afetivos fundamentais para o funcionamento do processo comunicacional.  

 

De acordo com Castro (1997), esse processo de personalização só pode se efetivar caso exista 

uma condição fundamental: é preciso que o indivíduo personalizado “consinta” na sua 

conversão em personagem e assuma um comportamento performático, adequado à ação 

midiática. Ora, não é outro o caso dos personagens envolvidos nesse acontecimento. Ângela 

Diniz “nascera para ser estrela”. Agenciada pela mãe, ela estivera desde a adolescência no 

espaço das colunas sociais de Belo Horizonte. Qualquer movimento seu ganhava visibilidade, 

tornava-se público. Na verdade, suas ações faziam-se para serem públicas. A facilidade que a 

imprensa encontrou para reconstruir sua trajetória deve-se, em grande parte, à excessiva 

exposição midiática de sua figura ao longo de toda a vida. Se há um aspecto que chama 

atenção nas reportagens veiculadas após o crime é a abundância de fotografias, nas quais 

Ângela aparece sempre em situações de glamour, bem vestida, sorrindo, posando para a 

câmera. Segundo Castro, a inscrição social de um personagem pela via midiática aponta para 

um desejo do sujeito de se destacar dos demais e para a incapacidade que ele apresenta para se 

inscrever no social e se realizar como pessoa através de qualquer outro processo: 

 

O indivíduo que se vê preso nas malhas desse processo dele participa porque 
esta parece ser a única maneira pela qual ele concebe a sua inscrição 
diferenciada no social, na medida em que, pela via da mídia, ele obtém os 
ganhos que considera indispensáveis à sua realização como pessoa ao lhe 
serem garantidas as condições de escapar do anonimato, o que, mesmo como 
uma hipótese, é-lhe sempre insuportável. (CASTRO, 1997, p.128).     

 

Mas deixemos de lado as possíveis motivações psicológicas que levaram Ângela Diniz a se 

expor exacerbadamente aos holofotes da mídia e voltemos ao comportamento performático de 

nossos personagens. Doca Street também atuou para a mídia. Apesar de não ter sido um 

colunável – ele só entrou de fato para a esfera midiática depois de ter cometido o crime – 

Doca Street assumiu uma postura bastante adequada à ação midiática e encarnou um 

personagem que “tocou” diversos setores da sociedade. Apresentando-se à mídia, num 

primeiro momento, como um homem triste, transtornado e abalado psicologicamente, ele 

desempenhou o papel do homem pacato que caiu nas mãos de uma mulher fatal. 

 

A principal estratégia narrativa utilizada pelas revistas foi a transformação do acontecimento 

em “histórias pessoais”. O passado dos dois personagens foi, a todo momento, recuperado. 
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Julgar o crime tornou-se sinônimo de julgar o caráter e o comportamento do assassino e da 

vítima. 

 

O eixo central da narrativa de nosso acontecimento é a trajetória de Ângela Diniz. A 

necessidade de encontrar sentido para sua morte leva a mídia a fazer o movimento de olhar 

para o passado: é lá, nos escândalos da vida da socialite, que se encontram as justificativas 

para o crime.  

 

A narrativa tem início nas primeiras aparições públicas de Ângela Diniz: a menina que ia à 

missa das seis em trajes que despertavam inveja nas outras garotas, a adolescente que 

frequentava assiduamente as festas da alta sociedade belo-horizontina, a “noiva do ano”. 

Depois, têm início as complicações: a mulher divorciada de vida tumultuada. Ao divórcio, 

seguem-se seu envolvimento no assassinato do caseiro José Avelino, a mudança para o Rio de 

Janeiro, o romance com Ibrahim Sued, o envolvimento com drogas e com a polícia, a perda da 

guarda dos filhos, o sequestro da filha, a paixão por Doca Street e, finalmente, o que parece 

ser o clímax da narrativa: seu assassinato pelo companheiro, após uma discussão acalorada. A 

“resolução” do conflito se dá cinco anos depois, após dois julgamentos movimentados e 

amplamente divulgados pela mídia. Doca Street é condenado a 15 anos de prisão. Os 

movimentos feministas avaliam a condenação como um marco histórico e uma vitória das 

mulheres. Advogados e membros da sociedade civil celebram a ocorrência de mudanças no 

quadro de valores da sociedade brasileira. Abre-se uma perspectiva otimista para o futuro: 

uma sociedade mais igualitária, onde crimes contra a mulher não mais seriam perdoados.  

 

 

5.3.3. O pano de fundo pragmático 
 

O pano de fundo pragmático diz respeito às ressonâncias práticas suscitadas pelo 

acontecimento. Longe de ser só da ordem do sentido, ele convoca comportamentos, anima 

ações e reações. O comportamento dos indivíduos frente ao acontecimento é orientado por um 

conhecimento de senso comum, presente nas estruturas normativas da cultura. Assim, olhar 

para o pano de fundo pragmático nos permite enxergar algumas dessas estruturas.  

 

Dividimos essa categoria analítica em dois eixos: um deles seriam as sugestões, convocações 

e estímulos que se fazem presentes nas enunciações; o outro corresponderia à resposta dos 
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leitores frente às provocações dos textos. Seriam as reações, ações e posicionamentos do 

público.  

 

 

5.3.3.1. Sugestões, convocações, estímulos 
 

Verificamos que a mídia, num primeiro momento, convocou o público a se escandalizar com 

o comportamento da socialite e a se posicionar favoravelmente a seu assassino. Isso fica claro 

nas matérias que associam o comportamento de Ângela Diniz à imoralidade, à maldade e à 

devassidão. Algumas falas insinuam que o assassinato de Ângela seria justificável e até 

mesmo esperado, a julgar por seu comportamento – um “destino fatal estaria reservado a certo 

tipo de mulher”. 

 

Por outro lado, com o passar do tempo, o acontecimento foi sendo revestido de outros 

sentidos e apareceram falas sociais que convidaram o público a se indignar com a 

“absolvição” de Doca Street e a reconhecer a existência de questões políticas relativas à 

desigualdade social e de gênero.  

 

A mídia, dentre outras coisas, sugeriu que a posição social do réu (tanto no caso de Doca 

Street quanto de outros criminosos passionais da época) influenciaria na forma como a Justiça 

conduz o julgamento: réus mais ricos receberiam penas mais brandas. 53 Além disso, muito se 

criticou o julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal mecanismo da justiça estaria deixando 

criminosos saírem impunes. Algumas matérias sugerem que Doca Street teria se beneficiado 

dos moldes em que ocorreu seu primeiro julgamento: um júri sediado numa cidade do interior 

do Rio de Janeiro, composto majoritariamente por homens de hábitos e valores 

conservadores. Quanto às estratégias da campanha da defesa que reforçaram o estereótipo da 

mulher fatal, o posicionamento dos veículos foi igualmente crítico, chamando o leitor a se 

indignar.   

 

Houve falas que criticaram abertamente o machismo e o conservadorismo da sociedade 

mineira e que, inclusive, atribuíram a esses fatores o assassinato de Ângela Diniz. Algumas 

reportagens sugeriram que a condenação de Doca Street seria representativa de mudanças nos 

                                                           
53 É interessante observar que a sugestão de que réus do sexo masculino seriam mais perdoados que os do sexo 
feminino aparece mais timidamente, em um menor número de textos. 
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quadros de valores da sociedade e que a mídia e os movimentos feministas teriam 

participação nessas transformações.  

 

 

5.3.3.2. Ações, reações e posicionamento do público 
 

O público não acatou automática e inquestionavelmente as sugestões da mídia. Identificando-

se ora com Ângela, ora com Doca, os posicionamentos foram variados. É certo que, num 

momento inicial, houve forte empatia de diversos setores da sociedade com a figura do 

assassino. Os relatos nas revistas nos permitem afirmar que tanto leitores quanto autoridades 

lhe eram extremamente simpáticos. Mas, mesmo nessa fase, há falas que censuram e 

reprovam o ato criminoso (cartas que chegaram à delegacia de Cabo Frio acusando-o de 

“assassino”, vaias de cidadãos que o esperavam no plenário, manifestações de grupos 

feministas). Da mesma maneira, encontramos falas favoráveis a Doca Street mesmo numa 

fase posterior, na qual o enquadramento dado ao acontecimento já “chamava” o público a se 

posicionar a favor da condenação do réu. Sendo assim, ao mesmo tempo em que feministas 

lideram manifestações e organizam abaixo-assinados condenando a tese da legítima defesa da 

honra, há aqueles leitores que escrevem à seção de cartas defendendo que “mulheres 

realmente honestas e leais para com seus maridos” não correm o risco de serem assassinadas.  

 

 

5.3.4. Caracterização do acontecimento como problema público  
 

A caracterização do acontecimento como problema público ocorre quando a ele é atribuído 

um alcance societal. Ao revelar uma situação problemática que diz respeito a toda uma 

sociedade, ele adquire interesse público. Na maioria dos casos, não é de imediato que o 

acontecimento é significado como problema público.  

 

No caso do assassinato de Ângela Diniz, levou-se algum tempo para que o crime saísse da 

esfera do privado (o drama de Ângela Diniz e Doca Street) e adquirisse caráter de interesse 

público. Após a “vitória” da defesa, em 1979, o acontecimento passou a ser de interesse de 

todos os cidadãos brasileiros porque retornou à cena social sob o enquadramento da injustiça - 

na verdade, sob o enquadramento da falência dos mecanismos de decisão da Justiça: criticou-

se a polícia, que acabava sendo mais severa com os desfavorecidos economicamente e, 
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principalmente, criticou-se o Tribunal do Júri, sob a alegação de que ele deixava impunes 

indivíduos que poderiam representar riscos à sociedade.  

 

Alguns meses depois que Doca Street foi praticamente absolvido, uma reportagem de Istoé 

noticia a recorrência com que vinham ocorrendo linchamentos no país. Segundo a revista, 

durante as manifestações, alguns grupos gritavam que “no Brasil, rico não vai pra cadeia!”. 

Num tom de pessimismo, a pergunta que abre a reportagem é: “Teria o povo perdido a fé nos 

mecanismos da Justiça?”54, à qual se segue uma série de sugestões de advogados e peritos 

sobre formas de aprimorar ou modificar o processo de julgamento por júri popular. 

Finalmente, as revistas também elevaram o caso ao patamar de problema público ao alertarem 

para o problema da violência contra a mulher. As feministas gritavam nas ruas que “sem 

punição, mais mulheres morrerão!”. E uma matéria de Istoé informou que, depois do 

resultado do primeiro julgamento de Doca Street, “só em SP a organização feminista SOS 

Mulher catalogou 722 crimes impunes de homens contra mulheres por questões de ciúmes”.55  

 

 

5.3.5. Normalização 
 

A normalização do acontecimento corresponde à redução de seu grau de contingência e 

indeterminação. É o momento em que o acontecimento é inscrito na estrutura da experiência, 

num contexto causal que explica e reduz o estranhamento inicialmente instaurado por ele. 

Trata-se de transformar o acontecimento numa história habitual, da qual já se sabe falar, com 

a qual já se sabe lidar.  

 

Na primeira fase do acontecimento Ângela Diniz, a normalização foi se dando à medida em 

que a mídia comparava a morte de Ângela à de outras mulheres que também haviam se 

divorciado e levavam a vida de maneira mais independente. Através da inscrição do 

acontecimento nesse contexto causal e social, seu caráter típico tornava-se manifesto e, assim, 

seu grau de indeterminação era reduzido.  

Como vimos, o acontecimento Ângela Diniz desaparecia e retornava ao cenário midiático a 

cada vez que um novo fato relacionado a ele era produzido. Promoveu, portanto, várias 

“ondas” ou “picos” de afetação, que, após cada erupção, precisavam novamente ser 

                                                           
54 Júri, o outro culpado. Istoé, p. 20 
55 O dia da caça chegou. Veja, p. 23 
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normalizadas, integradas à estrutura da experiência. Com a condenação de Doca, a “onda” de 

surpresa e incompreensão se dissipa e deixa em nós, finalmente, um sentimento de reconforto: 

justiça tinha sido feita. O assassino seria punido, como acontece em tantos outros casos de 

assassinato dos quais já sabemos falar – e entender. Assim, o restabelecimento da 

normalidade após a última “onda” de reverberações do acontecimento não passa mais pela 

aceitação da violência. 
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6. O caso Eloá Pimentel 
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6.1. O acontecimento 
 

Na tarde de 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira, o jovem Lindemberg Fernandes 

Alves, de 22 anos, entrou armado no apartamento da ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de 

15 anos, num conjunto habitacional em Santo André, região metropolitana de São Paulo.  No 

momento da invasão, a jovem realizava um trabalho escolar, na companhia dos colegas de 

sala Nayara Silva, Vitor e Iago. Imediatamente após ter invadido o local, Lindemberg fez 

todos reféns. O motivo que ele alegou para ter tomado o apartamento foi o fato de Eloá ter 

recusado seu pedido de reatar o namoro. Os jovens haviam namorado por três anos e estavam 

separados há um mês.  

 

À noite, a polícia é notificada e cerca o imóvel, dando início às negociações. Algumas horas 

depois, também a imprensa se faz presente e, pouco a pouco, uma multidão de curiosos vai 

sendo atraída para o local. Entre os dias 13 e 17 de outubro, a mídia brasileira cobriu 

intensivamente esse acontecimento policial. O caso se prolongou, tendo o desfecho adiado a 

cada dia. A cobertura midiática foi feita em tempo integral. Ao longo de toda a semana, o 

acontecimento fez parte das conversações cotidianas e as cenas foram assistidas seguidamente 

em todo o país.  

 

Após as primeiras horas de negociação com a polícia, o seqüestrador decidiu liberar os dois 

garotos, atitude que passou à polícia a (falsa) impressão de que o caso se resolveria 

rapidamente, sem maiores complicações. No entanto, a partir daí, Eloá Pimentel e Nayara 

Silva permaneceriam sob a mira da arma de Lindemberg ao longo de praticamente toda a 

semana.  

 

Na terça-feira, 14 de outubro, o comportamento do jovem foi bastante instável. De manhã, os 

policiais ouviram tiros vindos de dentro do apartamento. Em seguida, Eloá apareceu na janela 

para acalmar parentes e garantir que estava tudo bem. Pelo telefone celular, Nayara informou 

à avó que não havia feridos. Lindemberg explicou à polícia que a arma havia descarregado 

após uma tentativa de Eloá de tomá-la de suas mãos. À tarde, Lindemberg disparou mais 

quatro tiros em direção às pessoas que estavam próximas ao prédio. Reagindo aos disparos, a 

polícia determinou que a energia elétrica no apartamento fosse cortada. O seqüestrador 

negociou com a polícia para que a energia fosse restabelecida. Prometeu, em troca, liberar 
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Nayara Silva. Por volta das dez horas da noite, a energia no apartamento foi restabelecida e, 

como prometido, Lindemberg liberou Nayara.  

 

No dia seguinte, pela manhã, a polícia faz novo contato telefônico com Lindemberg. À tarde, 

Eloá apareceu na janela do banheiro e se comunicou com os policiais, garantindo-lhes que 

estava tudo bem. Nesse mesmo dia, o seqüestrador conversou ao vivo com Sônia Abrão, 

apresentadora do programa A tarde é sua, da Rede TV. Em tom sensacionalista, a 

apresentadora aconselhou o rapaz a se entregar, transmitiu-lhe recados e mensagens enviados 

pelos familiares e até conversou com a garota. Por cerca de trinta minutos - durante os quais 

Lindemberg mostrou-se envaidecido por estar na televisão – ele manteve com Sônia Abrão 

um diálogo vazio e incoerente: ao mesmo tempo em que garantiu que iria soltar a refém, 

afirmou que o desfecho da história dependeria da “boa vontade” da polícia e da “cooperação” 

da garota. Ao fim da entrevista, mandou lembranças à mãe e às irmãs, dizendo-lhes que tudo 

terminaria “da melhor maneira possível”. A entrevistadora tentou, insistentemente, fazer com 

que o rapaz explicasse o motivo do sequestro e informasse o momento em que pretendia se 

render, mas as respostas de Lindemberg eram sempre inconsistentes. No programa Brasil 

Urgente, da Bandeirante, exibido no mesmo dia, o apresentador Datena criticou a atitude de 

Sônia Abrão. Segundo ele, após ter conversado com a entrevistadora, Lindemberg teria 

desistido de se entregar.  

 

Na quinta-feira, 16 de outubro, a polícia autorizou Nayara Silva a retornar ao apartamento, 

estratégia de negociação que foi amplamente criticada pela mídia. Na sexta-feira, quinto e 

último dia do cárcere, Lindemberg recebeu, através de uma corda, um documento com 

garantias de que sua vida seria preservada caso ele decidisse se entregar aos policiais. À tarde, 

a polícia forçou a invasão do apartamento por meio da explosão de uma bomba. Nesse 

ínterim, o rapaz atirou na ex-namorada e em Nayara Silva, tendo sido escoltado e preso em 

seguida. Eloá e a amiga saíram do apartamento feridas, carregadas em macas. Horas mais 

tarde, médicos do Hospital Santo André, para onde haviam sido levadas a garotas, deram a 

notícia da morte cerebral de Eloá Pimentel, alvejada com dois tiros na virilha e um na cabeça. 

Nayara Silva passava bem. Apesar de ter sido atingida pela bala apenas de raspão, na região 

da boca, a garota precisaria passar por uma cirurgia de reconstituição facial.  

 

Um dia depois de ter sido anunciada a morte cerebral de Eloá Pimentel, a família autorizou a 

retirada de órgãos para doação. O processo foi acompanhado pela imprensa, que entrevistou 
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os indivíduos que seriam favorecidos pelo transplante. O sepultamento da jovem reuniu cerca 

de 2 mil pessoas, que vieram de diversas partes do país se solidarizar e aplaudir o “gesto 

nobre” da família de Eloá.  

 

 

5.2. O acontecimento na mídia: levantando conteúdos 

 

Um primeiro olhar para a empiria nos mostrou que houve duas abordagens midiáticas para o 

caso Eloá: uma mais descritiva e outra crítica e reflexiva. Chamaremos esses diferentes “tons” 

de vertentes de abordagem. Fizemos, ainda, uma outra classificação, relativa aos eixos 

temáticos ou assuntos mais freqüentes na cobertura midiática do acontecimento. Olhemos, 

agora, para cada um desses sistemas de classificação.  

 

Quanto às vertentes de abordagem, podemos dizer que a primeira, de caráter descritivo, foi 

predominante na cobertura midiática do caso. Apesar do tumulto na porta do prédio sugerir 

uma atividade policial intensa, as mais de 100 horas de negociação foram, na verdade, 

bastante monótonas - principalmente no que se refere à produção de imagens. A imprensa se 

viu, então, diante do seguinte desafio: era preciso falar incessantemente de um acontecimento 

que produzia poucos fatos. Recorreu-se, então, ao recurso descritivo. Os primeiros textos e 

reportagens televisivas sobre o sequestro basicamente descreviam as ações do seqüestrador 

até o momento: a invasão, os tiros em direção às pessoas que estavam próximas ao prédio, a 

liberação dos menores e a constante comunicação entre Lindemberg e parentes das reféns, via 

telefone celular.  

 

O desfecho não vinha e, sendo assim, a mídia continuou a apostar na descrição detalhada do 

cerco policial e das fases da negociação. Predominou a leitura do imediato, colada ao 

desenrolar dos fatos: o prédio interditado, a entrada e a saída dos apartamentos ocupadas por 

policiais e vigiadas por câmeras, as aparições esporádicas do sequestrador e da vítima na 

janela do apartamento (imagem que se tornou emblemática da tragédia de Santo André), a 

chegada dos amigos ao local e as tentativas de intervenção de familiares. Os mínimos detalhes 

da movimentação eram reportados, como pode ser observado nos trechos a seguir: “Na mira 

de armas do ex namorado desde segunda-feira, a garota recomendou à polícia que tivesse 
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cautela para poupar sua vida” 56; “A jovem ameaçada pelo ex namorado apareceu na janela do 

apartamento várias vezes para acalmar parentes” 57; “Pela manhã, o criminoso colocou uma 

camisa do São Paulo sobre a janela do banheiro, impedindo que os policiais acompanhassem a 

movimentação dentro do imóvel”.58 Houve casos59 em que a mídia se valeu até de esquemas 

ilustrados para descrever as ações ocorridas em cada dia de cárcere, nos períodos da manhã, 

da tarde e da noite. Uma reportagem do Fantástico esquematizou, a partir do relato de 

Nayara, a rotina dos garotos dentro do apartamento nos dias do cárcere. A contagem dos dias 

aparecia na tela, em letras grandes e vermelhas, seguida pela fala da garota, que detalhava os 

momentos de tensão de cada dia: “13 de outubro, primeiro dia”, “14 de outubro, segundo 

dia”... e assim sucessivamente.  

 

Mesmo após o desfecho trágico do caso, a linha excessivamente descritiva permaneceu. 

Jornalistas acompanharam passo a passo a evolução do quadro de saúde das duas garotas: a 

morte cerebral de Eloá, a decisão da família de doar os órgãos, o sepultamento, a cirurgia 

plástica de Nayara. Se observarmos uma seqüência de trechos de matérias publicadas no 

jornal Estado de Minas, em diferentes dias da semana, teremos uma idéia do que foi essa 

cobertura colada aos fatos. Em 19 de outubro, temos: “Ex namorada em estado grave. Médico 

afirma que, caso sobreviva, ela não recobrará a consciência e deverá ficar em estado 

vegetativo permanente”60. Em 20 de outubro, a diretora do hospital onde a garota estava 

internada declarou que “coração, córneas, pulmões, rins, fígado e parte da estrutura óssea de 

Eloá Pimentel serão aproveitados para transplantes. Ela teve morte cerebral no sábado”61. Já 

no dia 21, o jornal informou que “cerca de 2 mil pessoas receberam o corpo da refém no 

cemitério. Na semana de seu cárcere, a garota faria excursão em parque e iria à praia”.62 Outra 

matéria, veiculada no mesmo dia, informou: “Pelo menos cinco pessoas devem ser 

beneficiadas com os órgãos da garota morta pelo ex namorado”.63 A equipe de repórteres do 

programa Mais Você foi ao hospital onde os órgãos de Eloá estavam sendo retirados, 

entrevistou médicos e até pessoas que receberam os órgãos.  

 

                                                           
56 Seqüestrador dá até entrevista para TV. Estado de Minas, p.9 
57 Seqüestrador dá até entrevista para TV. Estado de Minas, p.9 
58 Festival de trapalhadas. Estado de Minas, p.10 
59 Sequestroacaba em tragédia. Estado de Minas, p.11 
60 Ex namorada em estado grave. Estado de Minas, p.12 
61 Ex namorada em estado grave. Estado de Minas, p.12 
62 Multidão aplaude Eloá, que será enterrada hoje. Estado de Minas, p.8 
63 Um coração de presente. Estado de Minas, p.9 



87 

 

A segunda vertente de abordagem apareceu posteriormente e de maneira menos expressiva 

que a primeira. Correspondeu ao tratamento crítico e reflexivo dado ao caso, que tematizou a 

violência de gênero. Mais do que falar especificamente do caso Santo André, as reportagens 

informaram a ocorrência, em todo o estado, de histórias semelhantes à de Eloá.  

 

Quanto aos eixos temáticos levantados, podemos dizer que se configuraram como ocorrências 

paralelas ou microacontecimentos “desmembrados” e constitutivos da narrativa principal. A 

cobertura midiática se voltou, basicamente, para os seguintes eixos: 1) a crítica ao 

desempenho “atrapalhado” e incompetente da polícia, que foi responsabilizada pela morte da 

garota; 2) a crítica à excessiva visibilidade midiática conferida ao caso (e principalmente ao 

espaço conferido à manifestação da “voz” de Lindemberg), fator que teria influído para o 

desfecho trágico; 3) a perplexidade diante da revelação da identidade e do passado do pai de 

Eloá como assassino profissional; 4) o apelo às emoções, ao falar do sofrimento dos 

envolvidos na tragédia. Em menor freqüência, falou-se também 5) na felicidade daqueles que 

foram beneficiados pelo transplante dos órgãos doados pela garota; e 6) na freqüência 

alarmante da ocorrência de crimes passionais. 

 

O assunto mais explorado foi, sem dúvida, a polêmica acerca da conduta da polícia. Essa 

discussão foi o tema principal de oito matérias do Estado de Minas de uma reportagem longa 

em Veja e de várias matérias televisivas. As primeiras críticas à ação policial foram 

veiculadas antes mesmo da morte da adolescente, quando negociadores permitiram o retorno 

de Nayara ao cativeiro, ato que representaria um desrespeito ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Após o desfecho do caso, os veículos passaram a criticar a invasão do 

apartamento, que teria sido mal planejada e precipitada. Especialistas em negociação de 

seqüestros foram logo acionados para opinar e apontar erros. Apareceram diversas sugestões: 

os policiais poderiam ter negociado por mais tempo; poderiam ter atirado em Lindemberg em 

uma de suas aparições na janela; poderiam ter cortado o fornecimento de água e luz ao prédio; 

ou, ainda, poderiam ter estudado melhor o local, para conhecer a posição exata dos móveis, 

antes de explodir a porta do apartamento. Jornalistas do Fantástico entrevistaram Marcos 

Duval, instrutor da SWAT (sigla para Special Weapons and Tatics, uma unidade de polícia 

altamente especializada), que avaliou minuciosamente a ação da polícia, apontando erros e 

oportunidades perdidas. Trechos dessa reportagem circularam posteriormente em outros 

programas televisivos, como o Jornal Nacional e o Mais Você. 
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Defendendo-se das críticas, o comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) alegou 

que só havia autorizado a invasão porque ouvira um estampido vindo de dentro do 

apartamento. No entanto, moradores do prédio negaram a ocorrência dos disparos antes da 

invasão. A partir daí, a grande questão passou a ser a comprovação das explosões dentro do 

apartamento. Tudo se complicou quando, após receber alta, Nayara deu seu depoimento 

oficial e afirmou que Lindemberg só disparou a arma contra ela e Eloá após ter sido 

surpreendido pelo barulho da explosão que forçou a porta. Os homens do Gate e os moradores 

do prédio passam a ser investigados. Posteriormente, uma ação investigativa é movida contra 

o Grupo de Ações Táticas Especiais. 

 

As críticas à excessiva visibilidade midiática conferida ao caso foram o foco de muitas 

reportagens. Condenou-se o espaço e a “voz” que alguns programas televisivos concederam a 

Lindemberg. Brito Júnior e Ana Hickman, apresentadores do programa Hoje em Dia, da 

Record, dirigiram-se diretamente ao sequestrador e deram-lhe conselhos. O rapaz, que se 

sabia assistido, respondeu com acenos pela janela. Sônia Abrão, apresentadora do programa A 

tarde é sua, da Rede TV, ficou mais de uma hora no ar, conversando ao telefone com o rapaz 

e, vez ou outra, com Eloá. No programa Brasil Urgente, o apresentador Datena criticou a 

atitude de Sônia Abrão. No entanto, apesar das críticas, ele acaba por deixar também o seu 

recado Lindemberg: “[...] que esse rapaz tenha o discernimento de se entregar o mais 

rapidamente possível à polícia”. Os veículos disseram que a excessiva visibilidade que 

Lindemberg recebeu fez com que ele se sentisse poderoso, senhor da situação. Segundo Veja, 

durante todo o tempo que esteve no ar, o rapaz demonstrou estar se divertindo. Por fim, cerca 

de um mês depois da morte de Eloá, a revista informou a decisão do secretário de segurança 

do estado de São Paulo: em situações semelhantes, as câmeras das emissoras de TV deveriam 

ficar longe do local do seqüestro.  

 

Cerca de uma semana depois da morte de Eloá Pimentel, as primeiras notícias sobre a 

verdadeira identidade de Aldo José da Silva, pai da garota, vêm à tona. É interessante como a 

história vai sendo tecida e, pouco a pouco, mais fatos (não se sabe se fatos ou boatos) são 

acrescidos à narrativa. A princípio, estranha-se apenas a ausência do pai durante as horas de 

negociação e o enterro da filha. Depois, surge a informação de que ele é um foragido da 

Justiça. Ao desmaiar e ser fotografado numa maca, Aldo José da Silva teria sido reconhecido 

por familiares, quando as imagens foram ao ar no Alagoas. A mídia revela o verdadeiro nome 

do pai de Eloá: Everaldo Pereira dos Santos. O ex cabo da Polícia Militar de Alagoas havia 
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sido expulso da instituição por envolvimento na Gangue Fardada, um temido grupo de 

extermínio do estado. Além disso, Everaldo era acusado de ter assassinado o deputado 

Ricardo Lessa, que foi encontrado morto juntamente com seu motorista, em 1991. Dois dias 

depois, outra matéria informa que sua situação havia se complicado ainda mais: a agricultora 

Sônia Regina Vieira denunciara ao Ministério Público o assassinato da irmã, Marta Vieira, 

primeira esposa de Everaldo. De acordo com ela, o ex PM teria matado Marta para ficar com 

a mãe de Eloá Pimentel.  

 

Não tardou para que surgissem boatos de que haveria uma ligação criminosa entre 

Lindemberg e o pai de Eloá. Entretanto, as matérias que foram publicadas subseqüentemente 

descartaram essa possibilidade e consideraram-na como sendo mera especulação, já que não 

havia provas que pudessem confirmar o elo.  

 

Em meio às matérias que tratavam do passado criminoso do pai de Eloá, encontramos uma de 

conteúdo chocante. Trata-se da retranca de uma matéria veiculada no Estado de Minas, 

intitulada “Serrada ao meio”. O texto traz detalhes do depoimento das irmãs de Marta Viera. 

Entre outros aspectos, elas haviam informado à Polícia Civil que o pai de Eloá havia serrado o 

corpo da ex mulher ao meio. Achamos curioso o fato de esta informação, que é chocante e 

que foi divulgada em tom sensacionalista, não ter provocado maiores repercussões na mídia.   

 

Falou-se também nas horas de sofrimento de Eloá e dos familiares - principalmente das mães 

- que, em momentos de desespero, ousaram se aproximar do apartamento para pedir a 

Lindemberg que voltasse a ser razoável. Após o desfecho trágico e a notícia da morte de Eloá, 

o apelo às emoções se fez ainda mais visível. A mídia acompanhou integralmente o 

sepultamento da garota. Amigos contaram aos repórteres histórias sobre sua personalidade 

alegre e extrovertida; professores deram depoimentos sobre seu desempenho escolar 

invejável; familiares falaram da dor da perda. Uma matéria estampa a foto do rosto abatido da 

mãe de Eloá. A legenda informa: “Desde o enterro da filha, Ana Cristina Pimentel está na 

casa de amiga e vive à base de remédios: ‘Não consigo dormir nem comer’, diz.”64  

 

Aos amigos e parentes, juntava-se uma multidão de curiosos: pessoas que nem conheciam 

Eloá ou Lindemberg, mas que haviam acompanhado a história pela TV e queriam abraçar Ana 

                                                           
64 “Deveriam ter atirado nele”. Estado de Minas, p. 16 
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Cristina Pimentel. Uma carioca viajou até Santo André apenas para parabenizar os pais da 

garota por terem se decidido pela doação de órgãos: “Apesar da dor, eles tiveram serenidade 

para lembrar que esses órgãos vão salvar a vida de pessoas que eles nem conhecem”.65  

 

Alguns dias depois da morte de Eloá, a mídia (principalmente a mídia impressa) começa a 

falar em histórias semelhantes. São casos de mulheres que foram assassinadas ou que 

sofreram agressões e tentativas de assassinato por parte de seus companheiros e ex 

companheiros. O Estado de Minas conta a histórias de Daniele Ramos, Patrícia de Barros, 

Magda do Nascimento, Érica Arantes, Aparecida Gomes, Eliene Coelho e Vanessa de 

Oliveira66. Mulheres de diferentes classes sociais e estados civis, que, em comum, possuem o 

fato de terem sido vítimas da violência de gênero. 

 

Psiquiatras e psicólogos foram chamados a falar sobre essa categoria de crimes. O que poderia 

explicar um assassinato? Entre outros fatores, os depoimentos dos especialistas apontaram 

para aspectos sociais - como a banalização da violência, a sensação de impunidade e a maior 

                                                           
65 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p. 12 
66 Em abril de 2008, na capital mineira, a estudante Daniele Jaqueline Ramos, de 21 anos, foi baleada pelo ex 
namorado Wenceslau Nassif Silva, de 31, que não se conformava com o fim do relacionamento. Quando soube 
que o criminoso havia sido solto, Daniele fugiu às pressas para o interior. Segundo o Estado de Minas, o medo 
da garota de ser morta teria sido reforçado pela repercussão do sequestro em Santo André.  
Marcelo Pereira Souza, de 31 anos, foi acusado de ter executado sua ex amante, Patrícia de barros, 21 anos, em 
18 de outubro de 2008. Alvejada com um tiro no meio da rua, na região oeste de Belo Horizonte, Patrícia 
carregava no colo uma criança de dois anos, filho dela com o assassino. O bebê foi seqüestrado por Marcelo e, 
posteriormente, encontrado dentro de uma igreja. 
Outro caso noticiado foi o ocorrido em 20 de outubro de 2008, na cidade de Bom Despacho: o lavrador Elton 
José da Silva, de 23 anos, atirou na ex namorada Magda Miriam do Nascimento, também de 23 anos, que estava 
grávida de quatro meses. O motivo da tentativa de assassinato teria sido a desistência do casamento, por parte da 
moça.    
Em novembro de 2007, a estudante de psicologia Érica Alves Arantes, de 22 anos, foi assassinada pelo 
namorado, o estudante de direito Roberto Márcio Marra, de 25. Inconformado com o fim do namoro de sete 
anos, o estudante disparou 13 tiros em Érica, no apartamento onde ela morava com os pais, no bairro Ouro preto, 
em Belo Horizonte. Depois, ele se dirigiu à Faculdade Newton Paiva, onde estudava, e suicidou-se, pulando no 
9º andar.  
Em setembro de 2008, o motorista de ônibus Nilson Ferreira Lopes, de 44 anos, trancou a ex namorada, 
Aparecida Gomes, de 39, em casa, com duas filhas e uma irmã, e pôs fogo. Aparecida e a filha, Jamaira Gomes, 
de 21, morreram em função das queimaduras. As outras duas mulheres sobreviveram. 
Em maio de 2008, no bairro Ipiranga, em belo Horizonte, o agente penitenciário e estudante de direito Cristiano 
Eloy Gomes, de 32, torturou, por mais de dez horas, a amante Eliane Maria Coelho, de 40. Além de ter quebrado 
o nariz e todos os dentes de Eliane, o criminoso usou uma faca para abrir sua barriga e colocar suas vísceras para 
fora. Cristiano ficou conhecido como o “Monstro do Ipiranga”. De acordo com o Estado de Minas, ele tinha 
ciúmes dos namorados antigos da amante e cometeu o crime após obrigá-la a contar todo o seu passado amoroso. 
Em outubro de 2008, Fortunato Regino da Costa, 32, matou a mulher, Vanessa de Oliveira, 32, em frente aos 
dois filhos, no bairro Pindorama, em Belo Horizonte. Vanessa tinha o sonho de abandonar o marido porque ele 
era usuário de cocaína e crack. Quando conseguiu um emprego que a possibilitaria sair de casa, Vanessa foi pega 
de surpresa pelo marido, que a atingiu com dois tiros no peito.     
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liberdade conquistada pela mulher na sociedade - e individuais - como doença mental, 

transtorno de personalidade e dependência de drogas. 

 

Algumas matérias procuraram, ainda, assessorar as mulheres vítimas de violência doméstica 

conjugal, informando sobre serviços de proteção à família, indicando a melhor forma de agir 

diante um marido ou namorado violento e estimulando a quebra do silêncio nos lares e a 

denúncia das agressões físicas e verbais.  

 

 

6.3. A individuação do acontecimento 
 

6.3.1. Descrição e categorização do acontecimento 
 

Como é bem evidente, a categorização imediata dada pela mídia ao caso foi sequestro, 

eminência de um crime passional. O acontecimento foi descrito pelos veículos como sendo “o 

caso mais longo de cárcere privado já registrado no Brasil” 67. Mas, à medida que o 

sofrimento da garota se estendia ao longo dos dias, o sequestro ia ganhando novos rótulos: 

sequestro acompanhado de cerco policial, tragédia resultante de incompetências, 

acontecimento terrível e doloroso e, por fim, episódio de violência de gênero. Vejamos como 

se deu essa transformação de se sentidos.   

 

Conforme dito anteriormente, a mídia passou a criticar algumas das estratégias da polícia na 

condução do caso - o retorno de Nayara Silva ao cativeiro, a permissão do restabelecimento 

da energia elétrica ao local (fato que possibilitou que Lindemberg acompanhasse a cobertura 

em tempo real e tomasse conhecimento da repercussão midiática de seus atos) e a invasão 

precipitada, que ocorreu sem que os agentes soubessem com certeza se a porta do apartamento 

estava ou não bloqueada. Segundo o Estado de Minas, “o sequestro da adolescente de 15 anos 

em Santo André apresentou momentos de grande tensão e amadorismo da Polícia Militar”. 68 

De sequestro, o acontecimento passa a ser um “festival de trapalhadas”.  

 

Com o desfecho trágico, a polícia é imediatamente responsabilizada. Em uma matéria 

intitulada “Tragédia de incompetência”, Veja conta que “um jovem desequilibrado e uma 
                                                           
67 Sequestro acaba em tragédia. Estado de Minas, p.11. 
68 Festival de Trapalhadas. Estado de Minas, p.10 



92 

 

sucessão de erros da polícia causaram uma tragédia em Santo André, no ABC paulista”69. A 

revista ouviu quatro especialistas com experiência em negociação de reféns e, com base em 

seus pareceres, publicou uma lista contendo os principais erros cometidos pela polícia. Na 

edição seguinte, a reportagem especial trazia dois esquemas ilustrativos: um mostrando as 

falhas do GATE e outro, semelhante a uma tirinha de história em quadrinho, narrando os 

acontecimentos no interior do apartamento de Eloá nos últimos minutos do cárcere. (Ver 

imagem em anexo). 

 

Ao falar do acontecimento, os veículos também deram destaque à atuação irresponsável de 

alguns jornalistas e ao efeito negativo da vigilância constante da mídia em torno do prédio. O 

trecho a seguir, veiculado em Veja, nos mostra por onde passou a discussão: 

  

Aparentemente inebriado pela fama que alcançou – o prédio passou a ser 
vigiado pela imprensa – Lindemberg deu entrevistas por telefone a 
programas populares de televisão, exibiu a camisa de seu time de futebol na 
janela e demonstrou estar se divertindo com a situação. Apesar desse quadro 
de insanidade, a PM tomou uma decisão incompreensível: na manhã de 
quinta-feira, permitiu que Nayara, a moça que a havia sido libertada, 
voltasse ao local do cárcere para ajudar a convencer Lindemberg e se 
entregar.70    

 

Em outra edição, a revista informou que “o governo paulista ficou convencido de que a 

intensa cobertura televisiva do cárcere privado da menina Eloá Pimentel, que se arrastou por 

mais de 100 horas, contribuiu para o desfecho trágico do caso.71 

 

A caracterização do caso como “tragédia resultante de incompetências” apareceu em cerca 

de nove reportagens da mídia impressa e seis na televisiva. Se considerarmos também as 

ocasiões em que essas críticas não eram o assunto principal da matéria, mas apareciam como 

informação complementar, o número é ainda maior.72 

 

Os esquemas descritivos e o tom de inquérito das matérias nos ajudam a perceber um dos 

quadros de sentido em que o acontecimento foi inscrito: trata-se de um sequestro 

acompanhado de cerco policial. As mídias acompanharam o passo a passo das negociações, 
                                                           
69 Tragédia de incompetência. Veja, p.76. 
70 Tragédia de incompetência. Veja, p. 78  
71 Seção Holofote. Veja, p. 48 
72 É interessante observar que as críticas constantes à atuação dos policiais e da instância midiática acabam por 
promover um “apagamento” ou uma “neutralização” da gravidade do ato de Lindemberg. É como se a culpa da 
tragédia fosse transferida, em certa medida, para essas duas instituições.  
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reproduziram trechos de conversas telefônicas entre seqüestrador e policiais, ressaltaram os 

momentos de maior risco e tensão que antecederam o final da tragédia, acompanharam o 

resgate das garotas, a apreensão de Lindemberg e as repercussões da morte de Eloá.  

 

O crime também foi caracterizado como sendo uma história de amor que terminara em 

tragédia. Nesse caso, outro quadro de sentido é acionado: o do romance dramático. Por 

vezes, a mídia tratou Lindemberg como um rapaz que, de tão apaixonado, perdera a cabeça. É 

curioso notar que, mesmo após a morte de Eloá, os veículos continuam a caracterizar o 

assassinato como “história de amor”. O que está colocado aqui, embora de maneira sutil, é a 

velha história do crime cometido por amor, do assassinato como ato impensado e inevitável, 

uma vez que o sujeito que o cometeu estava movido por uma paixão infeliz e, portanto, 

encontrava-se privado de sua consciência.73 Como geralmente acontece nesses casos, fala-se 

no arrependimento e no sofrimento do assassino, que rapidamente passa a ser visto com 

benevolência pela sociedade. De fato, algumas matérias narraram o sofrimento de 

Lindemberg ao receber a notícia da morte de Eloá: “Ontem, na cadeia, Lindemberg soube por 

um agente penitenciário que Eloá teve morte cerebral. Ele chorou e disse que a amava. “Tudo 

o que eu fiz foi por amor.”74 

 

A mídia privilegiou, ainda, o enquadramento do horror da violência, do sofrimento e da 

impotência.  Focalizou tanto o sofrimento dos familiares – que deram depoimentos falando 

de sua dor e apareceram chorando em diversas tomadas e fotografias – quanto dos 

protagonistas – principalmente de Eloá. Muitas matérias recriavam o desespero da garota 

dentro do apartamento, como podemos observar no trecho abaixo: 

 
Enquanto Lindemberg mantinha Eloá refém, por 101 horas, ele tentava 
reatar o namoro. Ela dizia que não queria. Numa das vezes que ele insistiu, 
Eloá foi ríspida e levou um tapa no rosto. Nayara presenciou a cena e contou 
à polícia logo depois que foi libertada do seqüestro, na terça-feira. Em outra 
ocasião, Lindemberg beijou a ex namorada à força. Ela cedeu. Na segunda 
vez que tentou beijá-la, ela resistiu e ele a puxou pelos cabelos até o quarto. 
Segundo Nayara, ele só não a violentou por causa da tensão provocada por 
uma iminente invasão policial.75  

 

                                                           
73 Como já foi visto, a questão do crime por amor apareceu também com força na primeira fase da cobertura do 
caso Ângela Diniz. 
74 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p.7 
75 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p.7 
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O horror da violência aparece na medida em que se fala do sofrimento da garota. No trecho 

abaixo, destacamos algumas palavras e expressões que contribuem para a instauração desse 

enquadramento: 

 

O inferno teve endereço fixo durante cinco dias. [...] A brutalidade do mais 
longo caso de cárcere privado já registrado no estado de São Paulo 
mesmerizou o país, mas o que as câmeras de TV puderam registrar nem de 
longe a revelou em toda a sua crueza. [...] Do testemunho de Nayara, emerge 
um roteiro espantoso. Ao longo das mais de 100 horas que durou o crime, 
Lindemberg Fernandes, o algoz de Nayara e Eloá Pimentel, teve picos de 
fúria e desespero. Bradou seu sentimento, declarou, aos gritos, a vontade de 
ver Eloá sentir “pelo menos um terço da dor” que ele dizia estar sentindo, 
distribuiu coronhadas na cabeça das vítimas, esbofetou-as, torturou-as com 
promessas de liberdade jamais cumpridas e, em diversas ocasiões, distribuiu 
socos e pontapés no corpo, na cabeça e no rosto da ex-namorada.76    

 

O sofrimento de Eloá foi traduzido também pela foto emblemática da garota fazendo gestos e 

pedindo calma pela janela (ver imagem em anexo). A imagem foi exibida exaustivamente em 

todas as emissoras de televisão e circulou em jornais e revistas. Como consequência, desponta 

o sentimento de impotência. Não apenas os personagens são frágeis, mas também as 

instituições, incapazes de restaurar a ordem, e todos nós, público do acontecimento, que, de 

casa, podemos apenas assistir ao vivo às imagens das negociações e ler as notícias sobre o 

sufoco da garota Eloá. 

 

O acontecimento não cessa de ser (re) significado. Passados alguns dias da morte da garota, 

são publicadas algumas reportagens que explicam o assassinato como produto da mente 

doentia e desequilibrada de Lindemberg. Essa significação reforça o quadro de sentido do 

horror da violência, do sofrimento e da impotência.  

 

Uma reportagem especial da revista Istoé apresenta depoimentos de psicólogos e psiquiatras, 

que procuram explicar porquê alguns indivíduos possuem má índole. Além disso, a 

reportagem conta com boxes explicativos que ensinam o leitor a reconhecer um psicopata e 

aproximam o crime de Lindemberg a crimes brutais ocorridos no passado. A revista retoma 

casos como o de Suzanne Von Richtofen, garota de classe alta que, em novembro de 2002, 

abriu a porta de sua casa para que o namorado matasse seus pais com pancadas de barra de 

ferro; Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez; Sílvia Calabrese, empresária 

                                                           
76 As tintas do inferno. Veja, p. 104 
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que foi presa por maltratar e torturar a garota de 12 anos que morava com ela 77; e Josef Fritzl, 

o austríaco que manteve a filha no porão por 24 anos e teve com ela sete filhos. O trecho a 

seguir exemplifica como ocorreu a caracterização de Lindemberg como psicopata:  

 

Entre os indícios que levam a psiquiatra Ana Beatriz a apontar Lindemberg 
como um psicopata está a premeditação do crime. “Ele falou para os amigos 
‘vocês vão ouvir falar de mim esta semana’”, lembra Ana Beatriz. Ela vê 
também traços egocêntricos no rapaz quando ele repetia no cativeiro ser o 
‘príncipe do gueto’. [...] As idas e vindas do namoro, sempre por decisão de 
Lindemberg, lhe davam a sensação de controle. Só que, na última vez, a 
moça não quis reatar a relação. “Era como se ela estivesse quebrando o 
brinquedo que ele inventou”, afirma a psiquiatra, que também descarta o 
crime passional. “Não foi um ato cometido sob forte impacto, como pegá-la 
com outro, ter um revólver do lado e atirar movido pela emoção. Ele 
planejou a ação”. [...] O psiquiatra forense Guido Palomba diz que para 
provar a Eloá que continuava sendo “o bom” – e assim reconquistá-la – o 
jovem aproveitou a situação para se exibir, conversar com a polícia, estender 
na janela a camisa do time, dar entrevistas à TV. “Ele não sairia de lá de 
cabeça baixa, como um fracassado, na frente dela”, questiona o psiquiatra.78 

 

Por fim, chegamos ao último dos quadros de sentido conferidos ao acontecimento: o caso 

Eloá como episódio de violência de gênero. Como assinalamos anteriormente, a uma 

cobertura midiática mais descritiva seguiu-se outra, de caráter mais crítico, que tematizou a 

violência de gênero. Espécie de percepção retardatária da mídia, esse enquadramento só 

despontou mais de uma semana depois da morte da garota e não foi, em absoluto, a forma de 

entendimento mais explorada.  

 

É interessante notar que matérias jornalísticas anteriores (pertencentes à chamada “primeira 

vertente de abordagem”) já haviam relacionado o acontecimento de Santo André a outros 

crimes, mas antes a comparação era com episódios de violência doméstica ou atitudes de 

psicopatas, como a morte da garota Isabela Nardoni 79 e dos pais da adolescente Suzane Von 

Richtoffen80. Agora, ao lado de tantas histórias de assassinato de mulheres, o crime era alçado 

à categoria de passional.  

                                                           
77 Segundo a Istoé, a garota foi encontrada com os braços acorrentados em uma escada, uma mordaça embebida 
em pimenta, dedos e dentes quebrados, unhas arrancadas e marcas de ferro quente pelo corpo.  
78 Psicopatas: eles estão entre nós. Istoé, p.84 
79 O caso refere-se à morte da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de cinco anos de idade, defenestrada do 
sexto andar do Edifício London no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo. O caso gerou grande repercussão 
nacional e, em função das evidências deixadas no local do crime, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, 
respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenados por homicídio doloso triplamente qualificado. 
80 A garota foi a mentora do assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, que morreram brutalmente, 
com pancadas de com barras de ferro, em outubro de 2002. Suzane abriu a porta de casa para que seu namorado, 
Daniel Cravinhos, e seu cunhado, Cristian Cravinhos, assassinassem os pais.  
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A tragédia, se não podia ser prevista, não chegou a ser uma completa surpresa para 
os que gravitavam ao redor dos seus protagonistas. Segundo a mãe de Nayara, 
Lindemberg já havia ameaçado Eloá ao menos quatro vezes desde o mês passado, 
quando eles terminaram o namoro de 3 anos. Numa das ocasiões, ele chegou a bater 
na adolescente ao encontrá-la em um ponto de ônibus. Em outra, declarou que, caso 
a visse com outro homem, “arrebentaria os dois”.81 

 

Alguns veículos solicitaram a explicação de profissionais e, pela primeira vez, fatores 

históricos, como a posição da mulher na sociedade, foram apontados como sendo motivos que 

levariam um homem a assassinar sua companheira:   

 

O que leva o amor a se transformar em ódio, em casos como o de 
Lindemberg? Para o médico especializado em psiquiatria forense e pós-
graduado em criminologia Paulo Roberto Repsold, a associação de fatores 
sociais e individuais pode levar a pessoa a cometer crime passional. 
Banalização da violência, sensação de impunidade e a sociedade na qual 
estão inseridos os agentes são apontados como motivadores comuns a todos. 
[...] “Em determinadas comunidades, o aumento brusco desse tipo de crime 
pode estar relacionado a determinantes histórico-geográficos”, afirma.82 

 

No trecho abaixo, a fala do especialista entra em contrastante com a fala do veículo, que 

continua a caracterizar o assassinato da jovem como uma “história de amor que acabou em 

morte”: 

 

Histórias de amor que acabam em morte em Belo Horizonte são muito mais 
trágicas e cada vez mais frequentes. De acordo com o médico e professor de 
psicologia da UFMG, Vitor Haase, esses crimes escondem uma realidade 
subjacente, que é muito complexa. “Envolve a subjugação feminina e a 
dificuldade que determinados homens têm de aceitar a liberdade de escolha 
das mulheres, quanto à sexualidade e parcerias conjugais que querem 
estabelecer. 83 (grifos nossos).  

 

Pelo exposto até aqui, podemos resumir nossas reflexões quanto à aplicação de quadros de 

sentido da seguinte forma: os primeiros enquadramentos não se referiram às especificidades 

da violência de gênero. Pelo contrário: o crime de Lindemberg foi descrito como seqüestro, 

cerco policial, romance dramático e caso de violência, horror e crueldade. As comparações 

com episódios passados envolveram crimes hediondos que não necessariamente estavam 

ligados a tragédias passionais.  

 

                                                           
81 As tintas do inferno. Veja, p. 106 
82 Quando o afeto vira ódio, Estado de Minas, p. 23 
83 Medo de uma nova tragédia. Estado de Minas, p. 28 
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O quadro de sentido que privilegiou a violência de gênero não só demorou a ser dado como 

também recebeu menor destaque na cobertura midiática. Mais curioso ainda: os apontamentos 

referentes à subjugação feminina configuraram-se, em sua maior parte, como falas na mídia e 

não como falas da mídia. Ou seja: eles estavam mais presentes nos depoimentos das fontes 

que na voz dos veículos.  

 

 

5.3.2. Narrativização 
 

Para uma análise da maneira como os fatos foram encadeados, devemos, antes de tudo, olhar 

para quem são os agentes que movem a narrativa. São eles: Eloá Pimentel, Lindemberg Alves 

e Nayara Silva.  

 

Lindemberg raramente aparece nas notícias encarnando o papel de criminoso ou assassino. 

Ora sua atitude é explicada por sua loucura e desequilíbrio mental, ora por sua paixão 

desenfreada. O trecho abaixo mostra que a mídia apresentou o personagem como sendo um 

jovem honesto, trabalhador e virtuoso:  

 
Segundo amigos, Lindemberg é um jovem calmo e trabalhador. Não bebe e 
não fuma. É contratado da fábrica de material de limpeza Bombril e, à noite, 
complementa a renda fazendo entregas de pizza em Santo André. Amigos do 
trabalho ficaram surpresos quando souberam que ele havia seqüestrado a ex-
namorada. “Ele sempre foi sorridente, comunicativo e contava muitas 
piadas. Até agora não acredito que foi ele quem fez isso tudo”, disse 
Emerson Soares, de 21, vizinho de Lindemberg. Lindemberg é o caçula de 
uma família de três filhas mulheres. Paraibano, mudou- se com a família de 
Patos, para São Paulo, quando tinha apenas dois anos. Ao conhecer Eloá, ele 
dizia em casa que queria se casar e construir uma família com a garota. Já 
falava até em comprar uma casa própria na periferia de Santo André, para 
realizar o sonho de ser casado.84 

 
Como se vê, o passado que foi construído para o personagem torna difícil que ele desempenhe 

bem o papel do agressor que, de acordo com a definição proposta por Martin-Barbero, é a 

personificação do mal e do vício.  

 

Eloá é uma personagem mais simples que Lindemberg, uma vez que se encaixa melhor no 

papel de vítima. A mídia enfatiza, a todo o momento, a idade da garota: com apenas 15 anos – 

“quase uma criança”, ressaltam alguns - ela possuía um futuro pela frente. Os professores a 
                                                           
84 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p.7 
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descreveram como uma garota competente e estudiosa; os amigos, como menina feliz, 

companheira, bonita e popular. Depois da morte, a decisão da família pela doação de órgãos 

veio reforçar sua adequação ao papel de vítima. Afinal, além de morrer injusta e cruelmente, a 

garota dera a vida a outras pessoas.  

 

Nayara é caracterizada como garota decidida, madura e corajosa. Sua atitude de voltar ao 

cativeiro chamou à cena os valores da amizade, da solidariedade e da bravura.85 Na 

estruturação da narrativa, a garota acabou desempenhando o papel de narradora. Jornalistas, 

advogados e investigadores esperaram ansiosamente por seu depoimento. Foi ela quem deu a 

versão final dos fatos e pôde revelar o que realmente havia se passado dentro do apartamento, 

em Santo André.86 

 

A estrutura da narrativa já estava dada pelos enquadramentos privilegiados - a ação policial e 

o romance trágico. A história do “mais longo caso de cárcere privado no Brasil” foi narrada 

linearmente e de maneira excessivamente descritiva. Esquemas ilustrativos reproduziam os 

principais acontecimentos de cada dia de seqüestro.    

  

Na tentativa natural de reduzir a descontinuidade e socializar a surpresa inaugurada pela 

irrupção do acontecimento, a mídia buscou suas causas e acabou construindo um passado a 

partir do qual já seria possível prever os desdobramentos futuros. Os limites temporais do 

acontecimento são redefinidos. O início da tragédia é deslocado do momento em que 

Lindemberg invade o apartamento para os primeiros dias de namoro:  

 
A história de amor que terminou em tragédia começou em 2004, quando 
Eloá Pimentel tinha apenas 12 anos e Lindemberg Alves, 19. Os dois se 
conheceram num ponto de ônibus e a família da garota se opôs ao 
relacionamento por causa da diferença de idade. Apaixonada, Eloá manteve 
o namoro escondido e compartilhava sua história com a amiga Nayara. Entre 
idas e vindas, o namoro teve três términos. No último, ocorrido há um mês e 
que foi apontado como motivo do seqüestro, Lindemberg resolveu por um 
fim na história alegando que o romance já tinha esfriado. Eloá chorou e não 
aceitou o fora. Duas semanas sozinha foram suficientes para ela engatar uma 
nova história com um colega da escola chamado Felipe, de 17 anos. Os dois 
ficaram juntos duas vezes. Lindemberg, assim que soube que a ex namorada 

                                                           
85 De nossa parte, destacamos a ingenuidade e questionamos a possibilidade de a garota ter agido em busca de 
reconhecimento e visibilidade, uma vez que o acontecimento tornou-se um verdadeiro espetáculo midiático.  
86 Nayara foi entrevistada por mais de meia hora pelos jornalistas do programa Fantástico, onde deu sua versão 
dos fatos e narrou detalhadamente as horas de sofrimento que viveu durante a semana do cárcere. Compareceu 
também ao programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga e contou à apresentadora sobre seu amor e 
admiração por Eloá.    
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já estava em outro, resolveu procurá-la para voltar. Ela não aceitou. Foi aí 
que ele resolveu mantê-la em cárcere privado”.87  

 

Diversas ocorrências, que estamos chamando aqui de microacontecimentos, passam a compor 

a narrativa do acontecimento principal. É como se ele se desmembrasse e, ao mesmo tempo, 

fosse constituído por essas narrativas paralelas: a invasão policial, o envolvimento do pai de 

Eloá em crimes, a multidão que compareceu ao enterro, a doação de órgãos, o tão esperado 

depoimento de Nayara.  

 

Convocar familiares e amigos a falar sobre Eloá e Lindemberg foi também uma estratégia 

narrativa explorada. As irmãs do rapaz contam que ele sempre fora amoroso com a ex 

namorada, porém, havia entrado em depressão após o rompimento. Amigas da garota, por 

outro lado, relatam à imprensa que o rapaz era ciumento e agressivo. Através de “retratos” 

fornecidos por diferentes depoentes, os perfis dos personagens foram sendo construídos, de 

forma a indicar ora a previsibilidade do ocorrido, ora o choque e a surpresa. 

 

 

6.3.3. Pano de fundo pragmático 
 

6.3.3.1. Sugestões, convocações, estímulos 

 

Em determinadas falas midiáticas sobre o caso Eloá podemos encontrar zonas de 

“deslizamentos”, onde o discurso desvela o conservadorismo. São posicionamentos 

compreensivos - mas não favoráveis - com relação a Lindemberg; são julgamentos de certa 

forma moralistas  – mas não aviltantes - com relação a Eloá.  

 

Exemplo desses momentos de “deslizamentos” são as reportagens que trazem depoimentos 

das irmãs de Lindemberg. Ao contarem que o irmão era uma pessoa amorosa e tranqüila, mas 

que, após o rompimento, havia entrado em depressão e passado a ameaçar Eloá de morte, as 

irmãs estão, de alguma maneira, responsabilizando a garota pela situação em que ela se 

encontra: fora ela quem, ao imputar sofrimento ao namorado, provocara sua ira. 

 

                                                           
87 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p. 7 
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Outro momento em que percebemos concepções conservadoras imiscuídas no discurso é 

quando, ao narrar a história do namoro e as causas que levaram ao rompimento e à situação 

crítica, algumas falas midiáticas acabam, de alguma maneira, criticando a precocidade do 

relacionamento entre os dois jovens, o fato de Eloá ter, inicialmente, mantido a relação às 

escondidas e o fato de ter iniciado outro relacionamento após um curto período de tempo. 

Uma reportagem do Estado de Minas88, por exemplo, destaca que Eloá tinha “apenas” 12 anos 

quando começou a namorar um rapaz cinco anos mais velho e que, apesar de ter sofrido com 

o término do relacionamento, rapidamente se recuperou e saiu com outro garoto: “Duas 

semanas sozinha foram suficientes para ela engatar uma nova história [...] ela já estava em 

outro”. 

 

Por fim, ao falar do sofrimento e desequilíbrio emocional de Lindemberg – ao chegar na 

cadeia e ficar sabendo da morte da ex namorada, ele teria tido uma crise de choro - e ressaltar 

seus bons antecedentes criminais, a mídia acaba sugerindo uma sensibilização para o estado 

crítico em que se encontra o garoto  A fala da advogada de Lindemberg exemplifica como a 

questão da instabilidade emocional foi explorada: 

 

Durante a conversa de 30 minutos que teve com Lindemberg, sua advogada 
disse que “ora ele parecia anestesiado, ora chorava muito”. Em entrevista a 
uma rede de TV, a advogada afirma que ele parece arrependido. “Demonstra 
estar muito abalado, arrependido, preocupado com a Eloá, porque a gente 
não deu a informação de que ela faleceu”, conta Ana Lúcia Assad. O jovem 
teria perguntado sobre o estado de saúde da ex-namorada e da amiga dela, 
Nayara Silva, que manteve reféns. A advogada disse que achou melhor não 
contar sobre a morte de Eloá. “Por ele não estar se alimentando, a gente 
decidiu não dar a informação”, argumentou. Ela disse também que 
examinará o auto de prisão em flagrante para depois pedir que ele responda 
ao processo em liberdade. “Ele é primário, tem bons antecedentes e 
emprego”, justifica. 89  

 

 

5.3.3.2. Ações, reações e posicionamento do público 
 

Apesar de a mídia não ter construído o perfil de Lindemberg como um “assassino 
monstruoso”, o público do acontecimento – inclusive outros detentos – assumiu, em relação a 
ele, atitude hostil, como podemos observar nas passagens a seguir:   
 

                                                           
88 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p. 7 
89 Um coração de presente. Estado de Minas, p. 9 
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Uma multidão que se aglomerou em frente à delegacia gritava palavras de 
protesto e falava até em linchamento. Em frente ao prédio, populares 
acompanharam toda a ação policial, junto a emissoras de TV que filmaram o 
resgate.90 
 
Lindemberg está numa cela sozinho porque a Secretaria de Segurança Pública 
teme pela sua segurança, já que os demais presos ficaram eufóricos quando ele 
chegou ao CCP, em Pinheiros.91 

 

O público não se compadeceu do assassino. O leitor Washington Rodrigues Teixeira, de 

Campos Gerais, enviou a Veja uma carta na qual critica a polícia por não ter atirado em 

Lindemberg: “Tivesse certeza o criminoso de que, se não soltasse rápido as duas jovens, os 

atiradores de elite iriam transformá-lo em ‘tábua de tiro ao alvo’ e ninguém teria morrido”. 

  

Os relatos dos jornais mostram que um clima de comoção tomou conta do velório, onde 

centenas de adolescentes recordavam o quanto a adolescente era querida e companheira na 

escola. Até mesmo desconhecidos, que acompanharam a tragédia pelos jornais e pela 

televisão, compareceram em solidariedade à família: 

 

Muito antes de o corpo da adolescente chegar ao cemitério Jardim Santo 
André, no ABC Paulista, para o velório e enterro, amigos, conhecidos e 
curiosos que se sensibilizaram com o drama da garota faziam fila para entrar. 
A Guarda Municipal de Santo André estima que cerca de 2 mil pessoas já 
estivessem no local por volta das 1h30 de ontem. Até o início da noite, mais 
de 7 mil pessoas haviam velado o corpo de Eloá. 92 
 
Sob forte emoção e cercado por uma multidão de mais de 12 mil pessoas, o 
corpo da jovem Eloá Pimentel, de 15 anos, foi sepultado ontem pela manhã 
no cemitério de Santo André. [...] o sepultamento da garota foi marcado por 
um tumulto e choro de adolescentes amigos da vítima. [...] No momento em 
que o caixão desceu, houve uma salva de palmas que não parecia ter fim. 93  

 

O desfecho do acontecimento provocou também interferências em medidas nacionais de 

segurança, que precisaram ser repensadas. O governo paulista ficou convencido de que a 

intensa cobertura televisiva do cárcere privado havia contribuído para o desfecho trágico. 

Segundo a revista Veja: 

 

[...] o secretário de segurança, Ronaldo Marzagão, determinou que, em 
ocorrências semelhantes, a polícia passe a manter as câmeras das emissoras 

                                                           
90 Sequestro acaba em tragédia. Estado de Minas, p. 11 
91 Todos os órgãos foram doados. Estado de Minas, p. 7 
92 Multidão aplaude Eloá, que será enterrada hoje. Estado de Minas, p. 8.  
93 Enterro atrai multidão. Estado de Minas, p. 8. 
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de TV bem afastadas do centro da crise. As informações divulgadas durante 
as negociações também serão reduzidas ao máximo. 94 

 

 

5.3.4. Caracterização do acontecimento como problema público 
 

Antes de tudo, é preciso dizer que, enquanto opta pelo quadro da violência e da crueldade de 

forma mais ampla, e da personalização do sofrimento, a cobertura midiática mantém o 

acontecimento no limite entre problema público e domínios particulares.  

 

É apenas posteriormente – numa espécie de “efeito retardado” – que o sentido do 

acontecimento é fechado em torno da violência de gênero. E é só então que a mídia de fato 

caracteriza o caso de Santo André como problema público.   

 

Em tom alarmista, algumas reportagens colocam o problema da violência conjugal como um 

mal que está em todos os lugares, mas ninguém vê. Especialistas apontam como solução a 

busca de apoio em programas públicos e a prestação de queixas em delegacias. A denúncia 

aparece como instrumento para fazer vir a público a realidade doméstica que acaba sendo 

silenciada: 

 

O coração esconde mais que o amor, o respeito e a nobreza da tolerância. 
Angustiado, ele mostra a face do egoísmo, do ódio e de um vil sentimento de 
posse. Crimes passionais trazem à tona identidades obscuras muito bem 
guardadas no porão da cumplicidade entre casais. Assassinatos, agressões e 
ameaças ganham destaque nas páginas policiais e chocam a sociedade com a 
brutalidade e a violência.95 
 
Para se evitar tragédia, é preciso que a mulher procure a polícia. “Quando 
decide denunciar, ela já está desgastada e fragilizada. É preciso antecipar e 
não acreditar em promessas de paz e reconciliação, pois, a cada briga, são 
feitas juras de amor. Denunciar é de suma importância. A partir da Lei Maria 
da Penha, foram criados mecanismos de proteção da vítima de agressão 
doméstica. Podem ser tomadas medidas, como suspender a visita aos filhos 
ou obrigar o agressor a manter distância mínima de 200 metros, dependendo 
do caso” (titular da delegacia especializada de crimes contra a mulher, 
Silvana Fiorelo).96   

 

 

                                                           
94 Seção Holofote. Veja, p. 48 
95 Histórias de medo e violência. Estado de Minas, p. 23 
96 Quando o afeto vira ódio. Estado de Minas, p. 23. 
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6.3.5. Normalização 
 

Quando o acontecimento foi inscrito numa serialidade de episódios de violência – primeiro, a 

violência urbana e, depois, a de gênero - suas causas foram esclarecidas e seu grau de 

indeterminação foi reduzido. Trata-se de mais um crime, na esteira de outras tragédias 

domésticas e passionais com as quais já estamos habituados a lidar. 

 

O restabelecimento da normalidade passa também pela prisão e pelo indiciamento de 

Lindemberg e do pai de Eloá. A sensação de justiça sendo feita nos reconforta e reduz a 

incompreensão. O mesmo acontece com a doação dos órgãos da garota, que surge como uma 

“luz” em meio à tragédia.  
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7. Caso Ângela e caso Eloá: cotejando os dois 
acontecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

O conjunto da cobertura midiática, alimentando e sendo alimentado pelas manifestações do 

público, construiu a individuação dos acontecimentos aqui analisados. Nesse processo de 

aquisição de individualidade e significação, os acontecimentos acabam iluminando tensões, 

conflitos, contradições e inquéritos sociais que aguardam resoluções. É justamente aí que 

reside o poder hermenêutico dos acontecimentos: eles acionam valores e revelam campos 

problemáticos. Encontramo-nos, agora, em condições de olhar para os quadros valorativos e 

redes problemáticas dentro das quais se desdobraram os acontecimentos Ângela Diniz e Eloá 

Pimentel.  

 
 

7.1. Valores  
 

A análise do caso Ângela Diniz revelou dois cenários distintos. No primeiro deles, os valores 

acionados apontaram para o conservadorismo da sociedade mineira. Ângela Diniz não se 

“encaixou” no perfil de vítima porque alguns dos valores caros à sociedade da época eram a 

fragilidade, a humildade, a doçura, o altruísmo, a delicadeza, o sacrifício de si, a castidade. 

Condenava-se o divórcio, os vícios (como a dependência do álcool e de outras drogas), a 

manifestação da sexualidade feminina e a homossexualidade, que era vista como orientação 

sexual “anormal”. A beleza e a sedução de Ângela, a freqüência com que ela aparecia em 

colunas sociais e manchetes de jornais (as aparições eram entendidas como exibicionismo) e 

as notícias de suas “confusões amorosas” incomodavam alguns setores da sociedade. 

Esperava-se de uma mulher – principalmente de uma mãe – a vida no recato e no pudor, ao 

lado dos filhos e do marido. A honra masculina também foi um valor que despontou com 

certa força nas falas sociais. Pudemos depreender, a partir de alguns depoimentos, o 

entendimento de que a mulher tinha a capacidade de “manchar” a reputação de um homem e, 

assim, desonrá-lo, feri-lo em sua masculinidade.  

 

As reações de indignação com relação à liberação de Doca, a partir de 1989, mostram atores 

sociais mais preocupados com a injustiça e a impunidade. A vida e a igualdade de direitos e 

condições entre homens e mulheres surgem, nesse momento, como valores centrais. Ainda 

que haja permanências e vestígios do conservadorismo da fase anterior, a análise da 

proliferação dos sentidos da mídia aponta para um momento mais politizado.  
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No caso Eloá, despontou com muita força o valor da visibilidade na sociedade 

contemporânea. Lindemberg estava claramente atuando para uma audiência que sabia ser 

ampla. Além de ter avisado a alguns amigos, um dia antes de invadir o prédio, que ouviriam 

falar dele na televisão, o rapaz atendeu a telefonemas de repórteres, falou com policiais, 

acenou para advogados. Todas as suas ações pareciam estar sendo feitas para a mídia. 

Também a atitude de Nayara (o retorno ao apartamento) pode ser, de certa maneira, entendida 

como atuação para a mídia. É como se a garota, personagem importante do espetáculo 

montado em torno do prédio, não pudesse abandoná-lo no momento de maior emoção. Mas o 

retorno também foi significado como ato corajoso e heróico, o que fez emergir valores como a 

amizade, a coragem, a bravura, a lealdade.  

 

Além desses, foram acionados também valores de origem fortemente cristã como a 

honestidade, a simplicidade e o comprometimento com o trabalho. Como vimos 

anteriormente, o aspecto que impediu, de certa forma, que Lindemberg fosse caracterizado 

como criminoso perigoso foi a construção de sua imagem como “rapaz de bem”. Apresentado 

como moço simples, trabalhador, digno, honesto, com intenções de constituir família e sem 

antecedentes criminais, ele não representava real perigo à sociedade. Assim, mesmo que 

estivesse se comportando de maneira violenta, Lindemberg era apenas um garoto bom em 

crise amorosa. Fato semelhante ocorreu com Doca Street. O público se identificava com ele 

(muito mais do que com Ângela) em razão da construção de seu perfil como personagem 

humilde, simpático e apaixonado. Doca também não era visto como ameaça à sociedade.    

 

Por fim, foi acionado também o valor da solidariedade. Quando a família de Eloá tomou a 

decisão de doar os órgãos da garota, apresentadores de TV não se cansaram de falar no gesto 

“louvável” e “exemplar” que tinha dado uma segunda chance a cinco pessoas.  

 
 

7.2. Campos problemáticos 
 

Um dos campos problemáticos dentro do qual o acontecimento Ângela Diniz ganhou lugar foi 

o social. Assim que o acontecimento irrompeu, surgiram discursos que apontavam para o fato 

de a polícia e a Justiça conferirem tratamentos distintos aos casos conforme a posição social 

dos envolvidos. A demora na emissão do mandato de prisão de Doca Street levou a imprensa 
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da época a criticar o fato de membros de classes mais abastadas não serem julgados e punidos 

com a mesma severidade que membros das classes populares.  

 

A perda da confiança ou o questionamento dos mecanismos da Justiça foi outro campo 

problemático desvelado. A sociedade temia que o Tribunal do Júri, por deixar as decisões nas 

mãos de membros da comunidade, pudesse levar a injustiças.   

 

No caso de Eloá, uma das maiores polêmicas levantadas foi relativa ao fato de a polícia ter 

descartado a possibilidade de utilizar um atirador de elite para atingir Lindemberg. Ao 

pouparem o garoto, teriam arriscado perder Eloá. Embora a Justiça permita que a polícia use 

de força letal nos casos em que a vida de um refém estiver seriamente ameaçada, o 

comandante do Gate afirmou, em entrevista coletiva, que o Grupo só adotaria a medida como 

último recurso, ou seja, se Lindemberg sinalizasse explicitamente que estava na iminência de 

matar a ex namorada. Segundo o comandante, caso o jovem tivesse sido morto pela polícia, a 

instituição poderia ter sido acusada de “dar um tiro de comprometimento num jovem em crise 

amorosa”. De forma sucinta, podemos dizer que, aqui, a mídia tocou no campo problemático 

da atuação da polícia.  

 

O acontecimento suscitou, ainda, a discussão sobre a iniciação sexual dos jovens. Depois da 

morte de Eloá, as mídias passaram a falar em “pais preocupados com namoros precoces”.  

 

Por fim, tanto o caso Ângela quando o caso Eloá trouxeram à cena a problemática do gênero. 

A esse respeito, faremos mais reflexões nas seções seguintes. 

  

É interessante salientar que as questões que apareceram (a desigualdade social, o risco da 

injustiça, a conduta policial, a preocupação com a iniciação sexual dos jovens e a violência 

contra a mulher), longe de terem sido inauguradas pelo acontecimento, já eram campos 

problemáticos constituídos – “zonas sensíveis” da sociedade – que a eclosão do 

acontecimento fez cristalizar. Esse fato vem atestar que acontecimentos são, de fato, 

momentos privilegiados para o estudo de práticas comunicativas: subjacentes a eles estão 

sempre problemas a resolver.  
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7.3. Divergências e aproximações 
 

É preciso pontuar que, apesar de os dois acontecimentos serem episódios de violência contra a 

mulher e, portanto, compartilharem alguns traços, eles também se diferenciam em diversos 

aspectos. 

 

Em primeiro lugar, existe uma diferença radical no que diz respeito aos lugares sociais 

ocupados por cada uma dessas mulheres. Enquanto Ângela Diniz, 32 anos, mulher desquitada 

e mãe de três filhos, era celebridade e fazia parte da alta sociedade belorizontina, Eloá 

Pimentel, 15 anos, estudante do ensino fundamental, era moradora do bairro Jardim Santo 

André, localizado na região do ABC Paulista, periferia de São Paulo. Enquanto Ângela Diniz 

é acontecimento (qualquer ocorrência envolvendo seu nome muito provavelmente seria 

noticiada), Eloá se torna acontecimento em razão das circunstâncias do crime e da forma 

como a narrativa se desencadeou.  

 

Depois, há de se colocar as diferenças temporais entre os dois casos: o assassinato de Ângela 

Diniz ocorreu em 1976, numa época de outro tipo de jornalismo – e de outro tipo de relação 

com a mídia. Eloá morreu em 2008, período mais recente, em que já se fala em 

“mediatização” como processo interacional de referência.97  

 

Em comum, os acontecimentos possuem o fato de terem sido contados de maneiras 

semelhantes. Ambas as histórias possuem narrativas semelhantes ao romance de ação: os 

traços psicológicos dos envolvidos e sua vida pregressa são investigados em busca de motivos 

que podem explicar a ocorrência da tragédia. Além disso, em ambos os casos percebemos a 

presença de aspectos melodramáticos nas narrativas. Os personagens foram esvaziados da 

densidade da vida humana, convertidos em signos (o herói, o vilão, a coragem, a justiça), 

característica que Martín-Barbero chamou de esquematização. Além disso, mais no primeiro 

caso que no segundo, os personagens apareceram simplificados moralmente e dicotomizados 

em “bons” e “maus”, estratégia narrativa que o autor chama de polarização.  

 

Quanto aos enquadramentos acionados, podemos dizer que em ambos os casos apareceu o 

quadro do romance dramático, no qual o agressor agiu motivado pela paixão. Tanto Doca 

                                                           
97 BRAGA, José Luiz. Sobre “mediatização” como processo interacional de referência.  
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quanto Lindemberg foram caracterizados como cidadãos de bem, inofensivos, levados à 

loucura pelo amor incondicional às respectivas companheiras. Notamos, ainda, que o quadro 

da violência de gênero não foi imediatamente acionado em nenhum dos acontecimentos. 

Houve uma “demora” para o entendimento dos crimes como atos de violência contra a 

mulher. Falou-se, antes, em crime por amor. No caso de Ângela Diniz, foram necessários 

alguns anos para que as discussões encarassem a questão da violência contra a mulher como 

problema público. No caso de Eloá, apenas algumas semanas depois do assassinato é que, 

aqui e ali, mais na mídia impressa que na televisiva, alçou-se o crime à categoria de passional.  

 

Quanto às reações e posicionamentos do público nos diferentes acontecimentos, podemos 

dizer que houve uma diferença crucial. Se, no caso Ângela Diniz, num primeiro momento, a 

sociedade foi benevolente com o criminoso, no caso de Santo André a reação foi de repulsão à 

atitude do garoto e de acolhimento e solidariedade à família de Eloá. Indignados, muitos 

cidadãos criticaram a polícia por não ter atirado em Lindemberg. Apesar de acreditarmos que 

as diferentes reações podem revelar uma importante mudança na forma como a sociedade 

passou a enxergar as relações de gênero, não é possível afirmar, apenas tendo como base as 

respostas do público, que, de lá para cá, houve de fato uma atualização desse entendimento. 

Como se trata de contextos muito distintos, é possível, por exemplo, que a empatia com Doca 

Street tenha sido provocada mais pela condenação das atitudes de Ângela do que pelo apoio à 

conduta de Doca.  

 

 

7.4. Considerações finais 
 

Chamou particularmente nossa atenção o fato de o quadro de sentido da violência de gênero 

não ter sido imediatamente acionado em nenhum dos acontecimentos. Por que a mídia levou 

certo tempo para falar nos assassinatos como violência contra a mulher? Por que colocou, 

antes, a questão do crime por amor? 

 

Acreditamos (e aqui abrimos um parêntese para dizer que se trata mais de uma desconfiança – 

talvez seja até um questionamento – do que de fato de uma crença) que a resposta a essas 

perguntas possui relações tanto com a maneira como a questão do gênero é entendida na 
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sociedade quanto com a natureza do jornalismo – com o “modo de ser” das narrativas 

jornalísticas.  

 

Explicamos: tratar os acontecimentos de maneira mais descritiva, explorar dramas pessoais, 

resgatar o passado dos personagens em busca de causas que expliquem o presente e 

personalizar o sofrimento são estratégias narrativas já consagradas no jornalismo. É lançando 

mão de artifícios como esses que o sistema da informação consegue simplificar os 

acontecimentos e reduzir o grau de contingência e surpresa que eles instauram.  

 

Entretanto, alguns acontecimentos parecem ser mais “desafiadores” que outros, pois trazem 

consigo nuances, complexidades e sutilezas que a lógica midiática da simplificação muitas 

vezes não dá conta de tratar. Assim, algumas questões (justamente as mais delicadas) são 

apagadas, levadas para a sombra. No caso Eloá, foi mais fácil – e mais adequado às 

circunstâncias - fazer avaliações da ação policial do que discutir a assimetria nas relações de 

gênero ou mesmo sugerir alguma relação entre o ambiente familiar onde a garota crescera, 

criada por um pai criminoso, e o final de trágico de sua vida, assassinada pelo namorado. No 

caso Ângela, mesmo que posteriormente a questão da violência contra a mulher surgisse com 

força nos debates públicos, num primeiro momento foi mais fácil recontar incansavelmente a 

trajetória da “Pantera” do que apontar para o absurdo do assassinato e o conservadorismo da 

sociedade brasileira.   

 

Contrariando nossas expectativas iniciais de que o estudo das narrativas midiáticas em torno 

do caso de Santo André fosse, assim como foi o estudo do caso Ângela Diniz, um terreno 

fértil para a observação de debates públicos envolvendo a questão da violência contra a 

mulher, a análise desse acontecimento acabou revelando outros campos problemáticos e, ao 

fazê-lo, chamou nossa atenção para uma lógica de funcionamento midiática, para um modelo 

usual de estruturar narrativas.  

 

 

 

 

 

 



111 

 

8. Referências 
 

1.ALMEIDA, Roberto Edson. A performance dos públicos midiáticos e a constituição social 

de valores: o caso Alberto Cowboy. 2009, 169f, Dissertação (Mestrado em Comunicação 

Social) — Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

2.ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. 8. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1991. (Primeiros passos; 44) 

3.ANTUNES, Elton; VAZ, Paulo B. Mídia: um aro, um halo e um elo. In: GUIMARÃES, 

César; FRANÇA, Vera R. V. (Orgs.). Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. p.43-60. 

4.BABO-LANÇA, Isabel. A constituição do sentido do acontecimento na experiência pública. 

Trajectos: revista de comunicação, cultura e educação, Lisboa, n.6, p.85-94, 2005. 

5.BATISTA, Tales [et al]. A morte da pantera. Manchete, Rio de Janeiro, n.1291, 15 de jan. 

1977, p. 4-11. 

6.BATISTA, Tales. Cabo Frio: o mistério das impressões digitais e outras dúvidas. Manchete, 

Rio de Janeiro, n.1292, 22 de jan. 1977, p.15-17. 

7.BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

8.BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1985. (Antropologia; 5). 

9.BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e direitos humanos. São Paulo: Ed. 34, 

2008.  

10. BLAY, Eva Alterman. Violência contra a mulher e políticas públicas. Estudos 

avançados. 2003, vol.17, n.49, p. 87-98. Disponível em: 

http://www.usp.br/nemge/textos_violencia/viol_polpublicas_blay. Acessado em: 04-07-

2009. 



112 

 

11. BRAGA, José Luiz. “Lugar de Fala” como conceito metodológico no estudo de produtos 

culturais. In: Mídias e processos socioculturais. São Leopoldo: UNISINOS, 2000, p.159-184. 

12. BRAGA, José. Luiz. Mediatização como processo interacional de referência. In: MÉDOLA, 

Ana Silvia Lopes Davi [et al]. Imagem, visibilidade e cultura midiática. Porto Alegre: Sulina, 2007, 

p.141-167. 

13. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 2a. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1982. 

14. CASTRO, Maria Ceres Pimenta Spinola. Na tessitura da cana, a vida: comunicação, 

sociabilidade e política. Belo Horizonte: UFMG, 1997. 

15.  CONY, Carlos Heitor. Ângela Diniz: a morte da Pantera. Manchete, Rio de Janeiro, 

n.1291, 15 de jan. 1977, p.12-22. 

16. ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

17. FRANÇA, Vera Regina Veiga. L. QUÉRÉ: dos modelos da comunicação. Revista 

fronteiras: estudos midiáticos, São Leopoldo, v.V, n.2, p.37-51, dez. 2003. 

18. FRANÇA, Vera Regina Veiga. O crime e o acontecimento midiático. In: SOPCOM, 6., 

2009. Anais do VI SOPCOM.  Lisboa, Universidade Lusófona, 2009, p.1-20 

19. FRANÇA, Vera Regina Veiga. Práticas comunicativas, valores e instituições. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2009, 26p. (Projeto de pesquisa enviado ao 

CNPq – material não circulante). 

20. FRANÇA, Vera Regina Veiga. Pré-texto teórico. In: Jornalismo e vida social: a história 

amena de um jornal mineiro. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p.25-59. 

21. FRANÇA, Vera Regina Veiga. Sujeitos da comunicação, sujeitos em comunicação. In: 

GUIMARÃES, César; FRANÇA, Vera Regina Veiga.. (Orgs.). Na mídia, na rua: narrativas 

do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 2006a. p.60-88. 

22. FRANÇA, Vera Regina Veiga; ALMEIRA, Roberto Edson de. O acontecimento e seus 

públicos: um estudo de caso. Contemporânea: revista de comunicação e cultura. Salvador, 

v.6, n.2, dez. 2008, p.01-24. 



113 

 

23.  FREITAS, João Batista de. Ângela, Doca, Gabrielle: trio infernal de um crime passional. 

Manchete, Rio de Janeiro, n.1294, 29 de jan. 1977, p.09-11. 

24. FRIEDAN, Betty. A mística feminina. Petrópolis: Vozes, 1971. 

25. FRIEDAN, Betty. The second stage. Boston: Harvard University Press, 1998. 

26. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. A mulher brasileira nos espaços público e privado. 

São Paulo, 2001. Disponível em: http://www2.fpa.org.br/node/5370, Acessado em: 

22/10/2010. 

27. GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of experience. New 

York: Harper and How, 1991. 

28. GUIMARÃES, César; FRANÇA, Vera Regina Veiga. (Orgs). Na mídia, na rua: 

narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

29.  ISTOÉ, São Paulo, n.2030, 29 de out. 2008. 

30. ISTOÉ, São Paulo, n.2043, 31 de dez. 2008. 

31. JACQUES, Maria da Graça Corrêa [et al]. Psicologia social contemporânea: livro 

texto. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

32. LIMA, Vinícius. A justiça contra Doca Street. Manchete, Rio de Janeiro, n. 1402, 15 de 

nov. 1981, p.22. 

33. LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher: permanência e revolução do feminino. São 

Paulo: Companhia das Letras; 2007.  

34. LIVET, Pierre. Les normes. Paris: Armand Colin, 2006. 

35. MALTA, Maria Helena. O novo aliado das feministas. IstoÉ, São Paulo, n. 1133, 18 de 

nov. 1981, p.53. 

36.  MANCHETE, Rio de Janeiro, n.1292, 22 de jan. 1977. 

37.  MANCHETE, Rio de Janeiro, n.1293, 24 de jan. 1977. 



114 

 

38. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 

hegemonia. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2009. 

39. MEGALE, João Batista. Doca e Ângela: anatomia de um crime. Manchete, Rio de 

Janeiro, n. 1292, 22 de jan. 1977, p. 14. 

40. MOUILLAUD, Maurice.; PORTO, Sérgio D. (Orgs.). O jornal: da forma ao sentido. 

Brasília: Paralelo 15, 1997 

41. QUÉRÉ, Louis. D’um modèle épistemologique de la communication à um modèle 

praxéologique. Réseaux, 46/47, Paris, Tekhné, mar-abril, 1991. p.69-90. 

42. QUÉRÉ, Louis. D’um modèle épistemologique de la communication à um modèle 

praxéologique. Réseaux, 46/47, Paris, Tekhné, mar-abril, 1991. p.69-90. (De um modelo 

epistemológico da comunicação a um modelo praxiológico. Tradução de Vera Lígia Westin e Lúcia 

Lamounier – circulação restrita).  

43. QUÉRÉ, Louis. Entre o facto e o sentido: a dualidade do acontecimento. Trajectos: revista de 

comunicação, cultura e educação, Lisboa, n.6, p.59-75, 2005. 

44. STREY, Marlene Neves. Gênero. In JACQUES, Maria da Graça Corrêa [et al]. Psicologia 

social contemporânea: livro texto. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 1998, p.181-193.   

45. STUDART, Heloneida. O mundo em que Ângela Diniz viveu (Oh, Minas Gerais!). 

Manchete, Rio de Janeiro, n.1294, 29 de jan. 1977, p.20-22. 

46. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n. 688, 11 de Nov. 1981. 

47. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.2083, 22 de out. 2008. 

48. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.2084, 29 de out. 2008. 

49. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.2085, 05 de nov. 2008. 

50. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.2093, 31 de dez. 2008. 

51. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.436, 12 de jan. 1977. 

52. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.438, 26 de jan. 1977. 



115 

 

53. VEJA, São Paulo: Editora Abril, n.688, 11 de nov. 1981. 

54. WOLTON, Dominique. Elogio do grande público: uma teoria crítica da televisão. São 

Paulo: Ática, 1994. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

9. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Anexo 01 - Imagem 01: Os principais erros do Gate e os momentos finais da tragédia 
 

 

Fonte: Veja, edição 2084, 29/10/2008, p.105-106. 
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Anexo 02 - Imagem 02: Tragédia aos 15 
 

 

Fonte: Veja, edição 2093, 31/12/2008, p.88-89 


