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“A violência, seja qual for a maneira como ela se 

manifesta, é sempre uma derrota.” 

Jean-Paul Sartre 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Mesmo com todos os avanços sociais no País, entre eles a Lei nº 11.340/2006 (mais 

conhecida como Lei Maria da Penha), a violência contra a mulher vem crescendo de forma 

alarmante. Levantamentos feitos pelo Instituto Avante Brasil mostrou que 40.000 mulheres 

foram vítimas de homicídios no Brasil, entre 2001 e 2010. A projeção aponta que em 2013 

deverão ocorrer 4.717 homicídios entre as mulheres brasileiras. Já que o Brasil é membro da 

Convenção de Viena, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), da Convenção de Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, toda contribuição pode servir de subsídio para este assunto de suma importância. 

Diante do exposto, este estudo pretende investigar as principais questões ligadas ao tema 

sobre a violência contra a mulher, bem como os fatores que a predispõem com o intuito de 

contribuir com o debate sobre o impacto da violência doméstica na sociedade. Bem como as 

etapas da criação e desenvolvimento da revista Faces - Revelando a Violência Contra a 

Mulher. Desta forma, este trabalho objetiva discutir o tema por meio da criação de uma 

revista mostrando o quadro da violência contra a mulher no estado do Ceará, bem como os 

efeitos e consequências que essa violência pode trazer para a mulher, bem como as mudanças 

após a implantação da lei 11.340/ 2006.  

 

Palavra - chave: Violência contra a mulher – Lei Maria da Penha – Consequências da 

violência 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Even with all the social advances in the country, including Law No. 11.340/2006 (better 

known as the Maria da Penha Law), violence against women is growing alarmingly. Surveys 

conducted by the Institute Avante Brazil showed that 40,000 women were victims of homicide 

in Brazil between 2001 and 2010. The projection shows that in 2013 will occur 4,717 

homicides among Brazilian women. Since Brazil is a member of the Vienna Convention, the 

American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica), the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Prevention, Punishment and Eradication Violence against Women, every contribution can 

serve as input to this matter of paramount importance. Given the above, this study aims to 

investigate the main issues related to the topic of violence against women, as well as factors 

that predispose in order to contribute to the debate on the impact of domestic violence in 

society. As well as the stages of creation and development of the magazine Faces - Revealing 

the Violence Against Women. Thus, this paper discusses the issue through the creation of a 

magazine showing the situation of violence against women in the state of Ceará, as well as the 

effects and consequences that violence can bring to women, as well as changes after 

implementation of the Law 11,340 / 2006. 

 

Key - Word: Violence against women - Law Maria da Penha - Consequences of Violence 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este relatório técnico - científico reúne uma contextualização sobre a violência 

contra a mulher, bem como as etapas da criação e desenvolvimento da revista Faces - 

Revelando a Violência Contra a Mulher. O objetivo geral deste trabalho é discutir o tema por 

meio da criação de uma revista mostrando o quadro da violência contra a mulher no estado do 

Ceará, e para sermos mais específicas no tema da revista, mostraremos os efeitos que essa 

violência traz para a mulher, bem como as mudanças após a implantação da lei 11.340/ 2006, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha, a punição para os agressores, além de fazer um 

alerta à sociedade sobre o assunto.  

A escolha do tema foi apropriado, pois nos últimos anos e meses tivemos um 

aumento nos casos de violência contra a mulher que repercutiram o mundo inteiro e ao 

adentrarmos nos primeiros depoimentos de algumas vítimas, vimos que não poderíamos 

deixar de levar em consideração essa realidade tendo em vista a importante posição que as 

mulheres atuam na sociedade, tanto por seu crescimento quanto desenvolvimento, além de seu 

destaque em diversos cenários.  

        A revista Faces – Revelando a Violência Contra a Mulher introduz 

demonstrando que a literatura sobre o tema teve início nos começo do século XX como uma 

das principais áreas temáticas dos estudos feministas no Brasil, fruto das mudanças sociais e 

políticas no país, do processo de redemocratização e do desenvolvimento do movimento de 

mulheres. O objetivo do movimento é dar visibilidade à violência contra as mulheres e 

combatê-la mediante intervenções sociais, psicológicas e jurídicas. Uma de suas conquistas 

mais importantes são as delegacias de proteção à mulher, as quais ainda hoje se constituem na 

principal política pública de combate à violência contra as mulheres e à impunidade. 

A revista Faces – Revelando a Violência Contra a Mulher tem como alvo 

principal: fazer um alerta sobre a igualdade de direitos entre os sexos seja no lar, na 

comunidade e sociedade, e que demonstrar que a discriminação baseada no sexo é uma 

realidade que está inserida profundamente em nossa sociedade, mas propor que a 

conscientização e a sensibilização das pessoas sejam as armas poderosas no combate a esta 

discriminação. Por isso, a importância de se retratar o assunto, para que os dirigentes 

políticos, religiosos e comunitários dos grandes grupos tenham uma liderança ativa, no 

combate às disparidades entre sexos. 
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A abordagem sobre a violência contra a mulher é algo muito complexo levando a 

necessidade da produção de uma revista que permita um maior campo para discutir a 

temática, já que expressão “violência contra a mulher” refere-se a diversas situações como: 

violência física, sexual e psicológica cometida por parceiros íntimos, o estupro, o abuso 

sexual de meninas, o assédio sexual no local de trabalho, a violência contra a 

homossexualidade, o tráfico de mulheres, o turismo sexual, a violência étnica e racial, a 

violência cometida pelo Estado, por ação ou omissão, a mutilação genital feminina, e os 

assassinatos ligados ao dote, o estupro em massa nas guerras e conflitos armados (Grossi, 

1995; OEA, 1996). 

Para que o assunto desse trabalho seja repassado e compreendido, apresentamos 

neste relatório técnico suas características que envolvem o Jornalismo de Revista, juntamente 

com os gêneros jornalísticos que estão inseridos nesse produto, e uma breve explanação sobre 

a violência contra a mulher e o Jornalismo Social. 

Dessa forma, este trabalho configura-se como um registro jornalístico inserido no 

âmbito social, representando uma realidade que está diante da sociedade, mas longe dos olhos 

das pessoas. 
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2 HISTÓRIA DO JORNALISMO IMPRESSO 

 

 

Da Antiguidade, Idade média à Idade moderna a comunicação revolucionou o 

mundo desde o seu marco histórico. Da era dos primatas ao homo sapiens, um longo caminho 

se fez, porém, a comunicação sempre foi o foco principal para que houvesse entendimento 

entre os seres humanos e a partir desta necessidade, várias formas foram testadas para servir 

como meio e forma da comunicação. 

Os tempos mudaram, o homem se desenvolveu, evoluiu e utilizou-se de várias 

técnicas, como gestos, gritos e desenhos para que só assim chegasse à própria forma que 

utilizamos para nos comunicar hoje, a linguagem oral. O progresso da comunicação se deu 

com a contribuição da tecnologia e de seus avanços. Não podemos deixar de ressaltar a 

importância da tecnologia na evolução da humanidade, trazendo crescimento para o cenário 

da linguagem e suas diversas formas de se comunicar.  

 

A linguagem, mesmo se não articulada, pressupõe a capacidade de traduzir em 

conceitos os elementos da vida cotidiana, de representar a realidade através de 

símbolos [...] interpretou-se a linguagem como um estágio sucessivo à comunicação 

através dos gestos. [...] as técnicas da representação passaram por acentuadas 

transformações de tempo em tempos (GIOVANNINI, 1987, p. 26). 

 

As primeiras comunicações escritas começaram a surgir nas cavernas há 8.000 

anos a.C. Com a evolução da comunicação, a escrita teve seu início com o pictograma 

(desenhos), passando pelo papiro (escrita em planta), pergaminho (couro), chegando no papel, 

que se originou na China há mais de 10 séculos, para só depois chegar na Europa a partir do 

século XII. 

A história da escrita é a passagem da representação pictórica para sistemas fonéticos, 

da representação de ideias complexas com imagens ou desenhos estilizados para a 

utilização de simples letras dando a entender determinados sons. [...] O rolo de 

papiro, que os romanos chamaram de volumen, serviam, sobretudo, para os livros, 

mas quando seu uso foi ampliado, na época imperial, também serviu para usos 

domésticos, cartas e documentos legais, até se tornar absolutamente indispensável. 

[...] A invenção do papel é atribuída ao chinês Tshai Lun, passando para o árabe que, 

por sua vez introduziram-no no Ocidente (GIOVANNINI, 1987, p. 57). 

 

Aos poucos, a sociedade se tornou universal e isso fez com que os meios de 

comunicação se fizessem cada vez mais versáteis. A mídia e o jornalismo tornaram-se um 

espaço em que cada vez mais a comunicação conseguia alcançar a grande massa. Para atingir 

um público que crescia desenfreadamente, o campo da comunicação se refez, criando normas, 

critérios e produções cada vez mais ágeis para atender a demanda do público. 
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Desde sua aparição, a comunicação procura transmitir um número infinito de 

informações e relatar os fatos do cotidiano. Com o surgimento da internet, estas informações 

ficaram cada vez mais próximas dos leitores, através dos infinitos aparelhos (smartphones, 

tablet, celulares, tvs etc.) capazes de se conectarem a internet de qualquer lugar e hora, em um 

simples acesso que remete diretamente a uma página com informações instantâneas e 

atualizadas.   

Porém, apesar das várias formas de acesso rápido à informação, as revistas se 

tornaram um dos meios de comunicação que oferecem aos leitores informações mais 

completas, conseguindo abordar temas dos mais diversificados e reportagens de grandes 

dimensões e aprofundamento, no qual os jornais impressos diários e a internet são restritos, 

devido ao seu espaço. Segundo Vilas Boas (1996), no jornalismo de revista há uma demanda 

pelo que é subjacente à notícia objetiva do jornalismo do dia a dia e que fato, acontecimento e 

ocorrência são meros pretextos para uma análise profunda. “O jornalista, então, mergulha na 

realidade contemporânea, mapeia os contornos, desfia passado e presente, associa, interpreta, 

e fundamenta” (VILAS BOAS, 1996, p. 104). 

Na revista, é possível estabelecer um contato direto com a profundidade de um 

fato. Os leitores procuram na revista o que não encontram nos jornais diários, internet, rádios, 

televisões. O contexto de revista hoje é considerado o meio mais garantido para transmitir 

informações complexas sobre um assunto. Para Scalzo (2008), não dá para esquecer também 

que revistas são impressas e o que é impresso historicamente, parece mais verdadeiro do que 

aquilo que não é. Isso pode até mudar com o tempo e as novas tecnologias, mas, por enquanto 

ainda é assim. 

Dos temas, as revistas conseguem um diverso leque, tendo como o principal: a 

educação e o entretenimento. De acordo com Marília Scalzo (2004), esses impressos atuam 

como auxílio à educação, tendo em vista o aprofundamento nos assuntos. Consideradas como 

fonte de informação de uma maneira leve, muitas vezes tornam-se objetos de colecionadores. 

  

[...] para ilustrar, podemos lançar mão da seguinte imagem: na televisão, fala-se para 

um imenso estádio de futebol, onde não se distinguem rostos na multidão; no jornal, 

fala-se para um grande teatro, mas ainda não se consegue distinguir quem é quem na 

plateia; já numa revista semanal de informação, o teatro é menor, a plateia é 

selecionada, você tem uma ideia melhor do grupo, ainda que não consiga identificar 

um por um. É na revista segmentada, geralmente mensal, que de fato se conhece 

cada leitor, sabe-se exatamente com quem se está falando (SCALZO, 2008, p.14). 

 

Tornando-se especializadas, competitivas e atraentes, as revistas, a cada ano que 

passa, estão mais segmentadas. No jornalismo, antes de finalizadas, as revistas passam por um 
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processo de construção das matérias. Os veículos jornalísticos adotaram a pesquisa de campo 

como um indicador para identificar a preferência do público nos assuntos de cada matéria. A 

apuração deve ser checada por cada jornalista para ser a garantia de um melhor assunto e 

compreensão do público.  

Além do conhecimento, os jornalistas devem partir com ideias inusitadas para as 

matérias. Desta forma, os leitores poderão desfrutar de temas exclusivos de assuntos que 

nenhum outro veículo publicou. A observação é outro ponto primordial que o jornalista deve 

estimular, pois é o próprio quem vai vivenciar toda a história. Portanto, o jornalista é 

considerado a “ponte” para que a notícia possa chegar até ao seu público-alvo. 

 

[...] fazer um bom texto de revista, voltamos ao leitor, como sempre. A primeira 

pergunta é “para quem estou escrevendo?”. Se você conhece o leitor, fica mais fácil. 

É como escrever uma carta: é difícil começar quando não se sabe para quem 

escrever. Texto de revista, já dissemos, tem endereço certo. Conhecendo o leitor, 

sabe-se exatamente o tom com que se dirigir a ele (SCALZO, 2008, p. 76). 

 

 

Para a construção dos textos para revistas, Vilas Boas (1996) diz que é preciso 

começar a elaborar as matérias pelo final, comparar os textos com outros textos, verificar as 

semelhanças, ilustrar, exemplificar e confrontar as ideias. 

Para Vilas Boas (1996), os absurdos de qualquer natureza, estes sim, devem ser 

abominados. O importante é escolher a palavra que melhor expresse o pensamento, de modo 

claro, fiel e conciso. Quase sempre, a palavra está em sintonia com o tema da matéria. [...] O 

texto para uma revista também segue os padrões jornalísticos, mas isto não impede que 

palavras, frases e períodos tenham um “rebolado” diferente (VILAS BOAS, 1996, p. 18). 

De acordo com Scalzo (2008), é este equilíbrio e esta coerência editorial da pauta, 

bem como o ordenamento das seções, colunas, entrevistas especiais etc. que vão definir a 

personalidade de uma revista. A cada edição, o leitor vai encontrar, ao mesmo tempo, 

variedade e algumas marcas de identidade, que o permitem reconhecer e manter uma relação 

de familiaridade com sua revista predileta (SCALZO, 2008, p. 66). 

Diferente dos jornais, que costumam utilizar o lead para a construção das 

matérias, o texto de revista não possui uma forma exata de produção. O próprio jornalista é 

quem irá construir a ordem dos acontecimentos. Não existe um formato “receita de bolo” para 

seguir, cada jornalista pode livremente escolher seu estilo para a produção de suas matérias, 

adquirindo desta forma a sua marca registrada. Para a construção dos textos para revistas, 

Vilas Boas (1996) diz que é preciso começar a elaborar as matérias pelo final, comparar os 
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textos com outros textos, verificar as semelhanças, ilustrar, exemplificar e confrontar as 

ideias.  

Portanto, o tom e a linguagem, o texto e o visual são pontos primordiais para 

qualquer revista e estes aspectos devem caminhar juntos com o leitor, acompanhando suas 

mudanças. Se não forem os mesmos, devem pelo menos ser semelhantes; tal equilíbrio deve 

ser garantido para não causar estranhamento no leitor. Segundo Scalzo (2008), antigamente 

era possível manter uma revista sem submetê-la a transformações. Hoje, isto não é possível. 

Se o editor não se der conta disso, o leitor o ultrapassa correndo.  

 

2.1 História da revista 

 

Foi em 1663, na Alemanha, que a primeira revista que se tem conhecimento foi 

publicada, a chamada Erbauliche monaths-unterredungen. Não necessariamente tinha aspecto 

de revista, porém, devido a algumas definições como: ter publicações periódicas, reunir 

diversos artigos sobre um mesmo assunto e ser destinada a um só público, foi considerada 

como revista. 

Após dois anos da primeira publicação, em 1665 surgiu na França o Journal des 

savants. Em 1668, na Itália, surgia o Giornali dei litterati. Logo depois, em 1680, nasce na 

Inglaterra o Mercurius librarius ou Faithfull account of all books and pamphlets. Todos eles, 

mesmo não carregando o termo “revista,” deixaram explicíto o novo formato de publicação de 

surgia na época – para um público específico e com aprofundamento nos assuntos; nem eram 

jornais, tampouco livros, nasciam então as primeiras revistas. 

A primeira publicação que chega mais próximas aos formatos de hoje em dia foi 

em 1731, em Londres, com a The gentleman’s magazine, nome inspirado nos magazines, lojas 

onde se encontrava de tudo um pouco. O termo “maganize” ficou então conhecido como 

“revistas” em inglês e em francês. 

Segundo Scalzo (2008), com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-

se o meio ideal, reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para ilustrá-

los. Era uma forma de fazer circular, concentradas, diferentes informações sobre os novos 

tempos, a nova ciência e as possibilidades que se abriam para uma população que começava a 

ter acesso ao saber.  

Os primeiros títulos nos Estados Unidos, American magazine e General 

magazine, ambos em 1741, conseguiram atingir a marca das cem publicações no mercado até 

o fim do século XVIII. Após este marco, as revistas ganharam destaque conforme o país se 
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desenvolvia. Os índices do analfabatismo diminuíram e a procura por novos interesses e 

novas ideias cresceu. Com o desenvolvimento, surgem novos títulos vindos da Europa, que é 

considerado hoje um dos maiores mercados de revistas do mundo. 

A autora reforça que com o nascimento das revistas surgia, junto com os 

impressos, uma peculiaridade siginificante. Diferente dos jornais (diários ou semanais), as 

revistas trouxeram mais do que interesses políticos, defesas de causas públicas e ideologias, 

as revistas se tornaram aliadas na área da educação. Com o aumento dos índices escolares, 

havia uma população alfabetizada, que queria ler e se instruir.  Segundo Scalzo (2008) “[...] as 

revistas acabam tomando para si um papel importante na complementação da educação, 

relacionando-se intimamente com a ciência e a cultura”. 

As ideias foram de mundo afora e tomaram conta de várias partes do mundo. 

Revistas como as publicações de 1840 e 1890, vivas até hoje, são modelos de revistas que se 

desenvolveram e se mantiveram bem diante do público. É o caso das revistas Scientific 

american e da National geographic, ambas ainda perduram nos modelos científicos do século 

XIX.  

Outras publicações de grande impacto também contribuíram no progresso 

histórico do gênero no decorrer dos anos, como exemplo, temos o surgimento da Times, em 

1923, nos Estados Unidos. No Brasil de 1968, temos o lançamento da Veja. Em 1936, a Life, 

que mais tarde foi copiada na França, onde recebeu o nome de Match e que depois da 

Segunda guerra mundial passou a se chamar Paris Match, sendo até hoje a mais vendida no 

país. Na Alemanha, usando a mesma fórmula, teremos a Stern, umas das mais vendidas no 

país. 

 Em 1962 nasce revista feminina de grande sucesso chamada Cospolitan, que no 

Brasil ganhou o nome de Nova, sem deixar de citar novamente o Brasil com as famosas: O 

Cruzeiro e Manchete. Com o título dos maiores fenômenos editoriais brasileiros, a revista O 

Cruzeiro é criada por Assis Chateaubriand, estabelecendo uma nova linguagem diante de suas 

reportagens e publicações, dando enfoque ao fotojornalismo. 

Seguindo a mesma tragetória, em 1950, surge a Manchete, lançada pela editora 

Bloch, mais valorizasa ainda que a O Cruzeiro, na época, no aspecto gráfico e fotográfico. A 

Manchete mantia duas colunas de crônicas, com Rubens Braga e Paulo Mendes Campos. 

Mesmo com toda esta tragetória de sucesso, em 1970 a revista O Cruzeiro finaliza suas 

atividades. Porém, a Manchete se mantem ativa até o começo de 1990. 
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2.2 História da revista no Brasil  

 

 

No Brasil, a história das revistas começou por volta do século XIX, junto com a 

corte portuguesa, que procurava fugir da guerra e de Napoleão. A primeira revista foi As 

variedades ou Ensaios de literatura, que surgiu em 1812, em Salvador (Bahia). Já em 1813, 

aparece O patriota, no Rio de Janeiro, sendo a segunda revista publicada no Brasil.  

 

Quer dizer, chegaram junto com o assunto de que iriam tratar e com os meios para 

serem feitas. [...] Contando com colaboradores da elite intelectual do período, a 

revista, como o próprio nome sugere, propunha-se a divulgar autores e temas da 

terra [...] a elite brasileira começa a ampliar seu foco de interesses (SCALZO, 2008, 

p. 27). 

 

Diante da necessidade dos interesses dos bacharéis de Direito, é lançada em 1822, 

no Rio de Janeiro, a revista Anais fluminenses de ciências, artes e iteratura, que reunia em 

suas linhas conhecimento dos mais variados. Em 1827, surge a primeira com segmentação por 

tema: O propagador das ciências médicas, dedicada aos novos médicos da área. No mesmo 

ano, surge a pioneira revista feminina nacional: Espelho diamantino, reunindo política, 

literatura, belas artes, teatro e moda. Para Scalzo (2008), tudo para deixar a mulher “à altura 

da civilização e dos seus progressos”. 

Para mudar o cenário dos modelos de publicação tradicionais, em 1837 é lançada 

a Museu universal, que chama a atenção dos leitores com seu texto leve e acessivel e pela 

experiência universal europeia que dominava o século XIX. Seguindo os modelos dos 

magazines europeus e com o avanço das técnicas de impressão, o jornalismo de revista 

brasileiro se manteve no cenário com as: Gabinete da leitura, Ostensor brasileiro, Museu 

pitoresco, Histórico e literário, Ilustração brasileira, O Brasil ilustrado e Universo ilustrado, 

e as eruditas Íris, Guanabara e O Espelho.   

Para ingressar na área das revistas de variedades, em 1849 surgia A Marmota na 

corte, bastante ilustrada e com textos curtos e humor. As caricaturas também ganharam 

destaque nas revistas: Semana ilustrada com o trabalho de Henrique Fleuiss e a Revista 

ilustrada levando o nome de Ângelo Agostini. Semana ilustrada, de 1864, trazia as cenas da 

Guerra do Paraguai. Já Belle époque, lançada no século XX, vem de transformações 

científicas e tecnológicas refletindo na vida cotidiana e na remodelação das cidades. 

Em meados do século XIX, um novo tipo de revista nasce, as chamadas 

“galantes”, dedicadas ao público masculino, com notas políticas e sociais, piadas e contos 
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picantes, como também caricaturas, desenhos e fotos eróticas. O Rio nu, de 1898, foi a 

primeira, mas o auge do gênero só aparece em 1922, com o lançamento de A maçã. Segundo 

Scalzo “[...] dizer com graça, com arte, com literatura, o que se costumava dizer por toda 

parte sem literatura, sem arte e muitas vezes sem graça” (SCALZO, 2008, p. 30) 

No segmento automobilístico, surge em 1911 a Revista de automóveis e em 1915 

a primeira sobre aviões, Aerófilo. As histórias em quadrinhos também marcaram época, com o 

lançamento de Tico-Tico, em 1905, que por mais de 50 anos foi o grande sucesso entre a 

criançada brasileira. Porém, só em 1939 tivemos as revistas em quadrinhos: Gibi – com 

histórias de Popeye, Super-homem, Tarzan e Zorro e em 1950 com o lançamento de Pato 

Donald de Walt Disney; todas marcaram época no Brasil. 
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3 GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

 

A classificação dos gêneros jornalísticos reunidos nesta revista permite uma 

análise de como foi ancorada a sua produção. Os gêneros jornalísticos possuem como 

referência principal o autor/professor José Marques de Melo, que teve grande contibuição 

para as questões deste conteúdo. Para Chaparro (2008), é tida como de maior importância nas 

contribuições, por reunir o maior conjunto de dissoluções como: solucionar e abrir questões e 

reunir pesquisadores, alunos e professores.  

 Classificar os gêneros é um trabalho contínuo que sempre terá um novo começo, 

transformando os formatos já existentes. Os formatos se mesclam, porém, cada um possui seu 

conceito distinto e bem definido, fazendo um sentido quando aplicado na prática. É 

importante classificar os segmentos tanto para os receptores quanto para os produtores da 

comunicação, justificando e caracterizando a sua pretenção. Para Sousa, “Poderíamos dizer 

que os discursos estabelecem os termos e as categorias através das quais vemos o mundo, ou 

seja, os enquadramentos que fazem com que o mundo tenha sentido” (SOUSA, 2004, p. 19). 

Embora os gêneros textuais ao longo dos anos tenham se expandido, ainda existe 

a necessidade de se compreender o seu funcionamento e suas especificidades. Há de se 

classificar os gêneros na contrapartida de buscar e dar sentido aos textos e aos assuntos 

formatos e construídos dentro do jornalismo, compreendendo em como um todo a “identidade 

do jornalismo” (MARQUES DE MELO, 2003. p. 11). 

 

3.1 Jornalismo informativo  

 

O jornalismo informativo, de acordo com Erbolato (1991), é aquele cujo objetivo 

alcança a transmissão de notícias, de um modo direito e imparcial, sem sofrer a influência de 

opniões externas, priorizando a infomração. 

Dentro do jornalismo, a reportagem é um dos mais importantes gêneros 

jornalísticos. Sua estrutura e funcionamento encontram-se em constantes atualizações, 

conforme pode-se observar nos manuais jornalísticos acadêmicos. A reportagem pode seguir 

duas linhas gerais de apresentação: como uma notícia estendida e como um gênero autônomo. 

De acordo com Bahia (1990), a reportagem é a grande notícia. Desta forma, a 

notícia não deixa de ter suas características próprias, porém, muda de caráter ao se estender 

para a categoria de uma reportagem, agregando um valor individual. Para o autor, a 
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reportagem precisa explorar ao máximo todas as ferramentas possíveis para alcançar os fatos 

de um acontecimento. Esta diferenciação entre notícia e reportagem se dá quando a notícia 

deixa de ser apenas uma nota e passa a explorar as dimensões de detalhamento, interpretação, 

impacto, causa e efeito e, com isso, adquire um novo conceito narrativo e ético (BAHIA, 

1990, p. 49). 

Já para Vilas Boas (1996), a reportagem “desdobra-se, pormenoriza e dá amplo 

relato aos fatos principais e também aos fatos subjacentes da notícia”. Seu objetivo é levar os 

fatos até o leitor de uma forma abrangente, com um texto mais explanado e extenso, com mais 

detalhamento sobre os fatos e a criatividade do jornalista.  

Melo (1985) define notícia como: “[...] relato integral de um fato que já eclodiu 

no organismo social” e a reportagem como: “[...] relato ampliado de um acontecimento que já 

repercutiu no organismo e produziu alterações”. Dentro dos gêneros expostos na nossa 

revista, é interessante ressaltar a entrevista, que, segundo Medina (2004) é uma técnica de 

interpretação social, de interpretação informativa, quebrando os isolamentos dos grupos, 

indivíduos e sociais.  

Porém, se houver distanciamento nas relações entrevistado-entrevistador, não 

atinge os limites possíveis da interrelação do diálogo. Para que haja uma sintonia favorável na 

entrevista, é necessário seguir os patamares existentes. Para Medina ela apresenta “[...] o 

diálogo que atinge a interação humana criadora, ou seja, ambos os participantes do jogo da 

entrevista interagem, se modificam, se revelam, crescem no conhecimento do mundo e deles 

próprios” (MEDINA, 2004, p. 8). 

Para Erbolato (2006), a entrevista jornalística requer preparo e conhecimento 

profissional para ser conduzida ao seu objetivo final, com todos os elementos que 

caracterizam o gênero, oferecendo um resultado satisfatório. A notícia é a matéira-prima do 

jornalismo. Após sua divulgação, a notícia pode ser interpretada, pesquisada e comentada, 

alcançando o uso máximo de seu produto. Defini-la não é uma tarefa simples, pois nem todos 

os fatos são classificados como uma notícia. Para isto, deve estar com as seguintes 

características jornalísticas: ser verdadeira, objetiva, recente e publicada de forma correta do 

assunto em foco.  

Lage (1993, p. 61) define notícia como: “[...] relato de uma série de fatos a partir 

do fato mais importante ou interessante, e de cada fato, a partir do espaço mais importante ou 

interessante”, correspondendo à notícia a cobertura de um fato ou de vários fatos envolvidos.   
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3.2 Jornalismo opinativo 

 

O jornalismo opinativo, segundo Erbolato (1991), é aquele de quando a 

mensagem é emitida por um profissional, ilustrando o tema com base em seu juízo pessoal, 

apresentando uma versão própria, fundamentando o assunto em referência. Os editoriais são 

textos opinativos, cujo conteúdo expressa a opinião de uma empresa, direção ou equipe de 

uma instituição jornalística. O mesmo não deve ser assinado, pois nela é expressa a posição 

de uma empresa, sobre a qual estão contidos assuntos de maior relevância do momento. São 

encontrados, na maioria das vezes, em jornais e revistas.  

Para Beltrão (1980), existe a presença de quatro características no editorial, são 

elas: a) impessoalidade – uso da terceira pessoa do singular ou da terceira do plural; b) 

condensabilidade – texto curto e com um resumo das ideias; c) topicalidade – por ser um tema 

restrito e d) plasticidade – caracterizando o texto flexível. 

O artigo é um texto opinativo publicado ou veiculado, não sendo um material 

jornalístico e destacado do conteúdo noticioso de um jornal. É normal que os editores façam 

convite aos especialistas, intelectuais ou autoridades, para a produção do produto. Os artigos 

se caracterizam por conter análises, críticas e comentários sobre temas específicos.  

Para Melo (1985), o artigo é “um gênero textual em que uma pessoa pode expor 

sua opinião”. Melo acrescenta ainda dizendo que o autor do artigo tem total autonomia sobre 

seu texto, sendo que o enfoque e a expressão utilizada a ser publicada ficam a critério da 

instituição jornalística. 
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4 JORNALISMO SOCIAL 

 

 

O jornalismo deve ser considerado como um bem público ou acaba se tornando 

uma atividade privada por ocupar esse status social como difusor de conteúdos. O papel do 

jornalista, em sociedade, não cabe apenas informar, cabe ao jornalista atribuir sentido a 

informação para que o receptor possa refletir, pensar e interpretar os fatos ocorridos. A 

imagem do jornalista, como mediador distante dos interesses da sociedade, seria contraditória 

ao verdadeiro objetivo da profissão.  

É correto atribuir ao jornalista o papel de difusor do conhecimento, trazendo para 

a sociedade um conjunto de informações, mostrando os dois lados do fato, colocando-o em 

evidência para que o povo tenha acesso a todo o conteúdo, tornando o receptor um indivíduo 

com capacidade para compreender a totalidade do assunto.  

 Para Moretzsohn (2002), é neste ponto que os jornalistas devem preservar suas 

práticas profissionais dos interesses políticos e econômicos, assegurando sua autoridade 

independente capaz de estar à disposição da sociedade com a verdade, responsável por impor 

claridade aos fatos. 

Para Rossi (2007, p. 76), “a melhor preparação para a função jornalística será 

certamente jogada ao lixo se não for acompanhada de rigorosa honestidade no trabalho 

jornalístico”. O conceito de honestidade de Rossi é entendido no seu sentido mais amplo e 

não apenas de não aceitar suborno de qualquer natureza; a responsabilidade do jornalista não 

é para com o seu empregador, mas para com a necessidade e em prol da sociedade.  
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5 VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

 

 

Segundo noticias veiculada na mídia quase que diariamente, a violência contra a 

mulher é um problema social recorrente em todo o mundo.  Para uma melhor compreensão 

sobre o assunto, faz-se necessária a realização de estudos específicos. Os estudos sobre o tema 

têm suas origens em 1980, fruto das mudanças sociais e políticas no país. Esses estudos 

feministas tinham como objetivo dar visibilidade à violência contra as mulheres e combatê-la 

mediante intervenções sociais, psicológicas e jurídicas.  

No estudo Violência contra as Mulheres e Violência de Gênero: Notas sobre Estudos 

Feministas no Brasil, Cecília Santos, da University of San Francisco, California e Wania 

Izumino, da Universidade de São Paulo identificam a dominação masculina, dominação 

patriarcal e a relacional como correntes teóricas de referências sobre o tema. 

 A dominação masculina é definida como a dominação da mulher pelo homem, como a 

anulação da autonomia da mesma. A dominação patriarcal é influenciada pela perspectiva 

feminista e marxista, compreende a violência como expressão do patriarcado, em que a 

mulher é vista como individuo social autônomo, mas historicamente vitimada pelo controle 

social masculino. A terceira corrente, a relacional, relativiza as noções de dominação 

masculina e vitimização feminina. Essa corrente concebe a violência como uma forma de 

comunicação, um jogo do qual a mulher não é “vítima” senão “cúmplice”. 

 Mas, afinal, a mulher é vitima ou cúmplice? Ou em alguns casos, dependendo do 

contexto social e das especificidades relacional, ela, para sobreviver torna-se cúmplice da 

violência praticada contra ela mesma a ponto de ferir sua dignidade para, muitas vezes, 

salvaguardar os filhos e não se expor para a sociedade.  

Para Pazo (apud) Saffioti e Almeida, a assimetria de poder nas relações de gênero é a 

causa da violência contra a mulher e discordam da concepção da mulher como vitima. Para as 

autoras, numa sociedade de valores patriarcais, os homens usam a violência como forma de 

controlar e submeter à mulher a sua dominação. 

No entanto, a autora fala que a visão que se tinha do homem como provedor que 

mantinha a palavra final sobre a mulher e a família foi modificada com o declínio do poder 

social e econômico. Dados recentes do IBGE mostram que o número de mulheres que 

trabalham e contribuem com as despesas da casa é significativo. Existem casos em que a 
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mulher é literalmente a provedora do lar. Para a autora, essa realidade, juntamente com outros 

fatores, parece convergir para a desestruturação familiar, pois o casal deixa de ser o eixo. A 

mulher fica sobrecarregada de responsabilidade, arrimo de família material e emocional. 

Marilena Chauí (livro) define a violência contra a mulher como uma ação que 

transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, explorar e 

oprimir. A mulher ao ser tratada como objeto, e não como sujeito, é silenciada e se torna 

dependente passiva perdendo sua autonomia, ou seja, ela perde a "capacidade de 

autodeterminação para pensar, querer, sentir e agir". Isso como parte da ideologia da 

dominação masculina que define a condição feminina como inferior à condição masculina.   

 Mesmo com todos os avanços nos estudos sobre a violência contra a mulher, o 

assunto não se esgota. Os números sobre a quantidade de mulheres mortas mostram isso. 

Portanto, não é possível apontar uma causa específica para essa violência. Isso porque as 

faces da violência contra a mulher envolvem questões antropológicas, sociais, culturais, 

econômicas, políticas, educacionais e relacionais. Todas essas questões tornam-se um 

emaranhado de difícil solução por envolver determinada subjetividade e contexto social. 
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6 PROJETO GRÁFICO 

 

A revista FACES revelando a violência contra a mulher foi produzida com o 

objetivo de oferecer uma leitura agradável e leve, por tratarmos de um tema bastante 

instigante que é a violência doméstica. 

  

O projeto é composto por Editorial, Reportagem, Artigo, Entrevista, +notícias e 

Serviço. Todo o projeto contempla a valorização da fotografia como componente de uma 

estrutura de impacto visual. 

 

Em relação à tipografia, foi usada a família tipográfica Gentium, que possuí 

características de uma tipografia serifada, que valoriza a boa leitura e mantém um poder 

estético para a informação.  

 

As cores vermelhas e pretas foram retratadas de maneira sucinta, para que 

representasse a temática, porém sem causar grande impacto no leitor. Optamos por utilizar as 

nuances do vermelho e as tonalidades do verde e do branco nas demais páginas para deixá-las 

leve. 

 

 A Revista Faces é composta por 32 páginas; 

 Formato fechado 225 x 280 mm; 

 Papel escolhido: Miolo couché 40 - capa couché 80. 
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7 DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

Para a execução desta revista houve, na verdade, um desafio de fundir dois 

trabalhos de conclusão de curso em apenas um. A partir das primeiras trocas de ideias, 

resolvemos unir o tema da violência doméstica, que a princípio era monografia, a um produto 

jornalístico em que pudéssemos finalizar o curso com um produto em mão e poder colocar em 

prática tudo aquilo que aprendemos durante pouco mais de quatro anos de faculdade. Das 

opções de mídia, a revista foi o produto escolhido, pois já vinha sendo executada em outros 

trabalhos profissionais fora do âmbito estudantil. Então, decidido! Em seguida, começamos a 

pensar na estrutura que iríamos seguir neste trabalho. 

O próximo passo foi encontrar o orientador mais experiente para nos guiar durante 

o desenvolvimento do trabalho. De início, saímos um pouco do foco, tentando convencer 

alguns professores fora da área jornalística, mas logo encontramos o profissional que nos 

apresentou a sua competência no jornalismo e como brinde a experiência em revista: “Como 

não pensamos nele antes”! O professor Gevan Oliveira, que há 13 anos trabalha na assessoria 

de comunicação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e atua na redação e 

produção da revista da Fiec.  

E o melhor de tudo foi quando ele aceitou o convite para ser nosso orientador 

oficial. Perfeito! Nas primeiras orientações com o professor, começamos a organizar as ideias 

e desenvolver o espelho da revista e do relatório técnico. Não foi muito complicado, pois já 

tínhamos tudo em mente e logo começamos a produzir os primeiros textos. 

A partir daí, começamos a nos aprofundar no tema e fomos alimentando nossos 

pensamentos com as informações necessárias para irmos embasando as pesquisas. Em 

seguida, vimos que precisávamos dividir as tarefas e tivemos que decidir quem iria produzir o 

quê, para que, assim, não disperdisássemos tempo e para dividir melhor as funções de cada 

componente do trabalho. Um roteiro com temas e prazos foi elaborado e assim seguimos com 

os trabalhos de campo. 

O primeiro passo foi realizar uma entrevista com alguma mulher que tivesse 

vivenciado a violência doméstica, pois precisávamos de um depoimento de uma vítima que 

tivésse passado por ela, mas que também tivésse conseguido se reestruturar após esta 

experiência em sua vida. Sandra Lima realizou a busca, encontrando uma vítima que lhe 

concedeu a entrevista. Em seguida, transcrevemos toda a gravação da entrevista e começamos 

a produzir a reportagem principal.  
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Com a colaboração desta mulher, cujo nome irá ser preservado aqui e na revista, 

pudemos trabalhar o seu relato na reportagem e logo tivemos embasamento suficiente para 

relatar a experiência do convívio de seus filhos nesse cenário de violência, que resultou em 

um artigo cujo título é: “Os filhos da violência” que também foi escrito por Sandra Lima. 

Na sequência, o próximo passo seria uma entrevista com a delegada Rena Gomes, 

da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Fortaleza. Entramos em contato com a 

delegacia e logo marcamos a entrevista. Chegando lá, no dia e hora marcada, que aconteceu 

em uma segunda-feira, nos deparamos com a delegacia superlotada e então a delegada oficial 

acabou que nos encaminhando para outra pessoa, pois estava com várias audiências 

conciliares marcadas.  

A pessoa que nos foi indicada seria a dra. Ângela Nóbrega, que trabalha também 

na delegacia há 15 anos. Fugimos do nosso foco principal e fomos conversar com a pessoa 

sugerida, para nos orientar em algumas dúvidas e fazermos a entrevista. De início, ficamos 

um pouco que inquietas, pois o nosso foco seria a delegada Rena Gomes, mas acabamos 

sendo confortadas pela altíssima atenção e competência dada pela dra. Ângela Nóbrega, que 

respondeu a todas as perguntas e se disponibilizou em nos ajudar no que fosse preciso.  

E isso foi essencial! Por mais quatro visitas realizadas na delegacia, todas em 

contato direto com a dra. Ângela Nóbrega, conseguimos todas as informações que 

precissávamos para finalizar a entrevista e retirar outras informações para nos guiar nessa 

produção. A entrevista e as fotos foram executadas por Hsiu Lin Hwang na própria delegacia. 

Finalizando outra etapa, partimos para a produção de mais uma matéria, que de 

início não estava inserida no espelho da revista, pois na primeira estrutura ficou faltando 

decidir um tema para esta matéria, que ficou em stand by. Foi a partir de várias pesquisas e 

revendo o depoimento da delegada que surgiu o tema “Os tipos de violência” para a segunda 

matéria, relatando as consequências que a violência doméstica pode trazer para a vida da 

vítima.  

Fundamentamos o texto, trazendo o depoimento de profissionais da área da saúde, 

como o da psicóloga Raquel Nunes e sua experiência, fundamentais para nos descrever os 

tipos e consequências físicas e psicológicas que podem vir a serem desenvolvidas após a 

violência. Daí, a matéria secundária ganhou credibilidade com profissionais que puderam 

exemplificar os assuntos com seus estudos e experiências. Trouxemos também, neste 

contexto, os últimos acontecimentos sobre a violência contra a mulher que tiveram 

repercussão internacional. A entrevista e o texto foram escritos por Hsiu Lin Hwang e a 

revisão feita por Sandra Lima.  



19 
 

 

Enfim. finalizamos as principais matérias da revista, o resto foi se dedicar ao 

editorial, escolher os anúncios institucionais, selecionar as fotos e encaminhar tudo para o 

Norton Falcão, responsável pelo projeto gráfico da revista. Aos poucos fomos vendo tudo 

ficar prontinho e o tempo se esgotando. É como se tudo fosse como um desenho, em preto e 

branco, numa tela vazia, que aos poucos fomos contornando, dando formatos e pinceladas, 

colorindo cada parte do desenho, preenchendo tudo aquilo que antes era apenas um desenho 

sem vida e sem cor.  

E, no final, pudemos perceber que ela se tornou uma verdadeira obra de arte, 

digna da moldura mais valiosa, que é o nosso orgulho por ter conseguido finalizar o trabalho. 

Pudemos perceber ainda que todos os esforços no final valeram a pena, acalmaram nossa 

inquietude, sustentaram a nossa busca, o que se tornou muito gratificante para nós 

percebermos que tudo aquilo que aprendemos um dia, tivemos de fato, a oportunidade de 

colocar em prática, sendo nós as produtoras oficiais por concluir a etapa de um sonho, dando 

início a uma conquista profissional. Jornalistas por formação! 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A revista FACES: revelando a violência contra a mulher foi um meio que 

encontramos para tratar do assunto sobre a violência doméstica e suas infinitas abordagens 

merecedoras de destaque e aprofundamento. Com isso, o jornalismo de revista nos motivou a 

análises mais aprofundadas ganhando um espaço amplo para discutirmos importantes pontos 

sobre a violência contra a mulher que merecem ganhar a atenção da sociedade. 

 Nosso objetivo é sensibilizar o público-leitor sobre as informações mais atuais, 

trazendo uma relavância histórica dessa luta do direito das mulheres e destacar todo o âmbito 

da lei 11.340/ 2006 – lei Maria da Penha, relatos, depoimentos de profissionais e de pessoas 

que trabalham diariamente com a temática. 

Com o desenvolvimento do trabalho, conseguimos exercer atividades de 

jornalistas, nos apronfundar na profissão e ter experiência em vários campos, como também a 

oportunidade de conhecer pessoas que dedicam suas vidas em prol de trabalhos direcionados 

aos direitos das mulheres. 

Esperamos ter contribuído no apoio a tantas pessoas que lutam diariamente, 

resgatando vidas de mulheres, vítimas da violência doméstica e que de alguma forma, mesmo 

que este ainda seja um trabalho experimental, possa incentivar cada vez mais as mulheres a 

devolverem a sua autoestima e força para lutarem pelos seus direitos.   
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ANEXOS 

 

Entrevista com Dra. Ângela Nóbrega 

- Qual o perfil da mulher que sofre violência? 

- A classe social é um fator contribuinte nesse cenário? 

- Quem são esses agressores? 

- Como se inicia esse processo de agressão? É possível a mulher perceber, detectar? 

- Quais as principais causas das agressões? 

- O que leva algumas mulheres, mesmo sofrendo agressões físicas ou psicológicas, 

permanecerem na relação? 

- Qual a primeira medida adotada pela delegacia quando a queixa é formalizada? 

- Quais os tipos de violência que a delegacia atende? 

- Qual o número, em percentual, de casos de desistência de mulheres após a denúncia? É 

possível retirar a queixa após o início do processo? Isso ocorre, de fato? 

- Desde o início da lei Maria da Penha, o que, de fato, tem auxiliado a mulher para o acesso à 

justiça? O agressor é realmente punido? Quais os tipos de punição? 

- Qual sua experiência na área e, em todos os casos vivenciados até hoje, qual a sua opinião 

sobre a lei Maria da Penha em sua eficácia? 

- A mulher sempre é a vítima? 


