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Já aconteceram milhares 

de guerras — pequenas e grandes, famosas e desconhecidas. E 

o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso. Mas… Foi 

escrito por homens e sobre homens, isso ficou claro na hora. Tudo 

o que sabemos da guerra conhecemos por uma “voz masculina”. 

Somos todos prisioneiros de representações e sensações 

“masculinas” da guerra. Das palavras “masculinas”. Já as mulheres 

estão caladas. Ninguém, além de mim, fazia perguntas para minha 

avó. Para minha mãe. Até as que estiveram no front estão 

caladas. Se de repente começam a lembrar, contam não a guerra 

“feminina”, mas a “masculina”. Seguem o cânone. E só em casa, ou 

depois de derramar alguma lágrima junto às amigas do front, elas 

começam a falar da sua guerra, que eu desconhecia. Não só eu, 

todos nós. Em minhas viagens jornalísticas, mais de uma vez fui 

testemunha, a única ouvinte de textos absolutamente novos. E 

experimentava um espanto igual ao de minha infância. Nesses 

relatos transparecia o esgar monstruoso do mistério… Quando 

as mulheres falam, não aparece nunca, ou quase nunca, aquilo 

que estamos acostumados a ler e escutar: como umas pessoas heroicamente 

mataram outras e venceram. Ou perderam. Qual foi a 

técnica e quais eram os generais. Os relatos femininos são outros 

e falam de outras coisas. A guerra “feminina” tem suas próprias 

cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas pró- 

prias palavras. Nela, não há heróis nem façanhas incríveis, há apenas 

pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. 

E ali não sofrem apenas elas (as pessoas!), mas também a terra, os 
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pássaros, as árvores. Todos os que vivem conosco na terra. Sofrem 

sem palavras, o que é ainda mais terrível. 

Mas por quê? — perguntei-me mais de uma vez. — Por que, 

depois de defender e ocupar seu lugar em um mundo antes absolutamente 

masculino, as mulheres não defenderam sua história? 

Suas palavras e seus sentimentos? Não deram crédito a si mesmas.  

Um mundo inteiro foi escondido de nós. A guerra delas permaneceu 

desconhecida… 

Svetlana Aleksiévitch, A guerra não tem rosto de mulher (2016) 
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RESUMO 

Estudo sobre a interseção entre mídia, religião e mulheres em situações-limite com 

relatos de vitimização e superação. Tem por objetivo estudar como a mídia noticiosa 

representa a mulher em situações de vulnerabilidade como violência, guerra, prisão e 

exílio. Mostra como as redes de apoio às mulheres vitimadas, particularmente as 

vinculadas a grupos religiosos ligados ao cristianismo, judaísmo e islamismo, tanto 

atuam, quanto são retratadas pela imprensa nacional, representada pelas revistas 

femininas Fon-Fon (1940-1950) e Marie Claire (2010 a 2015), e pelas revistas semanais 

informativas O Cruzeiro (1940-1950) e Época (2010 a 2015). O trabalho tem por base 

três eixos: gênero e violência em situações-limite, religião e superação, representação da 

mídia em relação a mulheres vitimadas. Abordamos questões de gênero e violência nos 

universos de guerra e prisão, o papel da religião como expressão cultural e sua função 

terapêutica na recuperação de uma situação-limite.  

Palavras-chave: mídia, mulheres, guerra, violência, religião, prisão, GMMP, tráfico, 

drogas, holocausto, islamismo, judaísmo, cristianismo. 

 

ABSTRACT 

Study on the intersection between media, religion and women in boundary situations 

with reports of victimization and overcoming. It aims to study how the news media 

represents women in situations of vulnerability such as violence, war, prision and exile. 

It shows how women victims’ networks of support, particularly those linked to 

Christian, Jew and Muslim religious groups, both act and are portrayed in the national 

press, represented by women's magazines Fon-Fon (1940-1950) and Marie Claire (2010 

to 2015), and the weekly informative magazines O Cruzeiro (1940-1950) and Época 

(2010 to 2015). The work is based on three axis: gender and violence in boundary 

situations, religion and overcoming, representation of the media in relation to women 

victimized. We discussed issues of gender and violence in the universes of war and 

prison, the part of religion as a cultural expression and its therapeutic role in the 

recovery of boundary situations.  
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Keywords: media, women, war, violence, religion, prison, GMMP, traffic, drugs, 

holocaust, islamism, judaism, christianity. 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................11 

CAPÍTULO I – GÊNERO, VIOLÊNCIA E SITUAÇÕES-LIMITE 

1.1 A questão de gênero e a cultura patriarcal: o imaginário sobre a mulher ................ 31 

1.2 Gênero e violência real e simbólica ......................................................................... 36 

1.3 Violência e situações-limite ..................................................................................... 45 

1.3.1 Segunda Guerra Mundial ................................................................................... 47 

1.3.2 Oriente Médio..................................................................................................... 55 

1.3.3 Tráfico de drogas no Brasil ................................................................................ 62 

1.3.4 O perfil do preso no Brasil ................................................................................. 66 

 

CAPÍTULO II – RELIGIÃO E SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES-LIMITE 

2.1 O lugar da religião na dinâmica social .................................................................... 81 

2.2 Religião como comunidade terapêutica ................................................................... 93 

2.3 Religião e ação social para a superação de vulnerabilidades ................................ 105 

2.4 Judaísmo: American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) …………........ 115 

2.4.1 História de vida: a judia que sobreviveu ao Holocausto .................................. 130 

2.5 Islamismo: União Nacional das Entidades Islâmicas ............................................ 137 

2.5.1 História de vida: a muçulmana que escapou da guerra na Síria ...................... 145 

2.6 Cristianismo: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC).... 148 

2.6.1 História de vida: a cristã recuperanda do sistema carcerário ........................... 153 

 



10 

 

CAPÍTULO III – REPRESENTAÇÃO DE MULHERES VITIMIZADAS NA 

MÍDIA  

3.1 Mídia, cultura e ideologia ...................................................................................... 158 

3.2 Conceituando o histórico de vitimização feminina na mídia ................................ 161 

3.3 A espiral do silêncio nas mídias ............................................................................ 166 

3.4 A construção da notícia ......................................................................................... 170 

3.5 Vitimização das mulheres na mídia mundial: dados da GMMP 2010 .................. 177 

3.6 Vitimização das mulheres na mídia mundial: dados da GMMP 2015 .................. 185 

3.7 A banalidade do mal e o processo de vitimização da mulher ................................ 198 

 

CAPÍTULO IV - ESTUDOS DE MÍDIAS  

4.1 O retrato da mulher em revistas femininas e semanais informativas .................... 211 

4.2 O olhar das revistas sobre questões de gênero ...................................................... 213 

4.2.1 Revista “Fon-Fon” (Ed. Fon-Fon e Selecta) - 1940 a 1950 ............................. 215 

4.2.2 Revista “Marie Claire” (Ed. Globo) – 2010 a 2015 ......................................... 230 

4.2.3 Revista “O Cruzeiro” (Ed. Diários Associados) – 1940 a 1950 ...................... 261 

4.2.4 Revista “Época” (Ed. Globo) – 2010 a 2015 ................................................... 292 

 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 318 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 334 

ANEXOS 

Anexo I – Termo de Consentimento livre e esclarecido das personagens 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

Instigada por relatos de histórias de vida de mulheres judias que sobreviveram 

ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e pelas notícias veiculadas pela 

imprensa informativa sobre a situação das atuais refugiadas palestinas e sírias nos 

recentes conflitos no Oriente Médio, bem como reportagens sobre prisioneiras no 

sistema carcerário brasileiro, a pesquisa proposta neste trabalho se apropriou da ideia de 

vitimização do gênero feminino em situações-limite e da maneira como a mídia expõe 

essa vitimização. A partir dessa premissa, surgiu a questão: como as mulheres vítimas 

de situações-limite são retratadas pela mídia brasileira semanal e feminina, do passado e 

do presente, e de qual maneira a religião pode colaborar para a superação? Investigamos 

como a imprensa noticiosa no Brasil representa os processos de superação vividos por 

mulheres em situações de guerra, particularmente os que são promovidos por grupos 

religiosos, e também os casos de prisão.  

 A discussão deste trabalho gira em torno de três eixos: gênero e violência em 

situações-limite, religião e superação e representação da mídia em relação a mulheres 

vitimizadas. No eixo “gênero e violência em situações-limite”, abordamos como são 

tratadas pelas mídias as mulheres que vivenciam conflitos, tanto os declarados, quanto 

em guerras não oficiais, como o combate ao tráfico de drogas no Brasil, no qual as 

vítimas femininas estão relacionadas a um elevado número de encarceramentos, 

convivendo com situações denominadas de “limite”. Além da questão de gênero, 

abordamos o estigma da vitimização juntamente com a condição dessa mulher 

vitimizada ser estrangeira e/ou negra. De acordo com o documento “Mulher 2000: 

Igualdade entre os Sexos, Desenvolvimento e Paz no Século XXI”, da Sessão 

Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), estima-se que cerca de 90% das atuais 

baixas de guerra sejam civis, na sua maioria mulheres e crianças, em comparação com a 

situação no século passado, em que 90% dos que perdiam a vida em circunstâncias 

idênticas eram militares.  

Atualmente, mais de 75% dos deslocados em situações de guerra são mulheres 

e crianças e em algumas populações de refugiados estas chegam a atingir os 90%. A 

violência que mulheres e seus filhos são submetidos em conflitos armados podem 

assumir as mais diversas formas, como a agressão física e psicológica, abuso sexual e 
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prostituição forçada. As refugiadas são vulneráveis à violência e à exploração e dessa 

maneira são retratadas pela mídia noticiosa. Alguns conflitos se estendem desde o final 

da Segunda Guerra Mundial, como é o caso de Israel e Palestina, transformando-se em 

uma guerra de judeus contra muçulmanos na divisão de um mesmo território com 

baixas e sofrimento de ambos os lados. Outras lutas armadas são mais recentes e 

algumas também envolvem questões religiosas em seu âmbito. De acordo com o 

relatório do Grupo de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança, desenvolvido 

pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC), da Organização das 

Nações Unidas (ONU), há atualmente pelo menos dez guerras em curso ao redor do 

mundo: Sudão do Sul, Iraque, Coreia do Norte, Síria, Paquistão, Iêmen-Jordânia, 

Palestina-Israel, Irã, Mianmar e República Centro-Africana.  

Por exemplo, a guerra civil na Síria, travada entre os rebeldes e o governo de 

Bashar al-Assad, arrasta-se desde janeiro de 2011 e já provocou quase 5 milhões de 

refugiados, 400 mil mortes — dados de março de 2017, segundo a Agência das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) —, e a pior crise humanitária em 70 anos, desde a 

Segunda Guerra Mundial. Com seis anos completados em abril de 2017, a guerra civil 

síria tem origens que passam pela Primavera Árabe, no Oriente Médio e na África, e por 

outros episódios do complexo contexto geopolítico da região. No Brasil, o número de 

refugiados sírios chegou a 1.250 no final de julho de 2014, segundo o Ministério da 

Justiça, configurando a maior população de refugiados no país, à frente de colombianos 

(1.236) e angolanos (1.066). 

Analogamente, a população carcerária feminina no Brasil tem crescido de 

forma considerável nas últimas décadas. De acordo com os dados do último relatório do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), de 5 de novembro de 

2015, o Ministério da Justiça apresentou um documento que mostra o panorama da 

população penitenciária feminina no Brasil. A maioria tem baixa escolaridade (50% não 

concluíram o ensino fundamental); basicamente, é um grupo formado por mulheres 

jovens, com idade entre 18 e 29 anos, solteiras, negras, mães e que respondem pelo 

sustento da família; e 68% foram incriminadas por delitos vinculados ao tráfico de 

drogas. Os crimes não estão relacionados às grandes organizações criminais, mas foram 

praticados em situações em que as mulheres exerceram papel coadjuvante nas 



13 

 

transgressões, fazendo, na maioria dos casos, o transporte de quantidades pequenas de 

substâncias tóxicas. 

O grande número de prisões de mulheres nos últimos anos por porte de drogas 

explica o aumento em 567% da população feminina presa entre 2000 e 2014. No mesmo 

período, a população carcerária masculina teve alta de 220%. Isso ocorre, em parte, 

devido ao endurecimento da Lei 11.343/2006, que equipara o tráfico de entorpecentes a 

crime hediondo, vetando-se a liberdade provisória e as penas alternativas. De acordo 

com o Ministério da Justiça, no relatório “Mulheres Encarceradas — Diagnóstico 

Nacional — Consolidação dos dados fornecidos pelas unidades da Federação” (2008), o 

crime que fica em primeiro lugar nas prisões femininas é o tráfico de drogas (59%).  

Segundo estudos promovidos pela Pastoral Carcerária Nacional, 

especificamente o núcleo responsável pela Pastoral Carcerária Feminina, a inserção das 

mulheres no tráfico de drogas pode ser resumida no tema motivação, conforme cinco 

núcleos temáticos: condição de mula; dependência química; econômica; relação 

parental e relação amorosa/sexual com traficantes ou usuários de drogas. As guerras 

urbanas impulsionadas pelo tráfico de drogas, especialmente nas grandes metrópoles 

brasileiras, também faz vítimas entre as mulheres que, submetidas ao patriarcalismo das 

facções criminosas, acabam envolvidas com o crime.  

No eixo “religião e superação”, a pesquisa mostra como grupos religiosos 

ligados às religiões cristã, judaica e muçulmana, respectivamente, trabalham para que 

mulheres superem o trauma vivido em guerras e na diáspora de conflitos, bem como 

lidam com presidiárias julgadas pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Neste 

aspecto, investigamos como atuam estes grupos respectivos, como agem pela justiça de 

gênero e de que maneira a religião, ou a religiosidade, se envolve no âmbito de resgate 

de mulheres vitimizadas na busca de uma vida digna. Qual seria o papel social da 

religião, ou de grupos religiosos, no processo de recuperação de mulheres vítimas de 

situação-limite foi aqui considerado, bem como a forma como os valores humanitários 

de cada religião são elencados para a ajuda às mulheres.  

Abordamos como funciona cada grupo específico representativo, selecionado 

para esta pesquisa, e a importância dos mesmos para a reinserção social, tanto no auxílio 

prático para que essa mulher consiga superar uma situação-limite (abrigo, alimento, 
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emprego, documentação, expatriação), quanto na religiosidade como mecanismo de 

superação do trauma vivido. Diante da dor, as pessoas buscam estratégias de 

enfrentamento capazes de amenizá-la. Nesse contexto, a religiosidade é vista como uma 

ferramenta para superar problemas ou enfrentar as condições crônicas de dor física ou 

psicológica. Assim, a religiosidade pode ser caracterizada como um sistema organizado 

de crenças, práticas e rituais, no qual o indivíduo procura deixar de lado as dificuldades 

do cotidiano, reservando parte do seu tempo ao sagrado e influenciando sua relação com 

o mundo. 

Nas ações de superação de violência enfrentada pelos grupos de mulheres aqui 

estudados, estes indivíduos encontraram suporte através de três instituições ligadas à 

religião: o American Jewish Joint Distribution Committee (JDC); a Pastoral Carcerária 

e associações beneficentes islâmicas no Brasil. De acordo com o historiador Roney 

Cytrynowicz, em texto autoral disponível no site da Confederação Israelita do Brasil 

(CONIB), o American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) é a organização de 

assistência humanitária judaica líder mundial. Desde 1914, o JDC exemplificou que 

todos os judeus são responsáveis uns pelos outros e para melhorar o bem-estar das 

pessoas vulneráveis em todo o mundo. Hoje, o JDC funciona em mais de 71 países, 

incluindo Israel, e seus objetivos incluem aliviar a fome e a miséria entre os judeus mais 

pobres do mundo, criar conexões duradouras para a vida judaica e proporcionar alívio 

imediato e apoio ao desenvolvimento a longo prazo para vítimas de desastres naturais e 

provocados pelo homem em emergências humanitárias.  

Dentre as organizações muçulmanas, investigamos as ações da Mesquita 

Brasil, da Liga da Juventude Islâmica Beneficente do Brasil, com sede na Mesquita do 

Pari, ambas em São Paulo. Estas entidades, bem como algumas ONGs, procuram dar 

todo o apoio para as famílias de refugiados. Na cidade de São Paulo, onde vive a 

maioria dos refugiados, as mesquitas oferecem refeições diárias, remédios, roupas, 

calçados, colchões e cobertores. Estes templos são sustentados por doações da 

comunidade. Com apoio de doações da Sociedade Beneficente Muçulmana (SBM), a 

Mesquita Brasil, por exemplo, no bairro do Cambuci, tem ajudado a integrar imigrantes 

árabes desde 1952. A procura é grande, pois a mesquita é a primeira da América Latina 

e uma das mais conhecidas no país. Atualmente, a maioria dos imigrantes muçulmanos 

são provenientes de países como Síria e Palestina. A entidade oferece cursos de 
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português e inscreve os filhos de pais que estão em piores condições financeiras na 

escola islâmica. Além disso, os grupos recebem orientação de como se recolocar no 

mercado de trabalho, providenciar moradia e se ambientar no país. 

Por sua vez, a Pastoral Carcerária é instituição da Igreja Católica, presente no 

mundo das prisões, onde procura desenvolver todos os trabalhos que essa presença vem 

a exigir. A Pastoral mantém contatos e relações de trabalho e parceria com organismos 

dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, como também ONG’s locais, nacionais 

e internacionais. Para tratar a ação da Pastoral Carcerária, estudamos o método 

desenvolvido na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), que 

começou a ser desenvolvido em 1972, na cidade de São José dos Campos (SP), através 

de um grupo de voluntários cristãos, sob a liderança do advogado Mário Ottoboni, no 

presídio Humaitá. De acordo com as informações institucionais presentes no site da 

APAC Itaúna, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade 

civil de Direito Privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e 

reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Conforme o modelo 

da APAC tornou-se mais conhecido, muitas outras unidades começaram a surgir, dando 

origem à FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados).  

Eixo “gênero e violência em situações-limite” 

No eixo “gênero e violência em situações-limite”, o trabalho buscou mostrar 

que a mídia funciona como uma extensão da sociedade, colocando na pauta do cotidiano 

a vitimização das mulheres em diversas situações e muitas vezes até legitimando-a, 

devido a comportamentos tidos como práticas cotidianas em muitas culturas. Para 

Certeau (1994), todo tipo de atividade humana pode ser considerada cultura, mas nem 

sempre é reconhecida como tal, afinal, “para que haja cultura, não basta ser autor das 

práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significado para aquele que 

as realiza.”  

Observamos como se dá a vitimização moderna da mulher nas mídias, retratada 

comumente como mãe sofredora, vítima de violência ou prostituta. Na erotização de sua 

imagem pela publicidade na sociedade da informação, o corpo feminino também é 

exposto diante de uma dominação masculina. Segundo Bourdieu (1999), para se 

compreender a dominação masculina é importante analisar as estruturas inscritas na 
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objetividade e na subjetividade dos corpos. Esta estrutura inscreve-se nos corpos dos 

sujeitos dominados determinando gestos, posturas, disposições ou marcas da sua 

submissão. Os corpos podem e só existem no mundo social quando inseridos em uma 

determinada cultura, deixando de ter um aspecto físico para assumir um significado 

cultural.  

Em qualquer tipo de conflito, os números mostram que as mulheres estão entre 

os grupos humanos mais vitimizados. De acordo com estudo de setembro de 2014, da 

ONU Mulheres, braço da ONU criado em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os 

esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, cerca de 120 milhões 

de meninas no mundo foram estupradas ou vítimas de abusos sexuais antes dos 20 anos, 

situação exacerbada em casos de guerras ou no processo de fuga de um território onde 

ocorre um conflito armado. O estudo da ONU Mulheres (2014) aponta que o homicídio 

é a principal causa de morte de jovens da América Latina. Há também os casos de 

violência doméstica, nos quais as mulheres seguem como principais vítimas de um 

patriarcalismo dominante.  

Segundo o estudo Atlas da Violência 2017, realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), mostra que em 2015, cerca de 385 mulheres foram assassinadas por dia no 

Brasil. A porcentagem de homicídio de mulheres cresceu 7,5% entre 2005 e 2015, em 

todo o país. As regiões de Roraima, Goiás e Mato Grosso lideram a lista de Estados 

com maiores taxas de homicídios de mulheres. Já São Paulo, Santa Catarina e Distrito 

Federal, ostentam as menores taxas. No Maranhão, houve um aumento de 124% na taxa 

de feminicídios. Segundo o Atlas 2017, em inúmeros casos, as mulheres são vítimas de 

outras violências de gênero, além do homicídio. A Lei Maria da Penha categoriza essas 

violências como psicológica, patrimonial, física ou sexual. 

Outro dado preocupante vem do Relatório Global de Tráfico de Pessoas, 

realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014. O estudo mostra que 

cerca de 2,4 milhões de pessoas são traficadas em todo o mundo anualmente. Deste 

total, as mulheres adultas são as maiores vítimas do tráfico, respondendo por cerca de 

70% das pessoas traficadas. Somando-se crianças e adolescentes do sexo feminino, este 

total sobe para 75%. Neste âmbito, a mídia pode tanto construir uma identidade de 
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vítima e perpetuá-la, como contribuir para mudar essa situação. Pensada, elaborada e 

produzida por profissionais de uma mesma coletividade, a mídia influencia e é 

influenciada pela cultura que a abriga. Isso significa que, quanto mais misógina uma 

cultura, quanto menor o protagonismo feminino na sociedade, mais vitimizada a mulher 

será retratada nos meios de comunicação. 

Neste contexto, há uma grande contribuição do Global Media Monitoring 

Project (Projeto Global de Monitorização da Mídia), um dos maiores e mais antigos 

projetos de investigação da representação de gênero nas notícias, considerado uma 

referência na investigação neste segmento. A WACC (sigla em inglês para Associação 

Mundial para a Comunicação Cristã), que o coordena, é uma rede global de 

comunicadores, vinculados à igrejas cristãs, empenhados na mudança social. A 

iniciativa conta com o apoio do Fundo de Desenvolvimento para as Mulheres das 

Nações Unidas e cujo objetivo é advogar por uma representação de gênero mais 

equilibrada na mídia noticiosa. 

A edição de 2010 deste projeto abrangeu a monitorização de 16.734 notícias de 

veículos impressos, rádio e televisão de 108 países, bem como um estudo piloto de 

notícias veiculadas através de mídias digitais. Essa mensuração foi realizada em um 

único dia ao redor do mundo: 10 de novembro de 2009. Neste dia, grupos de voluntários 

das 108 nações participantes verificaram seus jornais de circulação nacional, ouviram 

notícias de rádio e assistiram às reportagens das televisões locais para checar o teor das 

notícias veiculadas naquele dia, quem eram seus protagonistas, quais foram os assuntos 

mais abordados, o viés desta abordagem e também quantas notícias envolviam mulheres 

e como elas apareciam retratadas pela mídia. Com base neste levantamento, foram 

consolidados os dados para a pesquisa “Who makes the news?”, do Global Media 

Monitoring Project 2010.  

Em 2015, a pesquisa global foi realizada no dia 25 de março em 114 países de 

todos os continentes, ocasião em que foram mensuradas notícias impressas (jornais e 

revistas), veiculadas através de rádio, televisão e, pela primeira vez, internet e redes 

sociais. Neste dia, equipes de voluntários monitoraram 22.136 relatos publicados, 

transmitidos ou tuitados por 2.030 meios de comunicação, escritos ou apresentados por 

26.010 jornalistas e fazendo referência a 45.402 pessoas entrevistadas e/ou objetos de 

notícias. Entre seus principais resultados, o GMMP 2015 mostra que o avanço frente a 
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uma paridade de gêneros nos meios de comunicação praticamente se deteve nos últimos 

cinco anos. A ocasião marcou também o 20º aniversário da Plataforma de Ação de 

Pequim para o Avanço da Mulher (Beijing +20), pós-2015 debates da agenda de 

desenvolvimento de 20 anos. 

Para Agnes Heller (2000) a vida cotidiana é a constituição e a reprodução do 

próprio indivíduo e da sociedade, através das pretensões e objetivos. O processo de 

objetivação se caracteriza por essa reprodução que implica necessariamente em uma 

ação do homem sob algum objeto, transformando-o para seu uso e benefício. Neste 

âmbito, a mídia se apropria da imagem da mulher para atingir objetivos diversos, desde 

sensibilizar o leitor para vender mais notícias diante da imagem ou reportagem de uma 

mulher moribunda, vítima de conflitos, a erotizar sua figura, ampliando as chances de 

violência e de opiniões e atos estereotipados contra a mulher. A mídia funciona como 

uma extensão da sociedade, colocando na pauta do cotidiano a vitimização das mulheres 

em diversas situações e muitas vezes até a legitimando, devido a comportamentos tidos 

como práticas cotidianas em muitas culturas. 

Quando a imagem de uma mulher é exposta em sofrimento ou situação de 

vulnerabilidade em jornais, revistas, na internet e na televisão, essa figura está repleta de 

significados e valores que desfavorecem sua imagem e condição de mulher nessa 

exposição na mídia noticiosa. Neste trabalho propomos que alterar a maneira como se 

observa a mulher na mídia pode ser um caminho para diminuir sua vitimização na 

sociedade, como apontam alguns dados do estudo Global Media Monitoring Project 

(Projeto Global de Monitorização da Mídia). Não há espaço amplo de representação da 

forma como os grupos religiosos agem na socialização e nos processos de superação 

dessas mulheres, uma vez que as ações deste segmento são reconhecidas neste campo.   

Eixo “religião e superação” 

No eixo “religião e superação” a pesquisa discorreu sobre o lugar da religião na 

dinâmica social; a religião como expressão cultural e religião e o cotidiano como fonte 

de identidade, segurança e proteção. Há a contribuição de autores como João Batista 

Libanio (2002) e sua obra “A religião no início do milênio” (2002), além de Paiva 

(2007), Sanchez e Nappo (2008), que apontam em seus estudos o lugar da religião na 

dinâmica sociocultural, o comportamento religioso como ferramenta para cura, ou 
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amenização, de traumas físicos e psicológicos, e como coadjuvante no tratamento e 

combate à dependência química. Para Sanchez e Nappo (2008), a religião não apenas 

promove a abstinência do consumo de drogas, mas oferece recursos sociais de 

reestruturação: nova rede de amizades, ocupação do tempo livre em trabalhos 

voluntários, atendimento "psicológico" individualizado, valorização das potencialidades 

individuais, coesão do grupo, apoio incondicional dos líderes religiosos, sem 

julgamentos e, em especial entre evangélicos, a formação de uma "nova família". 

Foi tratada, ainda, a questão da religião como comunidade terapêutica, um 

espaço de convívio social e solidário; local de acolhimento, onde se encontra um alívio 

para as dificuldades do cotidiano. De Frei Betto, na obra “O que é Comunidade Eclesial 

de Base” (1985), temos a contribuição sobre a questão da religião libertadora como 

meio de transformação histórica através da Teologia da Libertação instrumento de 

valorização do ser humano que é capaz de intervir na realidade social de seu tempo. 

Trabalhamos com as reflexões de autores como Carlos Rodrigues Brandão, com 

“Fronteira da fé – alguns sistemas de sentido, crenças e religiões no Brasil de hoje” 

(2004), e Lúcia Ribeiro, com “Religião vivida no processo migratório” (2005), que 

discorrem sobre a importância religiosa na vida de imigrantes para, além da fé, manter 

viva uma identidade cultural. De acordo com Ribeiro, a experiência religiosa na vida 

dos imigrantes, enquanto vivência pessoal e participação na comunidade religiosa, tende 

a se intensificar no contexto migratório. Para a pesquisadora, a vivência da fé se 

expressa em todas as fases: ao influenciar, na etapa inicial, a própria decisão de migrar 

e, já no país receptor, ao dar um sentido à maneira de viver e de atuar no cotidiano.  

A participação na comunidade religiosa, por sua vez, responde não só à 

necessidade de ter apoio religioso, social e emocional, mas também de ter acesso à 

informação e a todo tipo de ajuda e assistência a partir de um grupo marcado pela 

identidade cultural do país de origem. Para Freston (2005), a condição migratória 

tenderia também a diminuir a religiosidade, em função de problemas inerentes a tal 

condição, tais como o ritmo intensivo de trabalho, a dispersão geográfica, a 

provisoriedade da vida migrante; por outro lado, entretanto, este autor questiona se a 

migração não poderia acentuar a religiosidade como uma forma de defesa cultural em 

um novo país. 
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No contexto do sistema carcerário, a contribuição com a temática religiosa veio 

de Camila Caldeira Nunes Dias (2008) e Gilse Elisa Rodrigues. Rodrigues (2015) 

afirma que as detentas utilizam elementos da linguagem religiosa que os 

evangelizadores colocam à sua disposição como forma de proteção de suas identidades. 

“A religião pode ser também uma linguagem da qual essas mulheres lançam mão para 

solucionar conflitos decorrentes do drama social que o aprisionamento representa” 

(2015, p.11). Por sua vez, Dias (2008), no estudo “A igreja como refúgio e a Bíblia 

como esconderijo: religião e violência na prisão”, é abordado que a aderência a uma 

crença religiosa no sistema prisional se dá, muitas vezes, não pela fé, mas pela 

necessidade orgânica em obter uma vida um pouco mais confortável e segura, e que 

garanta a integridade física no sistema carcerário convencional. 

Eixo “representação da mídia em relação a mulheres vitimizadas” 

No eixo “representação da mídia em relação a mulheres vitimizadas”, a obra de 

Roger Silverstone, “Por que estudar a mídia?” (2002) conduziu a discussão para indicar 

a relevância das mídias nas dinâmicas sociais. Para Silverstone (p.134), o 

esclarecimento do papel da mídia na vida cotidiana é, portanto, possibilitado, 

justamente, pela percepção de que tudo é mediado, incluindo o conceito de que vivemos 

um mundo que ajudamos a construir, baseado em nossa experiência e compreensão, 

bem como em nossa capacidade de entender essa experiência e a tentativa de 

representá-la ou distorcê-la.  

As reflexões de Rodrigo Alsina (2005) sobre a construção da notícia e os 

critérios de noticiabilidade foram consideradas. Para o autor (p. 14), a notícia é uma 

representação social da realidade cotidiana, gerada institucionalmente e que se 

manifesta na construção de um mundo possível. “Precisamos lembrar que o mundo de 

referência será a matriz para a construção do mundo possível narrado”, (p. 309). 

Segundo Braga (2003, p. 20), o campo midiático reflete a sociedade e a cultura nas 

quais está inserido. Através do conteúdo e da forma de uma peça de mídia, vários 

aspectos da sociedade que a produz podem ser identificados. Pensada, elaborada e 

produzida por profissionais de uma mesma coletividade, a mídia influencia e é 

influenciada pela cultura que a abriga. Isso significa que, quanto mais misógina uma 
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cultura, quanto menor o protagonismo feminino na sociedade, mais vitimizada e 

“coisificada” a mulher será retratada nos meios de comunicação.  

Utilizamos a “Teoria do Espiral do Silêncio” (2010), da cientista política alemã 

Elisabeth Noelle-Neumann, sobre a espiral do silêncio na mídia e na opinião pública. 

Dentre os seus pressupostos, a teoria afirma que a sociedade ameaça aos indivíduos 

desviados com o isolamento; as pessoas experimentam um contínuo medo do 

isolamento e isso faz com que os indivíduos tentem avaliar continuamente o clima de 

opinião; os resultados dessa avaliação influem no comportamento em público, 

especialmente na expressão pública ou no ocultamento das opiniões. Noelle-Neumann 

também destaca a onipresença da mídia como eficiente modificadora e formadora de 

opinião a respeito da realidade, influenciando o que pensar, dizer ou opinar. Os meios 

de comunicação de massa são, dessa maneira, ferramentas de estabelecimento da 

“espiral do silêncio” na medida em que influenciam a formação da opinião pública. 

Perante uma opinião pública formatada, o público consumidor de informação se sente 

constrangido ao discordar da maioria e entra na espiral do silêncio, calando-se, ou 

mudando de opinião para não ser isolado socialmente. 

Dentro deste contexto, a mídia tem papel fundamental na construção dos 

imaginários, tanto na representação do imaginário feminino, quanto naquele que produz 

leituras sobre religiões diversas. Baczko (1985) afirma que é por meio do imaginário 

que se pode atingir as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as 

sociedades esboçam suas identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, 

organizam seu passado, presente e futuro. O autor nos possibilita refletir sobre a 

associação do imaginário com o poder e como a esfera política se utiliza das 

representações coletivas, assim almejando se legitimar no poder. Baczko afirma que 

dentro de um poder coletivo se encaixa, também, o vínculo entre religiosidade e o 

imaginário social, perceptíveis ao longo da história humana em situações e atos que 

visam legitimar as hierarquizações sociais através da aplicação do sagrado (dogmas, 

guerras, costumes), reforçando o próprio imaginário social dentro de certas esferas da 

sociedade. A mídia, como um quarto poder, também se utiliza dos mesmos mecanismos 

para fomentar a construção de imaginários. 
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Os estudos de Hannah Arendt sobre totalitarismo e o fenômeno do “mal” 

também são abarcados. De acordo com Arendt (2014), todo o ser humano possui as 

capacidades para pensar, querer e julgar, pois ele é racional, possui sensibilidade, 

imaginação e memória. O mundo externo, com seus acontecimentos, com suas 

demandas, a cultura e a veiculação destes acontecimentos e culturas através da mídia, 

está permanentemente exigindo atenção humana, fornecendo dados que seguem uma 

agenda e têm impactos nas sociedades em relação com “o real”. 

De acordo com Castoriadis (1975), “o imaginário social torna-se inteligível e 

comunicável através da produção dos discursos nos quais e pelos quais se efetua a 

reunião das representações coletivas numa linguagem. Os signos investidos pelo 

imaginário correspondem a outros tantos símbolos. E assim que os imaginários sociais 

assentam num simbolismo que é, simultaneamente, obra e instrumento”. Pensamos a 

mídia dentro de um coletivo, daquilo que milhares de pessoas irão ler, assistir, ouvir e, 

posteriormente, formar uma opinião.  

Cunha (2013, p. 5) questiona acerca de alguns aspectos que buscamos 

responder sobre o lugar das mídias na construção dos imaginários com foco em gênero 

e religião: “como pensar os processos comunicacionais que dão forma às apropriações e 

representações sociais sem considerar a imaginação social, dos coletivos? Como não 

enxergar o lugar das mídias, cujos discursos se apropriam de imagens socialmente 

construídas e ao mesmo tempo as representam contribuindo no processo de construção e 

reconstrução, criação e recriação dessas mesmas e de outras imagens?” 

Fundamentação teórica 

Com base nos três eixos de pesquisa (gênero e violência em situações-limite, 

religião e superação, representação da mídia em relação a mulheres vitimizadas), a 

pesquisa trabalhou com diferentes abordagens que contribuem na reflexão de cada eixo. 

No eixo “gênero e violência em situações-limite”, tomamos como base os Estudos 

Culturais de Stewart Hall, Paul Gilroy e Raymond Williams em questões sobre vida 

cotidiana, cultura popular, feminismo, estudos de gênero, meios de comunicação 

massiva e agenda da mídia. Hall (2008) afirma sobre o poder que as indústrias culturais 

têm ao modelar as notícias de acordo com seus interesses políticos.  
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De Michel Foucault vem a contribuição da obra “Vigiar e Punir” (1977), na 

qual ele trabalha com o dispositivo da vigilância e do controle em que a disciplina e 

seus mecanismos de atuação funcionam como um exercício do poder a fim de torná-lo 

mais eficiente, econômico e sutil no momento de controlar o sentido de espaço e tempo 

da sociedade. Do filósofo polonês Bronislaw Backo (1985) temos a contribuição sobre 

imaginação social como pano de fundo para a formação da identidade de um povo, as 

representações coletivas e o papel da cultura nesta formação.  

A contribuição de Pierre Bourdieu (1999) se baseia na questão da dominação 

masculina. Segundo o autor, (2007, p. 20), para se compreender a dominação masculina, 

é importante analisar as estruturas inscritas na objetividade e na subjetividade dos 

corpos. Esta estrutura inscreve-se nos corpos dos sujeitos dominados determinando 

gestos, posturas, disposições ou marcas da sua submissão. Os corpos podem e só 

existem no mundo social quando inseridos em uma determinada cultura, deixando de ter 

um aspecto físico para assumir um significado cultural, no qual, em muitas culturas 

patriarcais, a violência contra a mulher passa a ser quase normatizada, fato exacerbado 

durante conflitos. 

No quesito imaginário, nos norteamos em autores como Michel Maffesoli 

(2001, p. 15) e os estudos sobre imaginário e saturação da sociedade pós-moderna. 

Buscamos nas obras de Edward Said (2011) as bases de como se dá a construção “do 

outro” no imaginário referente à religiosidade e gênero construído pelas mídias, 

levando-se em conta a soberania de uma sociedade que reflete os argumentos do 

pensamento pós-colonialista dividida pelas oposições eu e outro, branco e negro, 

dominante e dominado. Para Said, (2011, p. 25) o sangue, genes, religião e cor da pele 

representam as diferenças raciais, e diferenciam os povos dominados dos dominantes. 

De Cornelius Castoriadis (1991), vem a contribuição de uma obra que parte do 

imaginário que engloba as relações sociais. A análise da instituição imaginária da 

sociedade, das imagens, signos e estereótipos das religiões e de como a mídia se 

apropria disso para a construção de imaginários coletivos. 

Também faz parte do escopo deste trabalho os estudos do filósofo alemão Karl 

Jaspers (1993) sobre o conceito de situações-limite e sua intersecção com a religião em 

um processo de superação. Na obra “Iniciação Filosófica” (1993), Jaspers expõe sua 
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ótica filosófica sobre a existência, baseada, entre outros conceitos, em situações-limite, 

na qual discorre sobre fenômenos do cotidiano atual. Segundo o autor, vivenciamos 

uma época de autoesquecimento, pautada pelo relógio, dividida em trabalhos 

absorventes ou esgotantes que cada vez mais levam o ser humano a sentir-se peça 

substituível nas relações de várias naturezas. Sob este olhar, Jaspers interpreta a situação 

humana como a ausência de garantia de tudo que está no mundo. Um mundo 

constantemente ameaçado pelo envelhecimento, a doença e a morte. Para ele, a 

existência é compreendida como um conglomerado de situações-limite, aquelas que 

constituem nosso viver como: lutar, sofrer e morrer. Para o autor, as situações-limite 

não podem ser satisfatoriamente explicadas, dominadas e nem transformadas, somente 

esclarecidas.  

É fato notório, entretanto, reconhecer que a religião pode oprimir e fomentar 

guerras (Israel-Palestina; Irã, Iraque), êxodos (Síria, Sudão do Sul) e políticas públicas 

injustas, especialmente para as mulheres. Dois exemplos deste último item são a Sharia, 

a lei islâmica, com tradições contrárias à libertação da mulher que prevê práticas como 

apedrejamento, mutilação genital e casamentos arranjados com crianças. E também a 

criminalização do aborto em países como o Brasil, por exemplo, que segue dogmas 

religiosos para a aprovação de leis do âmbito da saúde pública em um estado laico. 

Entretanto, neste trabalho interessa destacar o papel socializador e solidário das 

religiões, com foco em exemplos de superação de situações-limite e base nas 

contribuições de Jaspers e Freire. 

Justificativas para este estudo 

Pesquisas que relacionam gênero, religião e comunicação ainda são pouco 

discutidas no Brasil. Por isso, além da importância da discussão de gênero em relação 

aos estudos de comunicação, a pesquisa tem relevância pelas questões expostas a seguir. 

Sandra Duarte de Souza (2004), afirma que gênero e religião compõem uma equação 

ainda pouco discutida e pouco admitida na academia. Para ela, a religião, ainda hoje, 

exerce uma importante função de produção e reprodução de sistemas simbólicos que 

têm influência direta sobre as relações sociais de sexo. Esse universo, de maneira geral, 

é reproduzido na mídia, que observa a sociedade e a reflete em seus conteúdos, 

perpetuando imaginários e estereótipos de gênero e religião.  
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Atualmente, a mulher vem assumindo o protagonismo em diversos campos da 

vida pública cotidiana e quebrando paradigmas que até pouco tempo pareciam ser 

intransponíveis no âmbito público e privado. Contudo, isso muitas vezes não é 

representado devidamente nas mídias, pois a própria sociedade patriarcal reage a esse 

protagonismo. A mídia brasileira, por exemplo, gosta de enfatizar esse protagonismo 

quando há “cases” de sucesso. Nestas histórias, geralmente a mulher é exaltada, não 

sem um toque de admiração, por ter conquistado postos de comando, ou notoriedade em 

seu setor de atuação “apesar de” ter filhos, marido, afazeres domésticos e uma agenda 

recheada de outros compromissos descolados do que seria um suposto cotidiano de 

liderança masculina.  

Por outro lado, se essa mesma mulher comete erros e cai desse pedestal 

construído pela própria indústria da comunicação de massa por ter “chegado lá”, ela não 

é julgada apenas pelos seus erros, passíveis de serem cometidos como qualquer ser 

humano, mas também, ou principalmente, pela condição de ser mulher, chamando a 

atenção para este fato, como se o gênero, por si só, fosse um erro. Mulheres serem 

vítimas é um fato, mas a vitimização é um processo que não reflete o sentido do “ser 

vítima” e muito menos as possiblidades de superação que existem e acabam sendo 

silenciadas ou veladas nos meios de comunicação. 

Outro ponto relevante da pesquisa é o papel da religião como alicerce a 

mulheres que vivenciaram situações-limite. Vale enfatizar que as mídias costumam 

privilegiar a representação da religião de três formas nas notícias: devoção, caridade ou 

opressão. Oferecer esta análise abre uma nova vertente no campo de pesquisa, que vai 

de encontro ao imaginário de jornalistas na hora de construir um discurso jornalístico 

que mostra a religião sob um novo ponto de vista, dentro de um papel de comunidade de 

refúgio, terapêutica e auxiliadora. Mesmo na academia os estudos em comunicação dão 

mais ênfase a este escopo nas religiões como produtoras de conteúdo, mas pouco espaço 

nos processos de comunicação que passam por outros caminhos como as ações de 

solidariedade e superação. Essa pesquisa está alocada no grupo de estudos MIRE 

(Mídia, Religião e Cultura), vinculado ao Grupo de Pesquisa Comunicação e Religião, 

da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), onde 

há um grupo diversificado e abrangente em seus segmentos de estudo, com uma grande 
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riqueza de interlocução entre seus membros e suas respectivas investigações envolvendo 

estes três eixos de pesquisa. 

No que tange à categoria gênero e mídia, os Estudos Culturais foram pioneiros 

nas pesquisas de gênero, especialmente no que cerne ao campo dos estudos femininos. 

Segundo Hall (2008), as questões raciais, juntamente com o feminismo, colocaram em 

xeque o trabalho dos estudos culturais britânicos, quando até os anos da década de 1980 

discutiam com as teorizações marxistas. Ao mesmo tempo em que passavam a tematizar 

questões relativas à raça, à sexualidade e ao gênero, os estudos culturais destacaram a 

“importância crucial da linguagem e da metáfora linguística para qualquer estudo da 

cultura” (HALL, 2008, p. 211). Segundo o estudioso, as “questões raciais foram fontes 

extrínsecas importantes na formação dos estudos culturais” (p. 210), nesse “desvio 

necessário” do campo à descoberta da discursividade e da textualidade, sendo, então, 

configuradas como eixos importantes das práticas culturais para os quais os estudos 

culturais têm estado interessados enquanto comprometidos com uma agenda política 

sintonizada com as minorias (em termos de poder simbólico). Ou seja, a sociedade 

patriarcal, representada pela força masculina, exclui as mulheres dos processos 

decisórios e a vitima em muitos aspectos midiáticos.  

Outro fator relevante para este estudo é o contexto de violência no mundo 

atual, permeado por guerras, o que inclui tanto conflitos entre países e grupos étnicos; 

mas também guerras contextuais como as guerrilhas urbanas promovidas por facções 

criminosas, nas quais o tráfico de drogas tem destaque no envolvimento de grande 

número de vítimas femininas, igualmente justifica a abordagem do tema. Por fim, a 

relevância do tema se completa na representação da mídia acerca da construção dos 

imaginários que fazemos de mulheres vitimadas, bem como a representação dos grupos 

sociais aos quais elas integram: as histórias de vida de mulheres que sobreviveram a 

essas situações-limite.  

Metodologia 

A metodologia de pesquisa tem caráter qualitativo e envolve estudos de mídia e 

três histórias que ilustram situações de mulheres vitimizadas por guerras políticas e do 

tráfico de drogas e que tiveram experiências de superação promovidas por instituições 

religiosas ligadas ao Judaísmo, Islamismo e Cristianismo, respectivamente. A história 
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de vida é uma técnica de pesquisa qualitativa que tem sido empregada por 

pesquisadores que buscam encontrar a compreensão com a profundidade e a 

particularidade do comportamento de indivíduos e grupos sociais. Segundo Diehl e 

Tatim (2004, p. 52), por meio das histórias de vida, os dados são “coletados 

preferencialmente nos contextos em que os fenômenos são construídos”, permitindo 

desenvolver a análise “no decorrer do processo de levantamento”, com “enfoque na 

compreensão e na interpretação à luz dos significados dos próprios sujeitos e de outras 

referências afins da literatura”, o que faz que a teoria seja “construída por meio da 

análise dos dados empíricos, embora os estudos qualitativos possam “partir de 

categorias preexistentes”. 

A técnica é bastante utilizada em diversos campos científicos, como 

antropologia, sociologia, psicologia e educação. Na área da comunicação, 

particularmente no jornalismo, esse recurso de captação surge, de acordo com Lima 

(2009, p. 114), como uma “forma clássica da entrevista – como a reprodução do diálogo 

entre o entrevistador e o entrevistado – ou como depoimento direto”. Também é 

possível combinar essas modalidades de apresentação com narrativas em primeira ou 

terceira pessoa e, outra possibilidade, é a observação participante do jornalista, que 

utiliza a vivência do entrevistado de maneira longitudinal, “buscando encontrar padrões 

de relações humanas e percepções individuais, além de interpretações sobre a origem e 

o funcionamento dos fenômenos sociais”. 

Ecléa Bosi (2003, p. 53) diz que a lembrança é a sobrevivência do passado. O 

passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma 

de imagens-lembrança. Por sua vez, Caprino e Perazzo (2011), afirmam que a memória 

– que tem papel fundamental na metodologia da história oral – representa um 

importante objeto de reflexão e uma das grandes preocupações culturais e políticas das 

sociedades contemporâneas ocidentais, o que também a coloca como elemento de 

destaque para a pesquisa em Comunicação. “Assim, desde a segunda metade do século 

XX, as preocupações científicas com a memória começaram a tomar conta dos estudos 

das Ciências Humanas e Sociais. O conhecimento pôde se abrir para a subjetividade e o 

indivíduo passou a ter importância na sua condição singular (Caprino, Perazzo, 2011, p. 

807).  
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Segundo as pesquisadoras, uma investigação baseada na história oral funda-se 

nas pessoas que serão entrevistadas. As experiências desses indivíduos, quando narradas 

por eles próprios, permitem recuperar uma história social, cultural e cotidiana trazida 

pelo “cidadão comum”, ou seja, por agentes da história que não foram heroicizados, 

mitificados ou transformados em pessoas públicas ou famosas. Nesse sentido, são 

múltiplos os sujeitos sociais que poderão narrar suas histórias de vida. Entrevistas 

norteadas em histórias de vida têm “centro de interesse o próprio indivíduo na história, 

incluindo sua trajetória desde a infância até o momento em que fala, passando pelos 

diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou” 

(Alberti, 1990 p. 20).  

Para Caprino e Perazzo (2011, p. 809, 810), “é importante ter em mente que as 

histórias narradas não se configuram como representações exatas desse passado, mas 

trazem aspectos dele moldados de forma a se ajustarem às suas necessidades e 

aspirações do presente. É justamente nesse sentido que a pesquisa empírica em 

comunicação e cultura pode usufruir dos métodos que reavivam a memória das pessoas, 

num processo discursivo, incrementado pelas narrativas orais de histórias de vida (ou 

história oral). 

Dessa maneira, a história oral pode ser um método bastante apropriado aos 

estudos de comunicação, e especialmente de recepção, no âmbito teórico dos Estudos 

Culturais, pois, embora haja ênfase ao subjetivo, isso não significa o abandono de regras 

ou de uma abordagem científica apropriada. Trata-se de uma especificidade da narrativa 

de memória que coloca o sujeito da ação e do discurso em relação ao seu passado, 

presente e futuro. Caprino e Perazzo (2011, p. 814), trazem para a cena das pesquisas 

empíricas em comunicação a subjetividade do indivíduo. “É necessário aceitar, nos 

relatos orais, toda sua carga de subjetividade – que sabemos presente – já que os 

discursos não são neutros.” 

A primeira personagem a relatar sua história de vida é Henrietta “Rita” Braun, 

judia nascida em 1930 em Cracóvia, na Polônia. Quando começou a Segunda Guerra 

Mundial, Rita tinha nove anos e, juntamente com a mãe e o padrasto, foi viver no gueto 

judeu de Stanislavov. Sua família conseguiu fugir graças a certidões de nascimento 

falsas e passou a viver na clandestinidade, escapando da morte em diversas ocasiões. Ao 
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final da guerra, Rita, a mãe e o padrasto fugiram para Paris, na França, onde 

encontraram o suporte para refazer a vida através da Comissão American Jewish Joint 

Distribution (JDC). Por meio dessa instituição, muitos judeus sobreviventes receberam 

abrigo, comida, roupas, trabalho, um local para a prática religiosa e a documentação 

para um recomeço de vida em outros países. A família de Rita imigrou para o Brasil em 

1947.  

A segunda personagem é Asrar Badawi, refugiada síria, nascida em Damasco 

em 1992. Juntamente com sua mãe e os irmãos mais novos ela escapou da guerra civil 

em seu país refugiando-se primeiramente no Líbano, o país vizinho que já recebeu mais 

de 1 milhão de refugiados desde o início do conflito, em 2011. No começo dos 

bombardeiros o pai de Asrar, que é sheik, religioso da religião muçulmana, estava no 

Brasil, e consegui trazer parte dos 11 filhos para São Bernardo do Campo, em 2014, 

graças à intervenção da Mesquita do Brás, em São Paulo, responsável por receber 

refugiados muçulmanos de diversos países. A família Badawi contou com o apoio da 

União Nacional Islâmica.  

A terceira personagem é Ana Paula Araújo Soares, uma recuperanda do 

sistema carcerário brasileiro, interna na APAC de Itaúna (MG), condenada a 12 anos de 

reclusão por cumplicidade em homicídio e relacionamento com tráfico de drogas. A 

interna está vivendo atualmente uma história de superação possibilitada graças ao 

auxílio da metodologia diferenciada da instituição APAC que tem na religião cristã uma 

das bases de sua recuperação e reinserção na sociedade. A entidade é ligada à Pastoral 

Carcerária Feminina. As três histórias ilustram um processo de recuperação e 

oportunidades alcançado através de entidades religiosas, enfatizam a trajetória de vida 

de cada uma dessas mulheres, seu processo de luta e sofrimento derivado de guerras, 

conflitos étnicos e guerrilha urbana pelo tráfico de drogas, respectivamente. suas 

histórias em particular e/ou análogas às histórias de vida abordadas nesta pesquisa.  

Todo o corpus dessa investigação seguiu o protocolo de ética na pesquisa e tem 

a autorização formal e voluntária, documentada, das pessoas para o procedimento de 

investigação, que permitiram a divulgação de seus nomes e histórias de vida. As três 

mulheres leram e assinaram o documento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

de acordo com a Resolução 466/12, disponível nos anexos desse trabalho. 
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Estudos de mídia 

Para este trabalho foram escolhidas quatro publicações: duas revistas 

femininas, uma atual (“Marie Claire”, Editora Globo), e uma que remonta aos 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial (“Fon-Fon”, Ed. Fon-Fon e Selecta); e 

duas revistas semanais informativas, uma atual (“Época”, Editora Globo), e uma que 

remonta aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial (“O Cruzeiro”, Editora 

Diários Associados). Neste estudo identificamos como as mulheres que viveram, ou 

vivem, experiências semelhantes às das depoentes das histórias de vida são retratadas 

pela mídia atual e do passado sob o olhar destas quatro revistas. Nas publicações do 

passado, o objetivo foi verificar como a Segunda Guerra Mundial, bem como as 

questões sobre o Holocausto e refugiados judeus, foram retratadas pelas publicações no 

período de dez anos escolhido para o estudo, recorte que compreende a deflagração da 

Segunda Guerra Mundial, o desenrolar do conflito e o movimento de imigração de 

muitos sobreviventes judeus (1940 – 1950).  

O estudo da revista feminina mensal “Marie Claire” (Ed. Globo) abarcou todas 

as edições publicadas entre os anos 2010 e 2015, que permitiram uma comparação com 

os dados da pesquisa "Who makes the news?", publicados pela Global Media 

Monitoring Project. O objetivo foi verificar como as notícias envolvendo mulheres 

vítimas de situações-limite foram divulgadas, bem como se há menção à 

representatividade da religião em seu processo de reinserção nos cinco anos de intervalo 

entre uma pesquisa e outra. A versão nacional da revista tem sido publicada desde 1991. 

A mesma premissa foi considerada para o estudo da revista semanal informativa 

“Época” (Ed. Globo), publicada no Brasil desde 1998.  

O protocolo de verificação de como essas representações de vitimização 

aparecem nas notícias das quatro publicações nacionais anteriormente citadas levará em 

conta critérios como palavras-chave, padrões de fotografia e termos positivos e 

pejorativos ao relacionar a temática estudada. 
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CAPÍTULO I – GÊNERO, VIOLÊNCIA E SITUAÇÕES-LIMITE 

1.1 A questão de gênero e a cultura patriarcal: o imaginário sobre a 

mulher 

Escrever a história das mulheres? Durante muito tempo foi uma 

questão incongruente ou ausente. Voltadas ao silêncio da reprodução 

materna e doméstica, na sombra da domesticidade que não merece ser 

quantificada nem narrada, terão mesmo as mulheres uma história? [...] 

E afinal, que sabemos nós delas? Os tênues vestígios que elas nos 

deixaram provêm não tanto delas próprias – pois “rien ne sçay; 

oncques lettre ne lus”1 –, como do olhar dos homens que governam a 

cidade, constroem a sua memória e gerem os seus arquivos. O registro 

primário do que elas fazem e dizem é mediatizado pelos critérios de 

seleção dos escribas do poder. Indiferentes à vida privada, eles 

dedicam-se à vida pública, em que elas não participam. Se a invadem, 

eles alarmam-se, como se fora uma desordem que, de Heródoto a 

Taine, de Tito Lívio aos modernos comissários de polícia, suscita 

idênticos estereótipos. A relação dos sexos imprime a sua marca nas 

fontes históricas e condiciona a sua densidade desigual. (DUBY, 

PERROT, 1990, p. 7). 

É com essa verdadeira, mas não menos desalentadora, reflexão que os autores 

Georges Duby e Michelle Perrot iniciam a obra “História das Mulheres no Ocidente” 

(1990). Durante três anos, Duby e Perrot reuniram cerca de 70 autores, a maioria 

pesquisadores universitários, de diversos países, para compor um panorama histórico da 

vida das mulheres no Ocidente. Em uma linha do tempo que percorre da Grécia Antiga 

à vida feminina no final do século XX, há um choque por parte dos pesquisadores ao 

constatar a escassez de informações concretas e frequentes sobre a história cotidiana das 

mulheres, em contraste com a superabundância das imagens e dos discursos fornecidos 

pelas artes plásticas, pela literatura e, mais recentemente, pela mídia.  

As mulheres são representadas antes de serem descritas ou narradas, 

muito antes de terem elas próprias a palavra. Talvez essa abundância 

de imagens seja proporcional ao seu efetivo recolhimento. As deusas 

povoam o Olimpo das cidades sem cidadãs; a Virgem reina nos altares 

onde oficiam os padres; Mariana encarna a República Francesa, 

assunto de homens. A mulher imaginada, imaginária, ou mero 

fantasma, submerge tudo. (DUBY, PERROT, 1990, p. 8). 

                                                           
1 Em francês arcaico no texto: “Nada sei; nunca li letras” (N.T.). 
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Nem o Iluminismo do século XVIII escapou dessa invisibilidade no imaginário 

do cotidiano público. O filósofo suíço Jean Jacques Rousseau, um dos heróis do 

movimento francês, não estava particularmente preocupado com questões de gênero. 

Muito pelo contrário. Na obra “Emílio ou da educação” (1762), Rousseau não se limita 

a projetar a educação fundamental a um homem ativo, senão exagera em estabelecer 

uma sombra sobre a qual a passividade feminina é designada conceitualmente. Em seu 

livro, Rousseau defende uma proposta de educação dos indivíduos desde criança até 

adultos. O autor dedica quatro capítulos à educação de Emílio e um capítulo à de Sofia 

– representante do sexo feminino e futura esposa do protagonista –, onde não poupa as 

descrições sobre o que seria, desde cedo, a incumbência feminina no aprendizado dos 

“trabalhos de seu sexo”. O filósofo considerava que a desigualdade entre os sexos 

originava-se na natureza e na razão: 

Quando a mulher se queixa da injusta desigualdade que o homem 

impõe, não tem razão; essa desigualdade não é uma instituição 

humana ou, pelo menos, obra do preconceito, e sim da razão: cabe a 

quem a natureza encarregou do cuidado dos filhos a responsabilidade 

disso perante o outro (ROUSSEAU, 1992, p. 473). 

Apesar da idiossincrasia típica de seu tempo, Rousseau acerta em cheio, mesmo 

sem qualquer preocupação com as questões de gênero, em seu Contrato Social, quando 

analisa que a opinião que se faz sobre algo decide a escolha de seus prazeres e, quando e 

se esse mesmo conceito for alterado, a sociedade pode gerar uma nova norma de 

conduta.  

É inútil diferenciar costumes de uma nação dos objetos de sua estima, 

pois tudo isso obedece ao mesmo princípio e se confunde 

necessariamente. Entre todos os povos do mundo, não é a natureza, 

mas a opinião que decide a escolha de seus prazeres. Mude-se a 

opinião dos homens e seus costumes se purificarão por si mesmos; 

aprecia-se sempre o que é belo ou o que se acha tal, mas é nesse 

julgamento que está o engano e é esse o julgamento que se trata de 

regulamentar. Quem julga os costumes julga a honra, e quem julga a 

honra faz sua lei dessa opinião (ROUSSEAU, 202, p. 141). 

E com essa definição podemos resumir mais de dois mil anos de civilização 

ocidental baseada na opinião de que o homem vale mais do que a mulher. De que o 

patriarcado dita as regras para a construção de um imaginário de dominação masculina 

do qual nem os Iluministas tiveram capacidade (vontade?) de alterar. Para Magali do 
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Nascimento Cunha (2011), o imaginário é o terceiro elemento condicionado à imagem e 

à fantasia, e sua construção também se dá pelos descolamentos do pensamento subjetivo 

do indivíduo para o objetivo que se manifesta no âmbito coletivo. 

A noção de imaginário surge em relação a tudo o que se aprende 

visualmente do mundo e é elaborado coletivamente. Deste modo o 

imaginário diz respeito às expressões culturais e se modifica na 

configuração da identidade que cada cultura produz e sustenta como 

sua. Compreendido no coletivo, o imaginário, no entanto, está 

condicionado ao olhar do sujeito, um olhar “interessado” no objeto e 

alimentado pelo desejo. Isso significa que, ao introduzir o desejo na 

“realidade objetiva”, o sujeito participa de um processo de construção 

desse imaginário (CUNHA, 2011, p. 38). 

A cultura, no sentido antropológico dessa palavra, contém uma parte do 

imaginário. Mas ela não se reduz ao imaginário e o imaginário tem partes dela. Para 

Maffesoli (2001, p.15), a cultura é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis 

de descrição. O imaginário tem, além disso, algo de imponderável. “É o estado de 

espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, 

sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo 

mistério da criação ou da transfiguração”. 

Dentro deste contexto, a mídia tem papel fundamental na construção dos 

imaginários, especialmente no que diz respeito à representação do imaginário feminino 

na publicidade e no jornalismo. É por meio do imaginário que se pode atingir as 

aspirações, os medos e as esperanças de um povo (BACZKO, 1985). É nele que as 

sociedades esboçam suas identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, 

organizam seu passado, presente e futuro. O autor nos possibilita refletir sobre a 

associação do imaginário com o poder e como a esfera política se utiliza das 

representações coletivas, assim almejando se legitimar no poder.  

Baczko afirma que dentro de um poder coletivo se encaixa, também, o vínculo 

entre religiosidade e o imaginário social, perceptíveis ao longo da história humana em 

situações e atos que visam legitimar as hierarquizações sociais através da aplicação do 

sagrado (dogmas, guerras, costumes), reforçando o próprio imaginário social dentro de 

certas esferas da sociedade. A mídia, como um quarto poder, acaba se utilizando dos 

mesmos mecanismos para fomentar a construção de imaginários e estereótipos em 

relação à mulher.  
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Cornelius Castoriadis (1975) defende que o imaginário social torna-se inteligível 

e comunicável através da produção dos discursos nos quais e pelos quais se efetua a 

reunião das representações coletivas numa linguagem. Para o autor, os signos investidos 

pelo imaginário correspondem a outros tantos símbolos. Castoriadis pontua que assim 

os imaginários sociais assentam num simbolismo que é, simultaneamente, obra e 

instrumento. Pensamos a mídia dentro de um coletivo, daquilo que milhares de pessoas 

irão ler, assistir, ouvir e, posteriormente, formar uma opinião. Com a opinião formada, o 

próximo passo nos dias atuais é compartilhá-la ao máximo nas redes sociais. 

Somos todos, em primeiro lugar, fragmentos ambulantes da instituição 

de nossa sociedade – fragmentos complementares, suas “partes totais”, 

como diria um matemático. A instituição produz indivíduos conforme 

suas normas, e estes indivíduos, dada sua construção, não apenas são 

capazes de, mas obrigados a, reproduzir a instituição. A “lei” produz 

os “elementos” de tal modo que o próprio funcionamento desses 

“elementos” incorpora e reproduz – perpetua – a “lei”. [...] Em suma, 

é a instituição da sociedade que determina o que é e o que não é 

“real”, o que “tem um sentido” e o que é desprovido dele. 

(CASTORIADIS, 1986, p. 230, 232).  

O imaginário e o feminismo sob o olhar dos Estudos Sociais 

Os estudos culturais se referem a uma tradição britânica surgida nos anos 1960 a 

partir de uma perspectiva cultural marxista, marcada pelo trabalho de Stewart Hall, Paul 

Gilroy, Raymond Williams e Richard Hoggart. O movimento teve início no Centro para 

Estudos da Cultura Contemporânea (Center for Contemporary Cultural Studies – 

CCCS), em Birmingham, Inglaterra, e aparece como reação a uma definição tradicional 

e erudita de cultura e de crítica cultural. Questionando a identificação de cultura com 

um conjunto de textos e práticas puramente eruditas, tais autores consideravam a cultura 

como um conjunto de “textos vividos” e artefatos culturais – ou seja, valorizavam a 

cultura do cotidiano e das vivências, não apenas da vida acadêmica.  

Esses autores orientam suas análises para questões de economia política, práticas 

culturais e ideologia, insistindo sempre na relação entre cultura e poder, e nas formas de 

subordinação que resultam dessa interação. Stuart Hall dedica grande atenção às 

discussões sobre o colonialismo, o racismo, as migrações e os grupos étnicos e as 

questões de gênero. 
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A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta. Não é uma 

arqueologia. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus 

recursos, seu trabalho produtivo. Depende de um conhecimento da 

tradição enquanto o mesmo em mutação e de um conjunto efetivo de 

genealogias. Mas o que esse “desvio através de seus passados” faz é 

nos capacitar, por meio da cultura, a nos produzir a nós mesmos de 

novo, com novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que 

as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas 

tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, de qualquer 

forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de 

formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, 

mas de se tornar (HALL, 2003, p. 44). 

A questão feminista e seus estudos ganharam espaço em Birmingham num 

momento em que o mundo ocidental experimentava novas realidades, com rupturas de 

um antigo modelo institucionalizado de sociedade e de regras sociais. Entre as 

principais consequências imediatas da introdução feminina dentro dos estudos culturais, 

podemos citar a valorização da esfera privada e das esferas públicas alternativas com as 

mesclas das camadas sociais; o deslocamento da categoria de classe como mecanismo 

primário de dominação; uma maior preocupação com questões sobre identidade, gênero, 

etnia, sexualidade, desejo e emoção. Segundo Escosteguy (1998, p.7), “o olhar 

feminista desafiou os estudos dos meios e a família foi identificada como um importante 

espaço de apropriação de produtos culturais, abrindo caminho para investigações 

inovadoras sobre as conexões entre a vida privada e pública”. 

Ainda no âmbito do imaginário, vamos buscar nas obras de Edward Said as 

referências da construção “do outro” no imaginário referente a gênero – muitas destas 

construções feitas pelas mídias, levando-se em conta a soberania de uma sociedade que 

reflete os argumentos do pensamento pós-colonialista, dividida pelas oposições eu e 

outro, branco e negro, dominante e dominado. Para Said, o sangue, genes, religião e cor 

da pele representam as diferenças raciais e diferenciam os povos dominados dos 

dominantes. 

Hoje em dia ninguém é uma coisa só. Rótulos como indiano, mulher, 

muçulmano ou americano não passam de pontos de partida que, 

seguindo-se uma experiência concreta, mesmo que breve, logo ficam 

para trás. O imperialismo consolidou a mescla de culturas e 

identidades numa escala global. Mas seu pior e mais paradoxal legado 

foi permitir que as pessoas acreditassem que eram apenas, sobretudo, 

exclusivamente brancas, pretas, orientais ou ocidentais. No entanto, 

assim como os seres humanos fazem sua própria história, eles também 

fazem suas culturas e identidades étnicas. (SAID, 2011, p. 510). 
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A questão do imaginário na perpetuação da violência contra a mulher está tão 

arraigada na nossa sociedade que, apesar dos altos índices estatísticos de crimes contra 

as mulheres em todo o mundo, muitas mulheres seguem convivendo durante décadas 

com seus algozes por uma questão de status quo social. Sem dúvida houveram avanços 

sociais, políticos e jurídicos no combate a essa agressividade relacionada ao gênero, mas 

nem toda selvageria é física. Em muitos casos, as agressões são simbólicas, mas nem 

por isso deixam marcas menos profundas. 

1.2 Gênero e violência real e simbólica 

Não é seguro nascer mulher. A frase pode parecer exagerada, mas diante dos 

números de feminicídios registrados no mundo, temos uma situação alarmante. 

Mulheres morrem, ou sofrem violência diariamente, pelo simples fato de ser mulher. A 

pesquisa “Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de 

Gênero as Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios”, divulgada em abril de 2016 e 

elaborada pela ONU Mulheres Brasil, por órgãos do governo brasileiro e pelo Escritório 

de Direitos Humanos das Nações Unidas, mostra que a taxa de feminicídios no Brasil é 

a quinta maior do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O termo femicide foi utilizado pela primeira vez pela cientista social sul-africana 

Diana Russell, em 1976, para sugerir que pertencer ao gênero feminino é um fator 

determinante para o homicídio de mulheres. Segundo a autora, no livro “Femicide: The 

Politics of Woman Killing” (1992), em uma sociedade misógina, a condição feminina 

seria um fator de risco para a violência letal, especialmente nas relações íntimas e 

familiares. No campo acadêmico, é a própria Russell, junto com Jane Caputi, quem 

primeiro utiliza o conceito feminicídio, definindo-o como o assassinato misógino de 

mulheres. Para Russell, a dominação patriarcal é o pano de fundo para explicar a 

situação estrutural de desigualdade que inferioriza e subordina as mulheres aos homens, 

alimenta os sentimentos de controle e posse sobre o corpo feminino, e justifica o 

sentimento de menosprezo pela condição social feminina, sentimentos que dão causa a 

essas mortes. Sem perder de vista as diferenças culturais e sociais, a denominação 

“femicídio” teve como objetivo revelar que as mortes de mulheres por razões de gênero 

são crimes sexistas, para os quais o sexo das vítimas seria determinante de sua 

ocorrência. 
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No caso da vitimização feminina, ela parte do pressuposto de que, em 

uma sociedade racista e sexista, os fatores individuais teriam menor 

influência do que os fatores socioculturais, uma vez que tanto as 

pessoas que apresentam distúrbios psicológicos quanto aquelas 

denominadas “normais”, frequentemente, tomam atitudes racistas e 

sexistas que são socialmente legitimadas. A violência contra as 

mulheres, nessa perspectiva, teria como objetivo a preservação da 

supremacia masculina no âmbito das relações interpessoais e no nível 

macrossocial. O estupro, por exemplo, seria uma expressão direta do 

que ela denomina política sexual, no sentido de ser um mecanismo 

que afirma as normas androcêntricas e uma forma de terrorismo que 

preserva o status quo. O assassinato de mulheres seria tão somente a 

forma mais extrema de terrorismo sexista. Para Russell, sua 

interpretação representa uma nova compreensão política do problema 

da violência contra as mulheres e, por isso, requer a construção de um 

novo conceito, capaz de refletir a nova abordagem. Esse conceito é o 

de femicídio (PORTELLA, RATON, 2015, p.106). 

De acordo com Russell (1992), o femicídio inclui um vasto conjunto de 

situações e não apenas as ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. São 

classificadas como femicídios as mortes provocadas por mutilação, estupro, 

espancamento, as imolações de noivas e viúvas na Índia e os crimes de honra em alguns 

países da América Latina e do Oriente Médio. A morte de mulheres seria a etapa final 

de um cotidiano de horror que inclui estupro, tortura, mutilação, escravidão sexual 

(especialmente na exploração da atividade de prostituição), incesto e abuso sexual fora 

da família, violência física e emocional, assédio sexual, mutilação genital, cirurgias 

ginecológicas desnecessárias, heterossexualidade forçada, esterilização forçada, 

maternidade forçada, cirurgias psíquicas, experimentação abusiva de medicamentos, 

negação de proteínas às mulheres em algumas culturas, cirurgias cosméticas e outras 

mutilações em nome do embelezamento. 

Segundo o Relatório ONU Mulheres Brasil, entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

(http://www.onumulheres.org.br/), no Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 

mil mulheres. E essa violência aumenta de acordo com a etnia. Em 2015, o Mapa da 

Violência sobre homicídios entre o público feminino revelou que, de 2003 a 2013, o 

número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875. 

Na mesma década, foi registrado um aumento de 190,9% na vitimização de negras, 

índice que resulta da relação entre as taxas de mortalidade branca e negra. Para o 

mesmo período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, 
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saindo de 1.747, em 2003, para 1.576, em 2013. Do total de feminicídios registrados em 

2013, 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. 

As mortes violentas de mulheres por razões de gênero são fenômeno 

global. Em tempos de guerra ou de paz, muitas dessas mortes ocorrem 

com a tolerância das sociedades e governos, encobertas por costumes 

e tradições, revestidas de naturalidade, justificadas como práticas 

pedagógicas, seja no exercício de direito tradicional – que atribui aos 

homens a punição das mulheres da família –, seja na forma de tratar as 

mulheres como objetos sexuais e descartáveis. Pouco se sabe sobre 

essas mortes, inclusive sobre o número exato de sua ocorrência, mas é 

possível afirmar que, ano após ano, muitas mulheres morrem em razão 

de seu gênero, ou seja, em decorrência da desigualdade de poder que 

coloca mulheres e meninas em situação de maior vulnerabilidade e 

risco social nas diferentes relações de que participam nos espaços 

público e privado (ONU MULHERES, 2012). 

No Brasil, a partir dos anos 1980, a atuação de movimentos de mulheres e 

feministas, em contextos nacionais e internacionais, contribuiu para que o tema da 

violência contra as mulheres entrasse na pauta do direito internacional dos direitos 

humanos. A partir daí, de acordo com os estudos da ONU Mulheres 2016, desencadeou-

se uma agenda para dar visibilidade às diferentes formas de expressão da violência 

baseada no gênero, sua denúncia como problema social e repúdio como violação aos 

direitos humanos. Apesar dos significativos avanços registrados nas décadas seguintes 

nos campos político, legal e social, as mudanças para que as mulheres possam viver sem 

violência ainda ocorrem de forma lenta. Segundo Vílchez (2012), nos anos 2000, o 

número ascendente de mulheres assassinadas em muitos países da América Latina e do 

Caribe levou a novas mobilizações pelo reconhecimento das razões de gênero como 

motivação dessas mortes e para a necessidade de aprovação de leis que combatam de 

forma específica a impunidade nos casos de mortes violentas de mulheres em quaisquer 

contextos. 

A Lei nº 11.340/2006, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher – Lei Maria da Penha –, sancionada em 7 de agosto de 2006, representa 

outro importante progresso dessa década no que tange aos direitos das mulheres e um 

marco das lutas feministas no Brasil, sendo reconhecida pelas Nações Unidas como uma 

das legislações mais avançadas do mundo no tratamento desse assunto. A lei altera o 

artigo 121 do Código Penal e o feminicídio passou a ser circunstância qualificadora do 

homicídio. Segundo a lei, a morte de uma mulher é considerada um homicídio 

qualificado quando a razão do crime é o gênero da vítima ou questões associadas, como 
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violência doméstica e familiar, menosprezo à condição de mulher ou discriminação à 

condição de mulher. A lei prevê reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, o feminicídio 

passa a fazer parte da lista de crimes hediondos, determinados pela Lei 8.072/90, junto 

com tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Isso determina que a 

pena deve ser de 12 a 30 anos de reclusão. Não admite anistia, graça, indulto ou fiança. 

O relatório ONU Mulheres 2016 aponta que as condições estruturais dessas 

mortes também enfatizam que são resultados da desigualdade de poder que caracteriza 

as relações entre homens e mulheres nas sociedades, contrapondo-se a explicações 

amplamente aceitas de que se tratam de crimes passionais, motivados por razões de foro 

íntimo ou numa abordagem patologizante, como resultado de distúrbios psíquicos. 

Figura 1: Condições estruturais das mortes violentas de mulheres por 

questões de gênero:  

 

Os números divulgados pelo Mapa da Violência (WAISELFSZ, 2015) mostram 

que ao longo de 33 anos os homicídios de mulheres foram incessantes, somando mais 

de 106 mil mortes violentas de mulheres entre 1980 e 2013. As taxas por 100 mil 

mulheres no período passaram de 2,3 mortes em 1980 para 4,8 mortes por 100 mil 

mulheres em 2013. Aproximadamente metade dessas mortes ocorreu nos primeiros anos 

da década de 2000. Nesse conjunto de mortes, há um significativo contingente de jovens 

e, durante todo o período, as taxas de mortalidade entre meninas e mulheres com idades 

entre 15 e 29 anos permaneceram elevadas em relação ao total da população feminina, 

passando de 3,6 mortes/100 mil mulheres em 1980 para 7,7 mortes/100 mil mulheres 

em 2012. O crescimento foi de 113% no período (WAISELFSZ, 2014). 

Acerca das mortes violentas de mulheres, o Mapa da Violência (2015) apresenta 

dados que ilustram o impacto da interseccionalidade entre gênero e raça na vida das 
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mulheres. De acordo com a pesquisa de 2015, comparando o movimento de registros de 

mortes segundo a cor das vítimas, entre 2003 e 2013 houve uma redução de 9,8% entre 

mulheres brancas (passando de 1.747 mortes, em 2003, para 1.576 mortes, em 2013). 

Enquanto isso, foi registrado aumento de 54,2% entre mulheres negras (com registros 

de 1.864 e 2.875 mortes, respectivamente, em 2003 e 2013). Ainda no que se refere à 

violência contra as mulheres, a associação entre gênero e raça pode, frequentemente, 

criar um contexto de múltiplas discriminações e violências que se manifestam tanto 

como fatores de aumento da vulnerabilidade, especialmente para os grupos etários mais 

jovens, quanto em obstáculos que as mulheres negras enfrentam para denunciar as 

violências sofridas. Estes obstáculos, por sua vez, são efeitos do racismo institucional 

que limita o acesso à justiça para as mulheres, mas também refletem o descrédito dessa 

população com o funcionamento das instituições de segurança e justiça (IPEA, 2011). 

Enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução de 

7,4% entre 2005 e 2015, atingindo 3,1 mortes para cada 100 mil 

mulheres não negras – ou seja, abaixo da média nacional –, a 

mortalidade de mulheres negras observou um aumento de 22% no 

mesmo período, chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 100 mil 

mulheres negras, acima da média nacional. Os dados indicam ainda 

que, além da taxa de mortalidade de mulheres negras ter aumentado, 

cresceu também a proporção de mulheres negras entre o total de 

mulheres vítimas de mortes por agressão, passando de 54,8% em 2005 

para 65,3% em 2015. Trocando em miúdos, 65,3% das mulheres 

assassinadas no Brasil no último ano eram negras, na evidência de que 

a combinação entre desigualdade de gênero e racismo é extremamente 

perversa e configura variável fundamental para compreendermos a 

violência letal contra a mulher no país. As maiores taxas de letalidade 

entre mulheres negras foram verificadas no Espírito Santo (9,2), Goiás 

(8,7), Mato Grosso (8,4) e Rondônia (8,2). Apenas sete Unidades da 

Federação lograram redução na taxa de mortalidade de mulheres 

negras por homicídio entre 2005 e 2015, sendo eles: São Paulo (-

41,3%); Rio de Janeiro (-32,7%); Pernambuco (-25,8%); Paraná (-

23,9%); Amapá (-20%); Roraima (-16,6%); e Mato Grosso do Sul (-

4,6%). (ATLAS DA VIOLÊNCIA, Ipea e FBSP, 2017, p.37). 

Para Hannah Arendt (1994), a violência abriga em si mesma um elemento 

adicional de arbitrariedade. Para ela, poder, força, autoridade, violência e supremacia 

racial seriam apenas palavras para indicar os meios em função dos quais um ser humano 

domina o outro. Neste sentido, a violência funciona como um mecanismo de 

manutenção de poder.  

Politicamente falando, é insuficiente dizer que o poder e a violência 

não são o mesmo, poder e violência são opostos: onde um domina 
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absolutamente, o outro será ausente. A violência aparece onde o poder 

está em risco, mas deixada a seu próprio curso, ela conduz à 

desapropriação do poder. (ARENDT, 1994, p.43). 

Dessa maneira, as razões de gênero que dão causa às mortes violentas de 

mulheres resultam da desigualdade estrutural que caracterizam as relações entre homens 

e mulheres. O relatório elaborado pela ONU Mulheres 2016 aponta que nas mortes 

violentas de mulheres as razões de gênero se evidenciaram, particularmente, nas partes 

do corpo que foram afetadas, como o rosto, seios, órgãos genitais e ventre. Ou seja, 

partes que são associadas à feminilidade e ao desejo sexual sobre o corpo feminino. 

Com a perspectiva de gênero, a busca de evidências sobre o crime deve considerar 

como e quais marcas da violência ficam registradas no corpo da vítima e no ambiente 

em que as agressões foram praticadas e como estas marcas contribuem para evidenciar o 

desprezo, a raiva ou o desejo de punir a vítima por seu “comportamento inadequado” 

diante de um dogma social claramente patriarcal e machista. 

Falar de “razões de gênero” significa encontrar os elementos 

associados à motivação criminosa que faz com que o agressor ataque 

uma mulher por considerar que sua conduta se afasta dos papéis 

estabelecidos como “adequados ou normais” pela cultura. Para 

entender a elaboração da conduta criminosa nos casos de femicídio, 

cabe conhecer a forma como os agressores utilizam as referências 

culturais existentes para elaborar sua decisão e conduta (MODELO 

DE PROTOCOLO, 2014, §137, p. 55) 

Figura 2: Razões de gênero na prática das mortes violentas de mulheres 

 

Fonte: Diretrizes Nacionais Feminicídio – Investigar, processar e julgar com perspectiva de 

gênero as mortes violentas de mulheres, 2016. p. 43. 

Uma pesquisa do Data Senado, divulgada pelo Senado Federal, em agosto de 

2015, mostrou que, ao contrário dos homens assassinados no Brasil, que são mortos fora 
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do ambiente doméstico, 40% das mulheres assassinadas no país foram mortas em suas 

próprias casas. Essa taxa vai de encontro a dados mundiais, que indica que 

aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos 

por um parceiro íntimo. Com os homens, a situação é bem diferente: o número cai para 

6%. Ou seja, a proporção de mulheres assassinadas por parceiro é 6,6 vezes maior do 

que a de homens assassinados por parceira.  

Além disso, o estudo do Data Senado aponta que praticamente metade das 

brasileiras vítimas de violência doméstica (49%) teve como agressor o próprio marido 

ou companheiro conjugal. Outras 21% mencionaram que a agressão partiu do ex-

namorado, ex-marido ou ex-companheiro, e 3% foram vítimas do namorado. Dessa 

forma, o documento revela que, dentre as mulheres vítimas de violência doméstica, 73% 

tiveram como opressor pessoa do sexo oposto sem laços consanguíneos e escolhida por 

elas para conviver intimamente. 

A violência também é simbólica 

No universo de mulheres agredidas por pessoa próxima, o mapeamento do Data 

Senado de 2015 mostra que 26% delas ainda convivem com o agressor e 14% 

continuam sendo vítimas dessa violência. Entretanto, apesar de os números serem 

alarmantes, nem todo tipo de violência contra a mulher é física. Na pesquisa Data 

Senado merece atenção o crescimento da violência psicológica, apontada em 48% dos 

casos – o número era 38%, em 2013:  
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Figura 3: Escalada do tipo de violência sofrida (%) 

 

Fonte: DATA SENADO. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Senado 

Federal, Secretaria da Transparência, agosto 2015. 

A Lei Maria da Penha também identifica como casos de violência doméstica o 

sofrimento psicológico, caracterizado como o isolamento da mulher, o constrangimento, 

a vigilância constante e o insulto; a violência patrimonial, entendida como a destruição 

ou subtração dos seus bens, recursos econômicos ou documentos pessoais; e a violência 

moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. A 

violência psíquica, reconhecida como violência emocional, caracteriza-se pela ação ou 

omissão destinada a produzir danos à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento do 

indivíduo. Nesta modalidade, enquadram-se as agressões verbais ou gestuais com o 

intuito de “aterrorizar, rejeitar, humilhar o indivíduo, de modo a restringir a liberdade 

ou, ainda, isolá-lo do convívio social” (Minayo, 2009, p. 39).  

Neste sentido, fazemos alusão ao pensamento de Pierre Bourdieu (1995), para 

questões como violência simbólica, gênero, habitus e arbitrário cultural. Segundo o 

autor, para se compreender a dominação masculina é importante analisar as estruturas 

inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos. Esta estrutura inscreve-se nos 

corpos dos sujeitos dominados determinando gestos, posturas, disposições ou marcas da 

sua submissão. Os corpos podem e só existem no mundo social quando inseridos em 

uma determinada cultura, deixando de ter um aspecto físico para assumir um significado 
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cultural, no qual, em muitas culturas patriarcais, a violência contra a mulher passa a ser 

quase normatizada, fato exacerbado durante conflitos. 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e 

o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os 

órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da 

diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, 

da divisão do trabalho. (BOURDIEU, 2007, p. 20). 

Para Bourdieu a dominação masculina acontece tanto no campo físico como no 

psicológico. No quesito psicológico, a dominação acontece por meio da reprodução 

social, processo social pelo qual as culturas são reproduzidas através de gerações, 

sobretudo pela influência socializante de grandes instituições. A dominação masculina é 

um processo de construção social contra as mulheres, é uma forma de violência física, 

moral, psicológica como também simbólica que se reproduz ao longo da história da 

humanidade. Essa violência simbólica não consiste em algo concreto, mas sim uma 

violência que se dá de forma subjetiva e nas representações socioculturais.  

O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de 

cultura, de língua etc.) se exerce não na lógica pura das consciências 

cognicentes, mas através de esquemas de percepção, da avaliação e de 

ação que são construídos nos habitus e que fundamentam aquém das 

decisões da consciência e os controles da vontade. (BOURDIEU, 

2007, p.49-50). 

 Essa violência simbólica permeia nosso cotidiano em letras de músicas, em 

normas de comportamento tidas como “adequadas”, nos “tipos de mulher” que a 

sociedade rotula como “de bem”, “para casar”, “para se divertir”. Nas dietas milagrosas 

que propõem um corpo “perfeito” eternamente. Na ditadura da beleza proposta pela 

publicidade e pela mídia, que privilegia corpos esquálidos, restritos a pré-adolescentes 

de 13 anos, e a uma parcela ínfima da população com esse biotipo natural. Nos salários 

mais baixos para as mulheres em qualquer profissão, independentemente do cargo que 

ocupem. Das demissões compulsórias na volta da licença maternidade.  

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 

dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à 

dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou 

melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de 

conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a 

forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser 

vista como natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele 

põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os 

dominantes (elevado/ baixo, masculino/ feminino, branco/ negro etc.), 
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resultam da incorporação de classificações, assim, naturalizadas, de 

que seu ser social é produto. (BOURDIEU, 2007, p. 47). 

A dominação masculina é, portanto, uma faceta da submissão paradoxal que é 

consequência direta da violência simbólica. Historicamente, essa dominação 

androcêntrica se mantém a partir de estratégias em diferentes épocas. Muitas vezes é 

sutil, ou travestida com paletas de cores de superproteção que suavizam seus objetivos, 

sendo incorporada pela sociedade sem que seja percebida, sequer causando incômodo. 

Culturalmente, essa faceta da violência não apenas é aceitável como também costuma 

ser vista como natural. Assim, as relações de dominação são incorporadas pelos 

dominados sem que sejam questionadas. Muitas vezes não há muito o que se questionar. 

Isso ocorre quando as mulheres vivenciam algumas das chamadas situações-limite. 

1.3 Violência e situações-limite  

Na obra Iniciação Filosófica (1993), Karl Jaspers expõe sua ótica filosófica 

sobre a existência, baseada, entre outros conceitos, em situações-limite, na qual discorre 

sobre fenômenos do cotidiano atual. Segundo o autor, vivenciamos uma época de 

autoesquecimento, pautado pelo relógio, dividido em trabalhos absorventes ou 

esgotantes que cada vez mais levam o ser humano a sentir-se peça substituível nas 

relações de várias naturezas. Sob este olhar, Jaspers interpreta a situação humana como 

a ausência de garantia de tudo que está no mundo. Um mundo constantemente 

ameaçado pelo envelhecimento, pela doença e pela morte. Para ele, a existência é 

compreendida como um conglomerado de situações-limite elencadas em situações como 

luta, sofrimento, culpa e morte, intrinsicamente relacionadas ao próprio ato de viver, em 

suas diversas nuances. Para o autor, as situações-limite não podem ser satisfatoriamente 

explicadas, dominadas e nem transformadas, somente esclarecidas.  

Na existência comum nos esquivamos delas muitas vezes, fechando os 

olhos e vivendo como se não existissem. Às situações-limite, porém, a 

nossa reação é diferente: ou as ignoramos ou, se realmente as 

apreendemos, desesperamos e readquirimo-nos a nós próprios por 

uma metamorfose da nossa consciência” (JASPERS, 1993, p. 24, 25). 

Em “Psicologia das Visões de Mundo” (1967), Jaspers afirma que a vida precisa 

de abrigos, como o corpo precisa de um esqueleto. Por isso, apenas em situações que 

envolvem um rompimento brusco com os apoios vigentes são possíveis as mudanças. 

Neste trabalho damos vários exemplos nos quais a vida não se desenrola de um modo 
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contínuo, mas sempre interrompida por crises, guerras, violência, prisão, estupro, 

mutilação, expatriação. Essas rupturas, apesar de ameaçadoras para a conservação da 

existência empírica, e longe de serem positivas ou sequer aceitáveis, muitas vezes 

acabam sendo a alavanca para uma nova vivência, auxiliadas pelo papel da 

religiosidade, que o autor define como “transcendente”. Para Jaspers, a ruína pode dar 

lugar à “ação verdadeira”. 

Para transcender-se, não basta ao homem a sensação ou o gozo de 

imagens mitológicas, nem o sonho, nem o uso de palavras sublimes, 

como se nelas a realidade estivesse inclusa. Só na ação sobre si 

mesmo e sobre o mundo, em suas realizações, é que ele adquire 

consciência de ser ele próprio, é que ele domina a vida e se ultrapassa. 

Isso ocorre de duas maneiras: por ilimitado progresso no mundo e 

pelo infinito que se faz presente a ele em sua relação com o 

transcendente.” (JASPERS, 1993, p. 49). 

O estupro é uma dessas situações-limite enfrentadas no cotidiano feminino. 

Como arma de guerra e dominação de um exército sob o povo dominado, a violência 

sexual não é uma invenção recente. O estupro é algo muito mais ligado à demonstração 

de poder e humilhação do que à satisfação sexual durante a dominação dos soldados 

inimigos, e ocorre praticamente desde que as guerras foram inventadas pela 

humanidade. Em 2014, um relatório da ONU listou 21 países onde o estupro sistêmico é 

usado como instrumento de guerra em conflitos locais, muitos ainda em curso.  

O relatório identifica 34 organizações armadas — entre milícias, grupos rebeldes 

e forças de segurança governamentais — onde há “suspeitas de estupros e outras formas 

de violência sexual em situações de conflito”. Os países identificados como 

perpetradores dessa prática são República Centro-Africana, Costa do Marfim, República 

Democrática do Congo, Mali, Sudão do Sul, Síria, Angola, Bósnia, Camboja, Guiné, 

Libéria, Líbia, Nepal, Serra Leoa, Sri Lanka, Sudão, Iêmen, Afeganistão e Myanmar. 

Na maioria dos casos, ninguém é punido. 

O estupro pode ser considerado uma forma de tortura. Todavia, há de 

se reconhecer uma distinção elementar que faz a gravidade dessa 

forma diferir as demais. Ela não envolve apenas uma maior severidade 

de agressões físicas, mas também uma submissão do sexo e do gênero 

feminino e uma invasão à intimidade do indivíduo. Na tortura sexual 

são usados tanto o órgão sexual masculino quanto objetos inanimados, 

tais como garrafas quebradas, bastões/varas e canos de armas. Os 

agressores valiam-se desses instrumentos para abusar de suas vítimas, 

o que provocava severas lesões e hemorragias internas, principalmente 

nos órgãos sexuais. No caso do órgão sexual, os danos causados 
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referiam-se à violência da conjunção carnal e às doenças venéreas. Já 

no que tange aos bastões, cabe ressaltar que, por vezes, eram 

quebrados ou cortados quando ainda estavam dentro das mulheres, a 

fim de dificultar a sua retirada. Os objetos inanimados carregavam, 

intencionalmente ou não, em sua superfície, sujeiras e bactérias e 

quando os detritos se alojavam na vagina, resultavam em infecções 

graves que no mínimo podiam tornar as mulheres inférteis ou levá-las 

à morte. Mas esse ato não se limitava apenas às agressões físicas. O 

estupro é uma forma de tortura que violenta também 

psicologicamente. (SILVA, 2011, p. 115). 

Neste trabalho abordamos a relação das mulheres que vivenciam ou vivenciaram 

conflitos armados, como a Segunda Guerra Mundial e a guerra na Síria, bem como 

guerras não oficiais, como o combate ao tráfico de drogas no Brasil, no qual as vítimas 

femininas estão relacionadas a um elevado número de encarceramentos. Além da 

questão de gênero, falamos sobre o estigma da vitimização juntamente com a condição 

dessa mulher vitimizada ser estrangeira e/ou negra, e de baixa importância estratégica 

nos conflitos citados na pesquisa.  

1.3.1 Segunda Guerra Mundial 

Durante a Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Dentre as principais 

vítimas do Holocausto, as mulheres judias muitas vezes eram transformadas em 

escravas sexuais nos campos de concentração nazistas antes de serem executadas. De 

acordo com o United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), o regime nazista 

frequentemente submetia as mulheres, judias e não judias, a brutais perseguições que, 

na maioria das vezes, estavam estritamente relacionadas ao sexo das vítimas. A 

ideologia nazista também canalizou seu ódio em mulheres ciganas, testemunhas de 

Jeová, soviéticas, polonesas e alemãs portadoras de deficiências que viviam 

institucionalizadas. Elas eram sadicamente usadas pelos “médicos” e pesquisadores 

alemães como cobaias em experimentos de esterilização, e outras “pesquisas” cruéis e 

antiéticas de todos os tipos.  

Alguns campos eram destinados apenas a mulheres e outros tinham dentro das 

suas instalações áreas especialmente designadas para as prisioneiras. Em maio de 1939, 

as SS2 inauguraram Ravensbrück, o maior campo de concentração nazista para 

                                                           
2 SS – Esquadrão de Proteção (Schutzstaffel), conhecido como SS. A princípio, seus membros formavam 

uma guarda especial com a função de proteger Adolf Hitler e outros líderes do Partido. Seus membros, 

que usavam camisas pretas, formavam uma tropa de elite, e também serviam como policiais auxiliares e, 
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aprisionamento de mulheres. Até a libertação deste campo pelas tropas soviéticas, em 

1945, estima-se que mais de 100 mil mulheres haviam sido lá encarceradas. Em 1942, 

as autoridades das SS construíram um complexo no campo de concentração de 

Auschwitz-Birkenau (também conhecido como Auschwitz II) destinado a servir como 

como campo de prisioneiras, e entre as primeiras delas estavam as que as SS haviam 

transferido de Ravensbrück. Em Bergen-Belsen, no ano de 1944, as autoridades do 

campo construíram uma extensão feminina e, durante o último ano da Segunda Guerra 

Mundial, as SS para lá transferiram milhares de prisioneiras judias de Ravensbrück e 

Auschwitz. Nos campos e nos guetos do Leste europeu as mulheres eram 

particularmente vulneráveis a espancamentos e estupros.  

As judias ortodoxas, acompanhadas por crianças, eram especialmente 

vulneráveis, já que era mais fácil reconhecê-las pelos trajes religiosos que usavam, 

transformando-as em vítimas em potencial. Segundo relatos registrados no USHMM, 

elas também eram as favoritas de atos de sadismo durante os massacres. Nos guetos e 

campos de concentração as autoridades alemãs colocavam as mulheres para trabalhar 

sob a neve e a chuva, enfraquecidas pela fome. Em tais condições, não raro elas 

morriam enquanto executavam suas tarefas.  

As mulheres deportadas da Polônia e da União Soviética para fazerem trabalhos 

forçados eram sistematicamente espancadas, estupradas, ou forçadas a manter relações 

sexuais com alemães em troca de comida e outras necessidades básicas, como um 

pedaço de sabonete. Muitas vezes, as relações sexuais forçadas entre as trabalhadoras 

escravas oriundas da Iugoslávia, União Soviética ou Polônia, e homens alemães 

resultavam em gravidez, e se os "especialistas em raça" determinassem que a criança ao 

nascer não possuía "genes arianos" suficientes, as mães eram forçadas a abortar, ou 

                                                                                                                                                                          
mais tarde, como guardas dos campos de concentração. Após 1934, as SS acabaram superando as Tropas 

de Choque (SA) em importância ao tornarem-se o exército particular do Partido Nazista. O chefe das SS, 

Heinrich Himmler, também transformou a polícia comum (não-partidária) em um instrumento de terror. 

Muitos grupos diferentes, incluindo as SA e as SS, estabeleceram centenas de “campos” provisórios em 

depósitos, fábricas e outros locais vazios no território alemão, onde mantinham presos oponentes políticos 

sem julgamento e em condições de extrema crueldade. Um desses campos foi estabelecido em 20 de 

março de 1933 em Dachau, em uma fábrica de munições abandonada da Primeira Guerra Mundial. 

Localizada perto de Munique, no sudoeste da Alemanha, Dachau tornar-se-ia o campo de concentração 

“modelo” para um grande sistema de campos das SS. Fonte: United States Holocaust Memorial Museum 

(USHMM). Disponível em: https://www.ushmm.org/outreach/ptbr/article.php?ModuleId=10007675. 
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eram enviadas para darem à luz em locais improvisados, onde as péssimas condições de 

higiene costumavam condenar mãe e recém-nascido à morte. Outras eram expulsas para 

suas regiões de origem sem nenhuma comida, roupa, ou cuidados médicos. 

Em 2011, a americana Rochelle Saidel, pesquisadora do Núcleo de Estudos da 

Mulher e Relações Sociais de Gênero da Universidade de São Paulo, deparou-se com 

relatos de violência sexual que passaram completamente despercebidos pela maioria dos 

historiadores em relação a este período da história. Ela decidiu, então, registrar os 

relatos dessas vítimas no livro “Sexual violence against Jewish women during the 

Holocaust” (Violência sexual contra mulheres judias durante o Holocausto), que editou 

com Sonja Hedgepeth, professora de alemão da Universidade do Tennessee, nos 

Estados Unidos. Em uma entrevista concedida para a revista “Época” (Editora Globo), 

em 16 de julho de 2011, Saidel afirma que até os anos 1980, a experiência dessas 

mulheres não havia sido discutida e existia apenas uma ideia geral do que foi o 

Holocausto para as mulheres. 

Queríamos entender como elas tiveram experiências diferentes das dos 

homens. Nos anos 30 e 40, as mulheres tinham uma educação muito 

diferente dos homens, numa sociedade patriarcal. Elas eram treinadas 

para as atividades domésticas. E, talvez por isso, durante o 

Holocausto, tenham conseguido se organizar para cuidar da comida, 

da higiene. Parecem também ter formado famílias “emprestadas”. Há 

exemplos maravilhosos de presentes que fizeram umas para as outras 

mesmo diante das circunstâncias, dentro do campo de concentração de 

Ravensbrück, na Alemanha. Quando comecei a estudar o assunto, não 

tinha nada a ver com violência sexual. Mas descobrimos que ninguém 

havia perguntado para essas mulheres se elas haviam passado por isso. 

E quando elas falavam, sempre diziam que havia acontecido com uma 

amiga, com a irmã, nunca com elas. Nunca saberemos se aconteceu 

mesmo com outra pessoa. Neste século, o assunto começou a ser mais 

discutido e uma geração mais nova começou a pesquisar a violência 

sexual durante o Holocausto. (Letícia Sorg, Mulher 7X7, Revista 

“Época”, 2011). 

Durante a entrevista, Rochelle Saidel afirma que até hoje as vítimas de estupro 

durante o Holocausto sentem vergonha, mesmo sabendo não ter culpa. Ela comenta que 

ainda mais traumatizante do que os estupros por parte dos nazistas, era a violência 

proveniente daqueles que deveriam oferecer ajuda. “Há um tipo de caso que é 

particularmente horrível: quando os não judeus que escondiam judeus eram os 

agressores. Conversei com uma vítima que me contou que estava na casa de um homem 
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e ele insistiu para que ela fosse até a cama dele. Ela era uma adolescente e pensou que 

estava salvando a irmã mais nova de sofrer o mesmo tipo de abuso.” 

O que mais gerava vergonha, talvez, era o que acontecia em alguns 

campos de concentração em que homens usavam seu poder para dar às 

prisioneiras algo que lhes garantisse a sobrevivência. Eles trocavam 

sexo por um pedaço de pão. Para mim, isso não deixa de ser estupro. 

Os pesquisadores do Holocausto, a maioria homens, talvez não 

quisessem ver que as mulheres eram violentadas, que eles não 

conseguiram protegê-las. Era algo que não deveria ter acontecido, mas 

aconteceu. Alguns estudiosos também diziam que retratar o 

sofrimento das mulheres tirava de foco o fato de que o Holocausto era, 

no fundo, o extermínio de judeus. Mas se é possível estudar o 

Holocausto em diferentes países, com diferentes grupos étnicos, por 

que não pesquisar a perspectiva feminina? (Letícia Sorg, Mulher 7X7, 

Revista “Época”, 2011). 

A violência sexual, segundo Saidel (2010), não tem a ver com desejo sexual, 

mas com poder. A única diferença entre essa violência nos demais conflitos é que na 

Alemanha Nazista a lei considerava o estupro ilegal. No artigo de Mühlen e Strey 

(2015), as pesquisadoras apontam uma descoberta aterradora para contornar este 

problema. Elas apontam que Robert Sommer escreveu um capítulo no livro organizado 

por Hedgepeth e Saidel (2010), intitulado “Sexual Exploitation of Women in Nazi 

Concentration Camp Brothels”, e também escreveu “Das KZ. Bordell” (Bordeis em 

campos de concentração), de 2009:  

Ele pesquisou durante nove anos arquivos escondidos sobre os 

prostíbulos instalados para atender a prisioneiros nos campos de 

concentração nazistas. Nesse período, constatou que pelo menos 210 

mulheres foram forçadas a se prostituir em vários campos. Segundo 

Sommer, em entrevista a Graupner (2009) foi difícil vencer a 

resistência de sobreviventes para reconstituir uma história que ainda é 

um tabu até para os pesquisadores. O historiador fala que ao ouvir 

sobre a existência de um bordel para prisioneiros no campo de 

concentração de Buchenwald, não acreditou que prisioneiros do 

campo que estavam morrendo de fome ou deveriam ser mortos eram 

autorizados a visitar um bordel. Durante sua pesquisa visitou alguns 

museus do Holocausto na Alemanha, como Dachau e Buchenwald, e 

entrevistou 30 sobreviventes. Diz que foi muito tarde, pois, em 2000, 

poucos estavam vivos e a maioria com mais de 80 anos. Diz que só 

encontrou uma mulher viva que havia trabalhado de prostituta, mas 

ela não quis falar “com um alemão”. Um jornalista polonês tentou 

entrevistá-la, mas ela disse não se lembrar de nada de Auschwitz 

(SOMMER, 2009, citado por ARAÚJO, 2011a). Sommer (2009, 

citado por ARAÚJO, 2011b) descobriu que, ao contrário dos 

prostíbulos que serviam aos soldados nazistas, nas casas destinadas 

aos presos não havia judias — e nem prisioneiros judeus poderiam 

usar o sexo pago. (MÜHLEN, STREY, 2015, p. 12). 
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De acordo com o artigo, entre as mulheres obrigadas a ir para os bordéis, a 

maioria (71%) havia sido considerada “perturbadora da ordem pública”. O restante se 

dividia entre prisioneiras de guerra e criminosas. Jovens alemãs e polonesas presas por 

causarem “desordem social” se estendiam lado a lado diante dos olhos atentos dos 

soldados da SS. Dessa fila saíam as próximas trabalhadoras dos bordéis destinados a 

atender prisioneiros em campos de concentração entre os anos de 1941 e 1945. Já os 

frequentadores dos bordéis eram divididos em três classes: no topo estavam os 

comandantes das diferentes frentes de trabalhos, cozinheiros, barbeiros e funcionários 

dos correios; na sequência vinha a grande massa trabalhadora das plantações e das 

fábricas; e na última classe estavam os trabalhadores forçados pela SS a frequentar o 

bordel “para aumentar a produtividade” — mesmo que não quisessem ir. Há relatos de 

homossexuais obrigados a manter relações com prostitutas durante experimentos para 

que fossem “curados”. 

No entanto, mulheres judias e outras condenadas aos campos da morte não eram 

vítimas apenas dos homens. Em seu livro “As mulheres do Nazismo” (2013), a 

historiadora e pesquisadora Wendy Lower, da Universidade Ludwig Maximilian, em 

Munique, na Alemanha, expõe farto material e evidências que mostram um lado ainda 

mais cruel dessa violência: a praticada por mulheres alemãs, especialmente na Ucrânia, 

país transformado em “playground” nazista durante o conflito mundial. Em seu relato, 

Lower mostra um retrato de cerca de 500 mil jovens alemãs que são posicionadas dentro 

dos campos de extermínio do Reich entre 1941 a 1943. Essas mulheres, enfermeiras, 

professoras, assistentes sociais, secretárias, esposas e amantes de oficiais, viram a 

expansão do império nazista como uma forma de “oportunidade de carreira” – como a 

mudança de país para servir a pátria era vendida pela propaganda nazista. Muitas 

tiveram protagonismo nos saques de bens dos judeus assassinados e, no papel de 

guardas de campos femininos e guetos da Polônia, Ucrânia e Bielirrússia, foram tão 

brutais e cruéis quanto os homens. “Estavam presentes em piqueniques nos campos de 

extermínio, não apenas oferecendo comida aos oficiais, mas também fazendo parte de 

assassinatos em massa.” Matavam homens, mulheres e crianças, sem distinção. 

Horrorizadas com a violência da guerra e do Holocausto, muitas 

mulheres encontraram meios de se distanciar daquilo e minimizar seu 

papel como agentes de um regime criminoso. Mas para 30 mil 

designadas pela polícia e a SS de Himmler como auxiliares em 

escritórios da guarda civil, em quartéis-generais da Gestapo e prisões, 
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o distanciamento psicológico estava fora de questão, e era alta a 

probabilidade de participação direta no assassinato em massa. 

(LOWER, 2013, p. 19). 

Dentre os nomes das alemãs nazistas citados no trabalho de Lower, dois dos que 

mais chamam a atenção são o de Johanna Altvater, uma secretária comercial de pouco 

mais de 22 anos, alocada em uma cidadezinha na fronteira entre a Ucrânia com a 

Polônia. E Erna Petri, casada com um oficial da SS e mãe de dois filhos. A 

especialidade de ambas era matar crianças. Petri fuzilava pessoalmente crianças 

fugitivas que ela mesma caçava quando o marido, administrador de um campo de 

extermínio, estava ausente. Erna as enfileirava na beira de uma cova comum e atirava 

em suas nucas. “A violência doméstica adquiriu outro significado, mais extenso, no 

Terceiro Reich. As mulheres matadoras praticavam atos hediondos dentro e perto de 

casa. O mais comum era atirar do terraço, na presença de parentes e amantes” (p. 148). 

Crimes praticados dentro dos guetos também eram comuns:  

Altvater foi ao prédio que servia como hospital improvisado, entrou 

bruscamente na enfermaria infantil e andou de leito em leito, olhando 

cada criança. Parou, pegou uma criança, levou-a à sacada e jogou-a lá 

embaixo. Empurrou as crianças mais velhas para a sacada, que ficava 

no terceiro andar, e jogou-as por cima do peitoril [...]. A especialidade 

de Altvater – ou, como disse um sobrevivente, seu “horrível hábito” – 

era matar crianças. Um observador disse que Altvater costumava atraí-

las com doces. Quando a criança se aproximava e abria a boca, ela 

atirava na boca da criança com a pequena pistola de prata que sempre 

carregava [...]. (LOWER, 2013, p. 141, 142). 

No pós-guerra, Johanna Altvater foi levada a julgamento, mas acabou absolvida 

por falta de evidências, apesar de o promotor acreditar que ela matou brutalmente 

crianças judias num gueto na Ucrânia. Depoimentos de dezenas de testemunhas oculares 

foram considerados “insuficientes”. Já Erna Petri estava entre as poucas mulheres 

condenadas por matar judeus. Ela foi uma das 12.890 pessoas julgadas por crimes de 

guerra na Alemanha Oriental entre 1945 e 1989. Petri foi presa em 1961, em uma prisão 

da Saxônia, condenada à prisão perpétua. Foi libertada em 1992, alegando “motivo de 

saúde”. Ela morreu em 2000, aos 80 anos. 

Explicar as causas do comportamento genocida de mulheres é tão 

difícil quanto tentar isolar as motivações de sua contraparte masculina. 

As imagens da propaganda nazista continuam a repercutir e a 

distorcer. Filmes de Goebbels apresentavam as alemãs como adeptas 

histéricas do regime, guiadas por emoções irracionais e não por 

ambições pessoais. Esses retratos de um fanatismo selvagem 



53 

 

distorcem as convicções políticas e a postura “correta” da maioria das 

mulheres alemãs. A Alemanha nazista foi uma ditadura participativa 

em que as mulheres contribuíram integralmente, e nossos padrões para 

medir essa contribuição não devem ser definidos exclusivamente pelo 

poder tal como o conhecemos num “mundo masculino” de 

representação política e social [...]. Depoimentos de sobreviventes, 

muitas vezes as únicas evidências disponíveis, não eram considerados 

suficientemente fortes, e muitas das rés, especialmente as com 

aparência maternal e dócil, não pareciam capazes de cometer aquelas 

atrocidades [...]. As mulheres alemãs foram apanhadas nessa rede 

emaranhada da justiça nacional e internacional. O que aconteceu com 

elas? A resposta mais curta é que a maioria se deu bem. (LOWER, 

2013, p. 211, 212, 213). 

Mulheres alemãs também eram violadas 

De acordo com a historiadora Wendy Lower, quando a guerra acabou, a típica 

mulher alemã era representada popularmente como a heroína que tinha que limpar a 

sujeira do passado vergonhoso da Alemanha. A vítima de estupradores e arruaceiros do 

Exército Vermelho – o que de fato aconteceu – ou a boneca namoradeira para diversão 

dos soldados americanos. Ideias feministas emergentes acentuaram a vitimização das 

mulheres, mas não sua atuação criminosa durante o conflito.  

Essa imagem complacente permaneceu a despeito da popularidade de 

romances como O leitor3, de Bernhard Schlink. Nas cidades alemãs de 

hoje, encontramos estátuas e placas dedicadas à “mulher-escombro”. 

Só em Berlim, estima-se que 60 mil mulheres removeram os destroços 

e retiraram as ruínas da capital, descartando o passado em favor do 

futuro. Foram louvadas por inspirar o milagre econômico da 

Alemanha Ocidental e o movimento dos trabalhadores da Alemanha 

Oriental. (LOWER, 2013, p. 23). 

De fato, quando o exército soviético cruzou as fronteiras da Alemanha nazista, 

nos últimos meses do conflito, iniciou-se o que o historiador inglês Antony Beevor 

chama de "o maior fenômeno de estupros em massa da história". Registros históricos 

                                                           
3 Publicado pela primeira vez em 1995, o livro retrata quatro épocas distintas da Alemanha: o país 

dominando a Europa durante a Segunda Guerra Mundial; destroçado no pós-guerra; os julgamentos de 

nazistas durante os anos 1960 e depois, já nos anos 1980, na revisão de muitos desses processos. No 

romance, o adolescente Michael Berg conhece Hanna, uma mulher vinte anos mais velha, com quem 

inicia um romance marcado pela descoberta do sexo e da literatura. Quando Hanna desaparece de repente, 

o jovem acredita que nunca mais voltará a vê-la. Anos depois, os dois se reencontram. Ele, como 

estudante de direito envolvido em um caso dos crimes de guerra; ela, no banco dos réus, acusada de 

atrocidades em um campo de concentração nazista. Ao reviver as lembranças da mulher que amou e o 

desejo de justiça, Michael descobre que Hanna guarda um segredo que ela considera mais grave do que 

ser vista como assassina. A história foi transformada em filme, em 2008, e tem nos papéis principais os 

astros Kate Winslet e Ralph Fiennes. (N.A.) 



54 

 

afirmam que os estupros eram frequentemente coletivos, com a mesma mulher sendo 

violada "60, 70 vezes seguidas". Apenas em Berlim, cerca de 100 mil mulheres foram 

estupradas, das quais 10 mil se suicidaram posteriormente. No total, estima-se que 2 

milhões de mulheres tenham sido estupradas na Alemanha entre 1945 e 1948.  

Setenta anos depois do fim da guerra, pesquisas ainda revelam a 

dimensão da violência sexual sofrida pelas alemãs nas mãos não 

apenas dos soviéticos, mas também dos americanos, dos britânicos e 

dos franceses. Em 2008, o diário da berlinense foi transformado em 

um filme, chamado de Anonyma, com uma atriz alemã conhecida, 

Nina Hoss. O filme teve um efeito catártico na Alemanha e estimulou 

muitas mulheres a falarem sobre suas experiências. Entre elas estava 

Ingeborg Bullert, hoje com 90 anos. Ela mora em Hamburgo, no norte 

da Alemanha. Em 1945, ela tinha 20 anos, sonhava em ser atriz e vivia 

com a mãe em Berlim. Quando o ataque soviético começou, ela se 

refugiou no porão do prédio. "De repente havia tanques em nossa rua 

e, em toda parte, corpos de soldados russos e alemães", disse. Durante 

uma pausa nos ataques aéreos, Ingeborg saiu do porão para pegar um 

pedaço de fio no apartamento, para montar um pavio para uma 

lâmpada. "De repente, havia dois soldados soviéticos apontando 

revólveres para mim. Um deles me obrigou a me expor e me estuprou, 

então eles trocaram de lugar e o outro me estuprou. Pensei que ia 

morrer, que eles iam me matar." Ingeborg passou décadas sem falar 

sobre o crime. (Lucy Ash, Da BBC News, Berlim, 2015). 

De acordo com Zygmunt Bauman, em “Modernidade e Holocausto” (1998), “o 

ponto mais pungente, parece, é a facilidade com que a maioria das pessoas se encaixa 

no papel que requer crueldade ou pelo menos cegueira moral – bastando que esse papel 

tenha sido devidamente fortalecido e legitimado por uma autoridade superior” (p. 196). 

Ou seja, durante uma situação-limite de guerra as mulheres automaticamente se tornam 

“estupráveis” porque isso é culturalmente aceitável por soldados de qualquer nação. E 

pouco importa se o soldado é alemão, russo, americano ou japonês – como ocorreu com 

20 mil mulheres chinesas estupradas durante o “Massacre de Nanking”, na China, 

durante (1937-1938), período que antecede a Segunda Guerra Mundial no cenário do 

Oceano Pacífico e compreende dois conflitos armados distintos, mas entrelaçados, que 

se desenrolaram ao longo de oito anos: a Segunda Guerra Sino-japonesa (1937-1945) e 

a Guerra do Pacífico (1941-1945), que podem ser considerados como um único conflito, 

ou como etapas inseparáveis de uma mesma trajetória.  

Algumas pessoas comuns, normalmente cumpridoras da lei, 

despretensiosas, nada rebeldes nem aventureiras, resistiram àqueles no 

poder e, sem pensar nas consequências, deram prioridade à sua própria 

consciência – bem parecidas com aquelas poucas pessoas, esparsas, 
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agindo sozinhas, que desafiaram o poder onipotente e inescrupuloso e 

arriscaram as próprias vidas para tentar salvar as vítimas do 

Holocausto [...]. Sua capacidade para resistir ao mal foi um elemento 

“adormecido” na maior parte das suas vidas. (BAUMAN, 1998, p. 

196) 

1.3.2 Oriente Médio  

No prefácio do livro “A Imigração” (1991), de Abdelmalek Sayad, Pierre 

Bourdieu afirma que, “como Sócrates, o imigrante é atopos, sem lugar, descolável, 

inclassificável. Aproximação essa que não está aqui para enobrecer, pela virtude da 

referência”, p. 11. 

Nem cidadão, nem estrangeiro, nem totalmente do lado do Mesmo, 

nem totalmente do lado do Outro, o imigrante situa-se nesse lugar 

“bastardo” de que Platão também fala, a fronteira entre o ser e o não 

ser social. Deslocado, no sentido de incongruente e de importuno, ele 

suscita o embaraço; e a dificuldade se apresenta em pensá-lo – até na 

ciência, que muitas vezes adota, sem sabê-lo, os pressupostos ou as 

omissões da visão oficial – apenas reproduz o embaraço que sua 

inexistência incômoda cria. Incômodo em todo lugar, e doravante 

tanto em sua sociedade de origem quanto em sua sociedade receptora, 

ele obriga a repensar completamente a questão dos fundamentos 

legítimos da cidadania e da relação entre o Estado e a Nação ou 

nacionalidade. (SAYAD, 1991, p. 11, 12). 

Entretanto, nem todo imigrante é um refugiado. Mas todo refugiado é, 

necessariamente, um imigrante. O termo “refugiado”, como problema legal de 

dimensões globais e categoria social específica, não existia na sua forma atual antes da 

Segunda Guerra Mundial. Os refugiados nem sempre foram institucional ou 

discursivamente abordados como um problema humanitário internacional mas, acima de 

tudo, como uma responsabilidade militar. Com o estabelecimento da Agência da ONU 

para Refugiados, ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), em 

1951, os refugiados começaram a ser considerados como um problema internacional 

humanitário ou social, em vez de essencialmente militar. A lei internacional relativa aos 

refugiados deveria ser abordada como uma parte inseparável da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que afirma “qualquer pessoa tem o direito de procurar e de fruir 

de asilo em outros países por motivos de perseguição.” 

Segundo o antropólogo Michel Agier (2002) os termos “deslocado” ou 

“refugiado” estão associados a pessoas que sobreviveram a um massacre ou a ameaças 

diretas à vida. Os seus lugares de pertença e de identidade (individual e coletiva), a sua 
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vida cotidiana, foram destruídos, não tendo havido outra opção senão a fuga. Agier 

argumenta que o refugiado está longe de ser um imigrante, pois não teve opção, não 

planejou voluntariamente a sua partida e recomeço de vida em um outro país. Outra 

diferença gritante entre um imigrante e um refugiado é que o segundo não poderá 

regressar a seu país de origem em um médio/longo prazo. Talvez nunca consiga voltar à 

terra natal sob o risco de perder a vida, ou mesmo de ser expulso/hostilizado por seus 

conterrâneos. Além disso, na maioria das vezes, aquele país de onde ele partiu não 

existe mais, tanto no imaginário, quanto literalmente, destruído por bombas, guerrilhas e 

conflitos na política interna. Para Agier (2002), ao contrário do imigrante, o refugiado 

não tem mobilidade e a sua condição permanece constante. “Ele não está onde gostaria 

de estar. Vive num tempo suspenso, sem voz, sem capacidade de ação e de decisão 

sobre a sua própria vida, nos limites da vida física, social, política ou econômica”, p. 43.  

De acordo com o antropólogo, são três os tempos que constituem a identidade do 

refugiado. Um tempo de destruição no país de origem (de terras, casas, cidades, 

trajetórias de vida; de marcas de feridas, físicas e morais); um tempo de confinamento, 

de espera e de indefinição, durante meses, anos ou mesmo toda a vida, em trânsito, nas 

margens das cidades ou em campos de refugiados; e por último, um tempo de ação, de 

procura de um direito à vida, de uma palavra, de uma voz. 

Os refugiados cessam de sê-lo não quando retornam para as suas 

casas, mas quando lutam como tais pelo seu corpo, saúde, 

socialização: cessam de ser as vítimas que a cena humanitária implica, 

para se tornarem os sujeitos de uma cena democrática que eles 

improvisam nos lugares onde estão (AGIER, 2006. p. 213).  

Atualmente, um dos movimentos mais significativos de refugiados provém do 

Oriente Médio. O Relatório das Nações Unidas, publicado em 2016, informa que desde 

o ano 2000 até 2015, o número de migrantes internacionais cresceu 41%, totalizando 

244 milhões de pessoas em deslocamento em todo o mundo. Destes, mais de 15 milhões 

são refugiados (ONU BRASIL, 2016) e, ao contrário do que costuma ser reproduzido, 

tanto pela mídia, quanto por autoridades de países europeus, o maior contingente de 

pessoas refugiadas tem como destino a África, a Ásia e o Pacífico. 
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A situação vulnerável das mulheres refugiadas 

Neste contexto, uma das manifestações mais evidentes da desigualdade de 

gênero é a violência contra as mulheres. Em ondas migratórias não voluntárias, como é 

o caso de refúgio, onde um grande contingente de pessoas se desloca fugindo 

justamente da violência, esse tipo de agressão acaba potencializada. Mulheres e crianças 

se transformam nos grupos mais vulneráveis. Atualmente, mais de 75% dos deslocados 

em situações de guerra são mulheres e crianças e, em algumas populações de 

refugiados, estas chegam a atingir os 90%. A violência que mulheres e seus filhos são 

submetidos em conflitos armados podem assumir as mais diversas formas, como a 

agressão física e psicológica, abuso sexual e prostituição forçada. As refugiadas são 

expostas à violência e à exploração e dessa maneira são retratadas pela mídia noticiosa. 

O sentimento é o de apenas existir, não viver.  

Lisboa (2006) discorre que estudos feministas apontam para o que se pode 

chamar de “feminização das migrações”, resultado sobretudo do processo de 

feminização da pobreza, já que, segundo as Nações Unidas, 70% dos pobres do mundo 

são mulheres, um dado que desencadeia, intrinsicamente os fluxos migratórios internos 

– dentro do próprio país – e externos – para outros países. Em ambos os casos, as 

mulheres migram em busca de melhores condições de vida para si e seus familiares (p. 

151,152). 

Por sua vez, o número de mulheres que migram, sozinhas ou 

acompanhadas de seus familiares, tem aumentado significativamente 

nas estatísticas nacionais e internacionais, dado o caráter 

multidimensional dos papéis atribuídos à mulher na família, incluindo 

sua maior responsabilidade em relação aos filhos, ao sustento da 

família e o seu deslocamento em função de casamentos (LISBOA, 

2006, p. 152).  

Alguns conflitos se estendem desde o final da Segunda Guerra Mundial, como é 

o caso de Israel e Palestina, transformando-se em uma guerra de judeus contra 

muçulmanos na divisão de um mesmo território, com baixas e sofrimento de ambos os 

lados. Outras lutas armadas são mais recentes e algumas também envolvem questões 

religiosas em seu âmbito. De acordo com o recente relatório do Grupo de Alto Nível 

sobre Ameaças, Desafios e Mudança (UNRIC), da ONU, há atualmente pelo menos 10 

guerras em curso ao redor do mundo: Sudão do Sul, Iraque, Coreia do Norte, Síria, 

Paquistão, Iêmen-Jordânia, Palestina-Israel, Irã, Mianmar, República Centro-Africana.  
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A guerra civil na Síria, por exemplo, travada entre os rebeldes e o governo de 

Bashar al-Assad, se arrasta desde janeiro de 2011. Até julho de 2014, foram quase 200 

mil mortos e três milhões de refugiados, segundo a Agência das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR). De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, a 

guerra já deixou pelo menos 191 mil mortos, sendo 8,6 mil crianças. No Brasil, o 

número de refugiados sírios chegou a 1.250 no final de julho de 2014, segundo o 

Ministério da Justiça, configurando a maior população de refugiados no país, à frente de 

colombianos (1.236) e angolanos (1.066). 

Em qualquer tipo de conflito, os números mostram que as mulheres estão entre 

os grupos humanos mais vitimizados. De acordo com estudo da Organização das 

Nações Unidas (ONU), de setembro de 2014, cerca de 120 milhões de meninas no 

mundo foram estupradas ou vítimas de abusos sexuais antes dos 20 anos, situação 

exacerbada em casos de guerras ou no processo de fuga de um território onde ocorre um 

conflito armado. De acordo com o Relatório Global de Tráfico de Pessoas, realizado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, cerca de 2,4 milhões de pessoas 

são traficadas em todo o mundo anualmente. Deste total, as mulheres adultas são as 

maiores vítimas do tráfico, respondendo por cerca de 60% das pessoas traficadas. 

Somando-se crianças e adolescentes do sexo feminino, este total sobe para 75%. 

Nesse percurso, os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos tem 

se mostrado insuficientes. Nos campos de refugiados, mulheres e crianças são alvos de 

agressões físicas e de investidas sexuais e, tendo que conviver em um espaço restrito, 

com um enorme contingente de pessoas sem ocupação, que passaram por diversos 

traumas, tornam-se alvo da violência latente (Hinrichs, 2015). Conforme relatam 

Schwinn e Costa (2016, p. 2), para os refugiados a luta pela sobrevivência que se inicia 

com a fuga de seus países, estende-se pela longa jornada às nações de destino e não 

termina com o final da viagem.  

Muitas são as nações que fecham as portas e restringem direitos fundamentais de 

migrantes e refugiados, contrariando frontalmente conceitos básicos do direito 

internacional, como o princípio do non refoulemant4 e o princípio da igualdade e não 

                                                           
4 O non refoulemant, ou princípio da não devolução, como observa Pita (2016) “é a pedra angular da 

proteção internacional de refugiados, princípio estreitamente vinculado ao de gozar uma série de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais”. 
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discriminação. A Organização dos Estados Americanos (OEA), em parecer sobre a 

condição jurídica de imigrantes sem documentos, já havia se pronunciado sobre a 

obrigação geral dos Estados de respeitar e garantir os direitos humanos, uma vez que 

esta tem caráter vinculante, independentemente de qualquer circunstância ou 

consideração, inclusive o status migratório das pessoas (BRASIL, 2014). 

O drama dos refugiados e dos imigrantes indocumentados apenas 

poderá ser tratado em meio a um espírito de verdadeira solidariedade 

humana para os vitimados de maneira eficaz. Definitivamente, apenas 

a firme determinação de reconstrução da comunidade internacional 

com base na solidariedade humana poderá levar à superação de todos 

estes traumas [...] Impõe-se o desenvolvimento de respostas a novas 

demandas de proteção, apesar de que não estejam literalmente 

contempladas nos instrumentos internacionais de proteção do ser 

humano vigentes (BRASIL, 2014). 
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Figura 4: Pessoas que não permanecem em seu país de origem 

 

Fonte: SUR. Revista Internacional de Direitos Humanos. Infográficos Migrações e Direitos 

Humanos. Disponível em: http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2016/09/10-sur-23-

portugues-infografico.pdf. Acesso em: 30 jul 2017. 

Pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) 

(https://nacoesunidas.org/agencia/unfpa/) aponta que, em 2013, as mulheres constituíam 

48% do contingente de migrantes internacionais. No entanto, existem diferenças 

regionais consideráveis, com as mulheres representando 52% dos migrantes nas regiões 

mais desenvolvidas em comparação com 43% nas regiões menos desenvolvidas. Desde 

1990, as regiões menos desenvolvidas têm testemunhado uma queda na proporção de 

mulheres entre todos os migrantes. Para Morales (2007, p. 24), as mulheres sempre 

foram tidas como agentes passivos dos processos migratórios, e não enquanto atores 
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sociais. Para o autor, isto é consequência do estereótipo criado em torno delas como 

sendo dependentes com ênfase em seu papel de esposa e mãe. A consequência disso é 

que meninas e mulheres são as que mais sofrem abusos aos seus direitos humanos: 

violência sexual, tráfico de mulheres, escravidão em locais de trabalho, impossibilidade 

de contato com a família, são alguns deles. Sofrem, sobretudo, com a dupla face da 

vitimização: ser mulher e ser migrante.  

O que facilita ainda mais as investidas é o fato de essas mulheres e 

crianças não disporem de uma rede de contatos sociais, não 

dominarem o idioma do país, nem saberem onde procurar ajuda. Os 

agressores podem ser parceiros violentos, companheiros de abrigo 

invasivos, vigilantes em posse das chaves-mestras, ou colaboradores 

voluntários que se aproximam de crianças emocionalmente carentes e 

cometem abuso sexual (HINRICHS, 2015, p. 60). 

Dentre os refugiados que buscam abrigo no Brasil, sejam homens ou mulheres, 

ainda há que se considerar a dimensão do choque cultural entre os imigrantes 

muçulmanos e os costumes brasileiros, além da dificuldade de aprendizado do idioma. 

Para o especialista em Oriente Médio Peter Demant, em “O Mundo Muçulmano” 

(2004), “as tradições brasileiras de tolerância intercomunitária e de mestiçagem os 

empurraram para uma irresistível tendência de assimilação”, p. 188.  

Ainda assim, desde 2015 vem crescendo o número de agressões e violência 

contra praticantes do Islã no Brasil. Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, o Brasil teve 697 denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2015. 

Depois dos adeptos das religiões de matriz africana, os seguidores do Islã são os que 

mais sofrem com a intolerância religiosa e o estado do Rio de Janeiro, que lidera o 

ranking com maior número de denúncias de casos de discriminação (32), seguido por 

Minas Gerais (29) e São Paulo (27). O relatório aponta que insultos, cusparadas, 

pedradas e ameaças de morte são algumas das principais agressões sofridas contra 

membros da comunidade muçulmana. E mais uma vez as mulheres, facilmente 

identificadas pelo uso do véu, são as principais vítimas de violência. Essa islamofobia 

tende a aumentar quando a mídia propaga notícias sobre o Estado Islâmico, os 

desdobramentos da guerra na Síria ou atos de violência contra os cometidos pelo Boko 

Haram. Essa caracterização oferece uma visão enviesada sobre a comunidade 

muçulmana e que varia da manutenção da ignorância ao estimulo à violência contra 

muçulmanos. 
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1.3.3 Tráfico de drogas no Brasil 

A população carcerária feminina no Brasil tem crescido de forma considerável 

nas últimas décadas. De acordo com os dados do relatório do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (Infopen Mulheres), de 2015, o Ministério da Justiça 

apresentou um relatório que mostra o panorama da população penitenciária feminina no 

Brasil. A maioria tem baixa escolaridade (50% não concluíram o ensino fundamental); 

basicamente, é um grupo formado por mulheres jovens, com idade entre 18 e 29 anos, 

solteiras, negras, mães e que respondem pelo sustento da família; e 68% foram 

incriminadas por delitos vinculados ao tráfico de drogas. Os crimes não estão 

relacionados às grandes organizações criminais, mas foram praticados em situações em 

que as mulheres exerceram papel coadjuvante nas transgressões, fazendo, na maioria 

dos casos, o transporte de quantidades pequenas de substâncias tóxicas. Segundo dados 

do relatório World Female Imprisonment List, divulgado em 2017 pelo Institute for 

Criminal Policy Research da Birkbeck, University of London, existem mais de 714 mil 

mulheres e meninas presas ao redor do mundo. 

Em 2014, o Brasil tinha a quinta maior população carcerária feminina do mundo 

e agora ocupa a quarta posição no ranking mundial, ultrapassando a Tailândia e ficando 

atrás apenas dos EUA (cerca de 211.870), China (cerca de 107.113) e Rússia (48.478). 

O grande número de prisões de mulheres nos últimos anos por porte de drogas explica o 

aumento em 567% da população feminina presa entre 2000 e 2014. No mesmo período, 

a população carcerária masculina teve alta de 220%. Isso ocorre, em parte, devido ao 

endurecimento da Lei 11.343/2006, que equipara o tráfico de entorpecentes a crime 

hediondo, vetando-se a liberdade provisória e as penas alternativas. De acordo com o 

Ministério da Justiça, no relatório Mulheres Encarceradas – Diagnóstico Nacional – 

Consolidação dos dados fornecidos pelas unidades da Federação (2008), o crime que 

fica em primeiro lugar nas prisões femininas é o tráfico de drogas (59%).  

Segundo estudos promovidos pela Pastoral Carcerária Nacional, especificamente 

o núcleo responsável pela Pastoral Carcerária Feminina, a inserção das mulheres no 

tráfico de drogas pode ser resumida no tema motivação, conforme cinco núcleos 

temáticos: condição de mula; dependência química; econômica; relação parental e 

relação amorosa/sexual com traficantes ou usuários de drogas. As guerras urbanas 
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impulsionadas pelo tráfico de drogas, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras, 

também faz vítimas entre as mulheres que, submetidas ao patriarcalismo das facções 

criminosas, acabam envolvidas com o crime.  

 

 

A prisão no mundo Ocidental  

  Impossível falar de sistema carcerário sem fazer uma breve retomada do 

surgimento das prisões, a partir das percepções de Michel Foucault (1977), que discorre, 

na obra “Vigiar e Punir”, a natureza política do poder de punição ao longo dos séculos 

no mundo ocidental. Para Foucault, na Idade Média, as punições da justiça eram 

aplicadas por meio do suplício do corpo em rituais públicos de tortura e castigos físicos. 

No caso das mulheres, eram vítimas em potencial da Inquisição, acusadas de bruxaria e 

prostituição. Na época, o corpo do condenado era o objeto de punição e o povo, 

convocado para testemunhar em praça pública o castigo daquele que desafiou a lei e o 

poder vigente. O sofrimento do condenado, seus gritos de dor, seus sangue e vísceras 

espalhados pelo calçamento, tinham função política de controle social pelo medo.  

De acordo com Foucault, foi a partir do século XVIII que o corpo começou a 

deixar de ser o alvo principal da repressão penal. Com o apoio de ideias do Iluminismo, 

o corpo castigado e a posterior exibição do cadáver do condenado deixaram de existir, 

pois os castigos corporais começaram a ser vistos como bárbaros. No lugar de um 

espetáculo macabro, entram em cena novos projetos e leis que marcaram uma nova era 

na justiça penal em grande parte do mundo ocidental. Teoricamente, partir desse 

momento, o que deveria afastar o homem do crime era a certeza de ser punido pela lei 

com a perda da liberdade.  

 Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais 

duras, sobre o que, então, se exerce? A resposta dos teóricos – 

daqueles que abriram, por volta de 1780, o período que ainda não se 

encerrou – é simples, quase evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 

indagação. Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia 

sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre 

o coração, o intelecto, a vontade, as disposições (FOUCAULT, 2002, 

p. 18). 
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Sendo assim, a prisão e a perda da liberdade se transformam na forma principal 

de castigo dessa sociedade. Entretanto, para Oliveira (2008), ao fazer da detenção a 

pena por excelência, foram introduzidos processos de dominação característicos de um 

tipo particular de poder. Uma justiça que se diz igual, um aparelho judiciário que se 

pretende “autônomo”, mas que é investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares, 

tal é a conjunção do nascimento da prisão, “pena das sociedades civilizadas”. Ainda que 

estes mesmos estabelecimentos, no caso de prisões brasileiras, sigam superlotados, sem 

condições de higiene e, como defendia Foucault, com poucas perspectivas reais de 

regeneração dos indivíduos.  

Porque é inútil à sociedade, até nociva: é cara, mantém os condenados 

na ociosidade, multiplica-lhes os vícios. Porque é difícil controlar o 

cumprimento de uma pena dessas e corre-se o risco de expor os 

detentos à arbitrariedade de seus guardiões. Porque o trabalho de 

privar um homem de sua liberdade e vigiá-lo na prisão é um exercício 

de tirania. (FOUCAULT, 2002, p. 95). 

 Neste aspecto, a questão de gênero no sistema prisional brasileiro não é 

muito diferente. A origem da prisão no Brasil está relacionada à história da nossa 

colonização, momento em que o país serviu de cenário para o exílio de criminosos e 

degradados pela coroa portuguesa. De acordo com Soares e Ilgenfritz (2002), do início 

do século XVI a meados do século XVIII, vigoraram no país as Ordenações Filipinas, 

que foram, por mais de duzentos anos, a legislação responsável pelas práticas punitivas 

adotadas na colônia.  

Durante todo este período, manteve-se de forma constante e regrada a expulsão 

de indivíduos considerados indesejáveis em Portugal. De acordo com Bueno (2006), 

entre essa população haviam também mulheres, consideradas culpadas por serem 

amantes de religiosos e acusadas de prostituição, roubo, assassinato, fingir gravidez, 

praticar aborto, por serem alcoviteiras ou por assumir parto alheio. Segundo Soares e 

Ilgenfritz (2002), as informações sobre a situação da mulher prisioneira no Brasil, 

relativas a períodos mais remotos, são, em geral, esparsas, difusas, descontínuas e 

muitas vezes truncadas.  

Sendo assim, segundo Soares e Ilgenfritz (2002), apenas no século XIX, 

especificamente no ano de 1870, aparece uma das primeiras menções sobre mulheres 

encarceradas em um Relatório do Conselho Penitenciário do Distrito Federal. Este 
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documento dizia que 187 mulheres escravas passaram pelo calabouço – prisão de 

escravos que funcionava junto com a Casa de Correção da Corte –, entre os anos de 

1869 e 1870, tendo uma delas permanecido presa durante 25 anos (desde 1846). Em 

1905, o Relatório da Casa de Correção da Capital Federal faz menção a melhoramentos 

realizados para alojar as presas indicando a adaptação de cinco celas do antigo 

manicômio à prisão de mulheres, enquanto não se construía um local especial.  

  Em 1924, Lemos de Brito, o principal ideólogo das prisões femininas no Brasil, 

após percorrer o país visitando todas as prisões, elaborou um projeto de reforma 

penitenciária e ofereceu ao governo um projeto de construção de um tipo de 

reformatório especial, “longe dos olhares dos homens”, uma vez que, de acordo com 

Brito, as mulheres “distraíam os homens no propósito de recuperação”. Sobre a situação 

delas no sistema prisional misto, e os malefícios que isso causava às mulheres, nada foi 

dito. Mas foi a partir de 1930 que se consolidou, com o surgimento do Estado Novo, 

várias reformas na estrutura administrativa e política brasileira, incluindo mudanças no 

Código Penal. A questão feminina foi revista em 1940, com a criação de instituições 

específicas, como a Penitenciária Agroindustrial. 

Em 1942 foi inaugurada em Bangu, Rio de Janeiro, a primeira penitenciária 

feminina do antigo Distrito Federal. A necessidade de separar as mulheres não tinha 

nada de humanitário. De fato, Soares e Ilgenfritz (2002) mostram que Lemos de Brito, 

administrador do sistema, afirmava que essa era uma necessidade primordial para 

“assim se evitar a influência perniciosa que elas poderiam causar. É que a presença das 

mulheres exacerbava o sentimento genésico dos sentenciados, aumentando-lhes o 

martírio da forçada abstinência”.  

O imaginário do papel da mulher na sociedade era bem definido e hermético. 

Tanto assim, que Lemos afirmou que era preciso definir normas pedagógicas que 

transformassem as “meretrizes, vagabundas e perniciosas” em mulheres dóceis, 

obedientes às regras da prisão, educadas, convertidas em caridosas beatas, voltadas às 

prendas domésticas, aos cuidados com os filhos, à sexualidade educada para a 

procriação e a satisfação do marido.  

A administração interna e pedagógica do presídio feminino ficou sob a 

responsabilidade das Irmãs do Bom Pastor. As freiras precisavam cuidar “da moral e 
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dos bons costumes, além de exercer um trabalho de domesticação das presas e 

vigilância constante da sua sexualidade” (Soares e Ilgenfritz, 2002). Pelo regulamento 

interno da prisão, chamado Guia das internas, as 2.200 presas (dados de 1953) só 

tinham dois caminhos para redimirem seus crimes: ou se tornariam aptas para retornar 

ao convívio social e familiar, ou, caso fossem solteiras, idosas ou sem vocação para o 

casamento, seriam preparadas para a vida religiosa. Em 1966, este estabelecimento, que 

funciona até os dias de hoje, adquiriu autonomia administrativa e recebeu o nome de 

Instituto Penal Talavera Bruce.  

1.3.4 O perfil do preso no Brasil  

O mais recente relatório a respeito da população carcerária brasileira, datado de 

dezembro de 2014, mostra que esse contingente chega a 622 mil detentos. O perfil 

socioeconômico dos detentos aponta que 55% têm entre 18 e 29 anos, 61,6% são negros 

e 75,08% têm até o ensino fundamental completo. Esses resultados constam do último 

relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), relativo a 

dezembro de 2014. O estudo traz informações sobre a população carcerária e 

estabelecimentos prisionais do país, estados e Distrito Federal. Em relação à taxa de 

encarceramento geral (número de pessoas presas por grupo de 100 mil habitantes), o 

Brasil encontra-se na sexta colocação mundial, com uma taxa de 306,2 detentos por 100 

mil habitantes, ultrapassada apenas por Ruanda, Rússia, Tailândia, Cuba e Estados 

Unidos. 

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, 

em 2004, a taxa brasileira era de 135 presos por 100 mil habitantes. Se considerada 

apenas a taxa de encarceramento feminino, saltou de 13,58 em 2005 para 32,25 detentas 

por 100 mil habitantes. O diagnóstico aponta ainda que, se considerado o número de 

pessoas que entraram e saíram do sistema penitenciário nacional ao longo de 2014, pelo 

menos um milhão de brasileiros vivenciaram a experiência do encarceramento, no 

período de um ano. Segundo o estudo, o Brasil conta com a quarta maior população 

penitenciária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos (2.217.000), China (1.657.812) 

e Rússia (644.237). Entre os detentos brasileiros, 40% são provisórios, ou seja, não 

tiveram condenação em primeiro grau de jurisdição. Sobre a natureza dos crimes pelos 
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quais estavam presos, 28% dos detentos respondiam ou foram condenados por crime de 

tráfico de drogas, 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio. 

Segundo o relatório Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

Infopen – Dezembro 2014, a população prisional feminina é notoriamente marcada por 

condenações por crimes de drogas, categoria composta por tráfico de drogas e 

associação para o tráfico. Responsáveis por 64% das penas das mulheres presas, essa 

parcela é bem maior que entre o total de pessoas presas, de 28%. 

Figura 5: Distribuição de sentenças de crimes tentados ou consumados 

entre os registros das mulheres no sistema prisional brasileiro 

 

Fonte: Infopen, dez./2014 (https://www.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf) 
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Figura 6: Evolução da população de mulheres no sistema penitenciário. 

Brasil. 2000 a 2014 

 

Fonte: Ministério da Justiça – a partir de 2005, dados do Infopen/MJ 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

Se analisarmos a evolução da taxa de aprisionamento de homens e mulheres em 

relação à população nacional desagregada por gênero, é possível afirmar que, se o ritmo 

de crescimento da população prisional total no Brasil é acelerado e contrapõe as 

tendências mais recentes dos países que historicamente investiram em políticas de 

encarceramento em massa, quando olhamos especificamente para a evolução da 

população de mulheres no sistema prisional, esse movimento cada vez mais profundo de 

encarceramento é ainda mais contundente. Enquanto a taxa total de aprisionamento 

aumentou 119% entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou 

460% no período, saltando de 6,5 mulheres presas para cada 100 mil mulheres em 2000 

para 36,4 mulheres em 2014. 
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São Paulo, estado com o maior número absoluto de presos, tem também a maior 

população absoluta de mulheres encarceradas, respondendo por 39% do total de 

mulheres presas no país em 2014. Os estados do Rio de Janeiro, com 4.139 mulheres 

presas (11% do total), e Minas Gerais, com 3.070 presas (ou 8,2%), ocupam, 

respectivamente, a segunda e terceira posições no ranking de 2014. Se analisarmos a 

evolução das populações de homens e mulheres entre 2007 e 2014, destaca-se o estado 

de Alagoas, pelo maior crescimento percentual da população prisional feminina no 

período (444%). A população prisional masculina alagoana, por sua vez, cresceu 250% 

no mesmo período. Destacam-se, ainda, os estados do Paraná e Mato Grosso, os únicos 

em que a população feminina diminuiu no período analisado.  

Figura 7: Variação percentual da população privada de liberdade por 

gênero. UFs. 2007 a 2014. 
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Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf)  

Em relação à distribuição percentual por gênero nas diferentes Unidades da 

Federação em junho de 2014, a Figura 7 mostra que as mulheres representavam 6,4% da 

população prisional total do Brasil em junho de 2014. Alguns estados podem ser 

destacados pela maior participação das mulheres na população prisional total, como é o 

caso do RJ (10%), RR (8%) e MS (8%). 

Os dados sobre a infraestrutura dos estabelecimentos contemplam também a 

questão da maternidade no ambiente carcerário: a existência – primeiro passo para 

garantia de acesso – de equipamentos e espaços que tornem a maternidade, no ambiente 

prisional, minimamente viável. Vale dizer, a existência de cela específica para 

gestantes, de berçário, de creche e de centro de referência materno-infantil foram 

contemplados por este levantamento. No que toca à infraestrutura das unidades que 

custodiam mulheres, menos da metade dos estabelecimentos femininos dispõe de cela 

ou dormitório adequado para gestantes (34%). Nos estabelecimentos mistos, apenas 6% 

das unidades dispunham de espaço específico para a custódia de gestantes.  

Figura 8: Existência de berçário e/ou centro de referência em unidades 

femininas e mistas. Brasil. Junho de 2014 
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Fonte: Infopen, junho 2014. Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

Os dados apresentados sobre o perfil da população prisional feminina brasileira 

compreendem diferentes aspectos, que permitem uma visualização sobre suas origens, 

históricos de vida e situações de vulnerabilidade social. A prevalência de certos perfis 

de mulheres (baixa escolaridade, negras) no sistema prisional revela a discrepância das 

tendências de encarceramento de mulheres no país, e reforça o já conhecido perfil da 

população prisional geral. Os dados apresentados abrangem diferentes aspectos: desde a 

natureza da prisão, tipo de regime, raça/cor/etnia da mulher privada de liberdade, estado 

civil, escolaridade, razão de sua prisão.  

Esse conjunto de dados reflete dimensões bastante distintas, que permitem o 

cruzamento entre si e a elaboração de diagnósticos sobre as eventuais falhas do sistema 

de justiça criminal e também de políticas públicas, que poderiam ser traduzidas em 

maiores oportunidades sociais a perfis específicos de mulheres. Chama bastante a 

atenção o expressivo número (63%) de mulheres brasileiras condenadas com penas de 

prisão de até oito anos. Esse dado revela a persistência da pena de prisão como medida 

sancionatória, inclusive para os casos de crimes menos graves, impactando de forma 

mais geral o total da população de mulheres encarceradas no Brasil. Os dados apontam 

que 50% das mulheres encarceradas têm entre 18 e 29 anos. Se compararmos essa 

distribuição com a população brasileira total, notamos que os jovens representam apenas 

21% da população do país.  

Figura 9: Faixa etária das mulheres privadas de liberdade. Brasil. Junho de 

2014  
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Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf)  

Em relação à raça, cor ou etnia, destaca-se a proporção de mulheres negras 

presas (68%) – duas em cada três presas são negras. Na população brasileira em geral a 

proporção de negros é de 51%, segundo dados do IBGE.  

 

 

Figura 10: Raça, cor ou etnia das mulheres privadas de liberdade. Brasil. 

Jun de 2014 
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Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

A maior parte das mulheres encarceradas é solteira (57%), o que pode ser em 

parte explicado pela alta concentração de jovens no sistema prisional. Se compararmos 

a distribuição das categorias de estado civil entre homens e mulheres encarcerados, 

percebemos que a principal diferença entre os gêneros está nas categorias “divorciado e 

viúvo”. Enquanto apenas 1% dos homens são divorciados e outros 1% viúvos, essa 

proporção é de 3% entre as mulheres.  

 

 

 

 

Figura 11: Estado civil das mulheres privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014 

 

 

 

Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 
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No quadro geral da população prisional, o grau de escolaridade se apresenta 

baixo. Enquanto na população brasileira total cerca de 32% das pessoas completou o 

ensino médio, apenas 8% da população prisional total o concluiu. Se compararmos o 

grau de escolaridade de homens e mulheres encarcerados, é possível notar uma 

condição sensivelmente melhor no caso das mulheres, ainda que persistam baixos 

índices gerais de escolaridade (50% das mulheres encarceradas não concluíram o ensino 

fundamental – 53% dos homens). Apenas 4% das mulheres encarceradas são 

analfabetas, contra 5% dos homens; 11% das mulheres encarceradas concluíram o 

ensino médio, contra 7% dos homens encarcerados. 

 

 

 

 

Figura 12: Escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014 

Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

Em relação à população total carcerária feminina, quatro em cada dez registros 

correspondem a crimes contra o patrimônio. Tráfico de drogas é, por sua vez, o crime de 
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maior incidência, respondendo por 27% do total de crimes informados. Os crimes de 

homicídio correspondem a 14% dos registros. Quando analisamos essa distribuição com 

recorte de gênero, no entanto, são reveladas importantes especificidades. O 

encarceramento feminino obedece a padrões de criminalidade muito distintos se 

comparados aos do público masculino. Enquanto 23% dos crimes pelos quais os 

homens respondem estão relacionados ao tráfico, para as mulheres essa proporção chega 

a 58%. Por outro lado, o número de crimes de roubo registrados para homens é três 

vezes maior do que para mulheres.  

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre 

os registros das pessoas privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014  

 

Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

Sobre o tempo de pena atribuído às detentas, temos uma concentração das 

sentenças até 8 anos. 63% das mulheres condenadas têm penas de até 8 anos, contra 
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51% dos homens. Em geral, pode-se inferir das figuras acima que as mulheres cumprem 

sentenças mais curtas que os homens no sistema prisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tempo total de penas da população prisional feminina 

condenada. Brasil. Junho de 2014 
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Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 

(http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-

brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf) 

De acordo com Soares e Ilgenfritz (2002), a elevação no número de mulheres 

presas também pode expressar não só uma elevação real dos índices de criminalidade de 

ambos os sexos, mas uma redução dos níveis de condescendência do Sistema de Justiça 

Criminal em relação às mulheres infratoras, que em outras épocas eram vistas com mais 

tolerância em virtude do imaginário que envolve os papéis de gênero, tratando a mulher 

como um ser frágil, incapaz e altamente suscetível à influência masculina em seus atos 

de transgressão.  

Outro fator relevante é um envolvimento familiar prévio dessas mulheres com o 

tráfico, visto que seus companheiros e/ou filhos eram traficantes e sustentavam a família 

com esta atividade. Quando este provedor é preso, estas mulheres, que não possuíam 

renda e lidavam com a falta de perspectiva de emprego, consideraram o tráfico de 

drogas a maneira mais plausível para o sustento da família. Logo, iniciaram elas 

próprias alguma atividade ligada ao tráfico. Outro dado relevante, segundo os informes 

do Infopen, é o fator subalterno que a mulher representa neste universo, conforme 

observam Soares e Ilgenfritz: 

O aumento de mulheres presas por causa do tráfico teria por causa a 

maioria das mulheres desempenhar funções subalternas na escala 

hierárquica, sendo, assim, mais facilmente presas, em ordem 

decrescente de frequência e importância da função feminina associada 

ao tráfico: “bucha” (pessoa que é presa por estar presente na cena em 

que são efetuadas outras prisões), consumidoras, “mula” ou “avião” 

(transportadoras da droga), vapor (que negocia pequenas quantidades 

no varejo), “cúmplice” ou “assistente/ fogueteira”. Além do evidente 

aumento da violência por causa do tráfico de drogas em ambos os 

sexos, haveria uma baixa condescendência por parte do sistema de 

justiça em relação à condenação das mulheres. (SOARES, 

ILGENFRITZ, 2002, p. 90) 

De acordo com estudos promovidos pela Pastoral Carcerária Nacional, 

especificamente o núcleo responsável pela Pastoral Carcerária Feminina, a inserção das 

mulheres no tráfico de drogas pode ser resumida no tema motivação, conforme cinco 
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núcleos temáticos: condição de mula5; dependência química; econômica; relação 

parental e relação amorosa/sexual com traficantes ou usuários de drogas. Segundo Heidi 

Ann Cerneka, ex-Coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional para a questão 

feminina, em entrevista concedida em 5 de junho de 2014, alguns desses núcleos se 

relacionam e, em alguns casos, fazem parte de uma mesma situação. 

Atualmente é muito comum a situação de a mulher estar presa em 

flagrante por ter tentado entrar numa unidade prisional com drogas. 

Quase 4% das mulheres entrevistadas foram presas em uma delegacia 

ou em uma unidade prisional. As mulheres que foram presas durante 

revista na penitenciária portavam a droga para levá-la ao companheiro 

preso. A maioria delas disse que o marido estava sendo ameaçado por 

presos da unidade e, caso a esposa não levasse a droga, ele seria morto 

(CERNEKA, FILHO, MATSUDA, NOLA, BLANES, 2012, p.80). 

Na pesquisa de Biella (2007, p. 102), essas mulheres agem de maneira quase 

resignada diante da prisão, “de modo que o risco de ser presa e processada passa a ser 

apenas mais um detalhe, diante de seus relacionamentos afetivos”. É como se, para elas, 

houvesse uma “capa de impunidade natural” diante da justificativa do amor e dos 

vínculos familiares para as práticas relacionadas às drogas. Após o aprisionamento, é 

comum as mulheres relatarem não ter mais vínculo conjugal e afetivo com os homens 

pelos quais foram presas. Elas são literalmente abandonadas pelos protagonistas de seu 

estado prisional.  

De acordo com Heidi Ann Cerneka, Coordenadora da Pastoral Carcerária 

Nacional para a questão feminina, em entrevista concedida em 5 de junho de 2014, 

apenas as mães das presas costumam ser visitas frequentes às filhas encarceradas. Em 

algumas ocasiões, levam os netos para visitarem as mães, mas conforme as crianças vão 

crescendo, Cerneka afirma que as visitas costumam ficar mais esparsas, enfatizando a 

vergonha de ter um familiar na cadeia – fato que não ocorre quando o pai está preso, 

condenando duplamente a mulher encarcerada. “Maridos, namorados, companheiros, 

quando também não estão presos, nunca fazem uma visita. Essa mulher é 

                                                           
5 Mula: Quando falamos em tráfico de drogas, o termo “mula” se refere ao indivíduo que, 

conscientemente ou não, transporta droga em seu corpo, geralmente para outros países. Em casos mais 

extremos, em orifícios, ou mesmo por meio da ingestão da droga, encapsulada ou em forma de pacotes, 

embrulhada com plásticos. Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/trafico-droga-mulas.htm. 

Acesso em: 30 mai 2016. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/trafico-droga-mulas.htm
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completamente abandonada pelos protagonistas de sua prisão”, afirma a Coordenadora 

da Pastoral Carcerária Nacional. 

Segundo Cerneka, ex-Coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional para a 

questão feminina, com exceção da traficante Sonia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, que 

escapou de uma penitenciária em São Paulo, em 2006, e é a única mulher que aparece 

na lista dos mais procurados do site da Polícia Civil de SP, “não há nenhuma 

Fernandinha Beira Mar entre as presas no Brasil”, em uma referência ao traficante Luiz 

Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira Mar, preso desde 2002 e 

condenado a mais de 80 anos de encarceramento por tráfico de drogas, formação de 

quadrilha e assassinato de policiais.  

Conforme com o Relatório sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, publicado 

pela Pastoral Carcerária Nacional, em 2007, a massa das prisioneiras hoje é formada por 

um perfil jovem, mãe solteira, afrodescendente e na maioria dos casos, condenada por 

envolvimento com tráfico de drogas. Ela apresenta um vínculo tão forte com a família 

que prefere permanecer em uma cadeia pública, insalubre, superlotada e inabitável, mas 

com chance de receber a visita de sua família e filhos, a ir para uma penitenciária 

distante, onde poderia eventualmente ter acesso à remição da pena por trabalho ou 

estudo, e a cursos de profissionalização, além de encontrar melhores condições de 

habitabilidade.  

Lísias Nogueira Negrão afirma, no prefácio do livro “A igreja como refúgio e a 

Bíblia como esconderijo: religião e violência na prisão”, de Camila Caldeiras Nunes 

Dias (2008, p. 16), que na ótica da massa carcerária, a conversão a uma religião dentro 

do sistema prisional seria um expediente utilizado pelos presos que infringiram as 

determinações do rígido código interno da sociabilidade prisional e, temerosos de 

represálias a que ficam expostos, preferem refugiar-se entre os “crentes”, como são 

genericamente denominados os pentecostais, que ocupam dependências separadas 

exclusivamente para eles. As regras valem tanto para os presídios masculinos, quanto 

para os femininos. 

Os “malandros” não acreditam na autenticidade da conversão, que 

seria para eles um subterfúgio: mesmo tendo que se submeter às 

restrições e privações exigidas pelos crentes, ou seja, abstinência de 

álcool, fumo, tóxicos, sexo e lazer e, ainda, à intensa participação nas 
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atividades e rituais religiosos, ao menos deixam de ser ameaçados e 

preservam sua integridade física. Mas qualquer deslize pode ser 

interpretado como indício de embuste e, visando tal fim, são eles 

sempre provocados a cometê-los, por parte dos demais presos. Por 

outro lado, são eles estreitamente vigiados pelo grupo pentecostal. 

Quanto aos agentes penitenciários, não lhes importa a falsidade ou não 

da conversão, preocupam-se apenas com suas consequências: os 

pentecostais são menos rebeldes e mais dóceis, facilitando a 

manutenção da esperada disciplina (DIAS, 2008, p. 17). 

Segundo afirmam Oliveira (1978, p. 187-189) e Scheliga (2000, p. 86), a 

disciplina e a obediência são os dois elementos mais citados pelos funcionários quando 

se referem às influências da religião no comportamento dos presos. A associação entre 

religião e disciplina fica clara na fala de um ex-diretor de prisão: 

A religião ocupa um importante lugar na recuperação do homem 

preso. Seja ela qual for, a sua influência no ambiente carcerário é 

muito forte e concorre, sobremaneira, para a manutenção da 

disciplina. (WOLFMANN, 2000, p. 183). 

Para Dias (2008), no estudo “A igreja como refúgio e a Bíblia como esconderijo: 

religião e violência na prisão”, a aderência a uma crença religiosa no sistema prisional 

se dá, muitas vezes, não pela fé, mas pela necessidade orgânica em obter uma vida um 

pouco mais confortável e segura, e que garanta a integridade física no sistema carcerário 

convencional. 

O problema das superlotações nas prisões brasileiras é bem conhecido 

na sociedade em geral, desde há muito tempo. As celas coletivas da 

maioria das prisões abrigam um número muito maior de pessoas do 

que permite sua capacidade. A consequência de um grande número de 

pessoas segregadas em um mesmo espaço físico (em geral fétido, com 

péssimas condições de higiene e de ventilação, úmido e sujo) não 

poderia ser outra que não constituir-se como uma fonte de constantes 

conflitos, desavenças, mortes, agressões, violência física, sexual e 

moral e de uma permanente tensão nas unidades prisionais. (DIAS, 

2008, p. 187). 

Neste sentido, há diversas interfaces entre religião e cotidiano, especialmente o 

dia a dia das mulheres retratadas neste estudo. No capítulo seguinte veremos que as 

religiões têm um papel terapêutico, caracterizadas como espaços de sociabilidade, 

integração cultural e onde se encontra alívio para as dificuldades cotidianas. Buscamos 

mostrar como atuam estes grupos respectivos, ligados a cada religião monoteísta 
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(Cristianismo, Judaísmo, Islã), como agem no trabalho com gêneros e de que maneira a 

religião, ou a religiosidade, se envolve no âmbito de resgate de mulheres vitimizadas na 

busca de uma vida digna, bem como qual seria o papel social da religião, ou de grupos 

religiosos, no processo de recuperação de mulheres vítimas de situação de conflito. 

Abordamos como funciona cada grupo específico e a importância destes para a 

reinserção social, tanto no auxílio prático para que essa mulher consiga superar uma 

situação-limite (abrigo, alimento, emprego, documentação, expatriação), quanto na 

religiosidade como mecanismo de superação do trauma vivido. 
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CAPÍTULO II – RELIGIÃO E SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES-LIMITE  

2.1 O lugar da religião na dinâmica social 

Religião, humanidade, sociedade, imaginário 

É impossível falar de religião sem falar de cultura – sem dúvida, as práticas 

religiosas fazem parte intrínseca de uma cultura, como afirmam Silva & Karnal: 

"religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas a seres sobre-humanos 

dentro de universos históricos e culturais específicos" (Silva & Karnal, 2002, p. 13, 14). 

Ao nascer, toda pessoa é inserida no mundo onde irá começar a desenvolver-se 

biológica e culturalmente. Esse desenvolvimento depende ao menos de três ambientes 

para prosperar: o natural, que é considerado o particular; o familiar, cujo espaço irá 

adquirir traços característicos de sua origem; e o sociocultural, onde o indivíduo irá criar 

laços sociais, desenvolvendo uma cultura.  

Segundo Castoriadis (1987, p. 228), o homem só existe na e pela sociedade – e a 

sociedade sempre é histórica. “A sociedade como tal é uma forma, e cada sociedade 

dada é uma forma particular e mesmo singular.” Nesse sentido, o lugar da religião na 

concepção social está intrinsecamente permeado nesses ambientes anteriormente 

mencionados. Invariavelmente, cada indivíduo humano nasce com uma formação 

religiosa — ou sua total ausência que, por si, já é uma característica vinculada à não 

religião. Tal formação irá se reforçar/refutar no convívio sociocultural.  

Somos todos, em primeiro lugar, fragmentos ambulantes da instituição 

de nossa sociedade – fragmentos complementares, suas “partes totais”, 

como diria um matemático. A instituição produz indivíduos conforme 

suas normas, e estes indivíduos, dada sua construção, não apenas são 

capazes de, mas obrigados a, reproduzir a instituição. A “lei” produz 

os elementos de tal modo que o próprio funcionamento desses 

“elementos” incorpora e reproduz – perpetua – a “lei”. (...) Há, 

portanto, uma unidade da instituição total da sociedade; observando-a 

mais de perto, descobrimos que essa unidade é, em última instância, a 

unidade e coesão interna do tecido imensamente complexo de 

significações que impregnam, orientam, dirigem toda a vida daquela 

sociedade e todos os indivíduos concretos que, corporalmente, a 

constituem. Esse tecido é o que eu chamo de magma das significações 

imaginárias sociais trazidas pela instituição da sociedade considerada, 

que nela se encarnam e, por assim dizer, a animam. Tais significações 

imaginárias sociais são, por exemplo: espíritos, deuses, Deus, polis, 
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cidadão, nação, Estado, partido; mercadoria, dinheiro, capital, taxa de 

juros; tabu, virtude, pecado. (CASTORIADIS, 1987, p. 230). 

 

O papel da religião dentro do magma das significações imaginárias descrito por 

Castoriadis pode ser traduzido nas relações sociais desenvolvidas através da expressão 

dessa religiosidade, seja no culto a Apolo, durante o Império Romano; os sacrifícios 

humanos aos deuses Astecas, no antigo México; a ascensão do Cristianismo de Lutero, 

no século XVI; ou as igrejas neopentecostais de atualmente, com seus pastores 

eletrônicos que expulsam o demônio por atacado durante os cultos. Todos eles, em 

épocas distintas, unem uma fatia da sociedade em um processo de socialização, onde 

seus imaginários religiosos confluem e fazem sentido, dando um sentimento de pertença 

a quem pratica seus ritos. E, dependendo da época da história em que esses atores 

vivem, certas práticas religiosas serão incentivadas, como parte desse magma social, ou 

perseguidas, como algo alheio, profano àquele momento. Para o autor, toda sociedade 

(como todo ser ou espécie viventes) instaura, cria seu próprio mundo, no qual, 

evidentemente, ela se inclui (p. 232). 

Em suma, a instituição da sociedade que determina o que é e o que 

não é “real”, o que “tem um sentido” e o que é desprovido dele. Toda 

sociedade é um sistema de interpretação do mundo. Toda sociedade é 

uma construção, uma constituição, uma criação de um mundo, de seu 

próprio mundo (...). No caso da sociedade, embora a maior parte das 

“finalidades” que nela observamos sejam, evidentemente, governadas 

por um tipo de “princípio de conservação”, essa “conservação” é, 

afinal de contas, conservação de “atributos arbitrários” e específicos a 

cada sociedade – suas significações imaginárias sociais. 

(CASTORIADIS, 1987, p. 232, 233). 

Essas significações imaginárias sociais estão presentes desde os primórdios do 

ser humano e o florescimento das religiões matriarcais. Em 1870, o naturalista e 

arqueólogo inglês Sir John Lubbock, no livro “The origin of civilisation and the 

primitive condition of man”, propôs que se distinguissem, na pré-história da 

humanidade, o paleolítico, momento da primeira Idade da Pedra (Idade da Pedra 

Talhada, entre 50.000 e 10.000 a.C.), e o neolítico, a nova Idade da Pedra (Idade da 

Pedra Polida, de 10.000 a 1.700 a.C.). Desde então, as duas expressões se consagraram 

e ganharam o uso corrente. Atualmente, a questão primordial não gira apenas sobre a 

distinção entre utensílios talhados ou polidos, separados no tempo por uma linha 
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divisória, mas sim o aparecimento de um gênero de vida especial, o ser humano, nos 

últimos 10.000 anos, durante o holoceno6 ou período pós-glacial. O ser humano 

caçador-coletor do paleolítico tornou-se produtor: passou a praticar a agricultura, a 

domesticar e criar animais, tornou-se sedentário, desenvolveu a cerâmica, a tecelagem, 

o conceito de família, de vida em grupo.  

De acordo com a pesquisadora Patrícia Duarte, no trabalho “A primeira 

manifestação pré-histórica do universo religioso” (2013), a partir das mudanças 

biológicas no cérebro do homem primitivo foi possível desenvolvimento dos seus 

sentidos, que antes não eram tão desenvolvidos, como a visão e a audição. Através 

dessa habilidade em desenvolver seus sentidos, a autora defende (p. 147) que o ser 

humano deixa de ser um elemento que integra a natureza e passa a ser um agente 

transformador, buscando ampliar os seus limites para se impor ao meio onde vive. 

Sendo assim, através do conhecimento, o homem obtém meios para sua sobrevivência e 

elabora planos de atuação nesse sentido, antevendo situações inéditas nesta vivência. 

Dessa forma, nossa espécie se expandiu, diversificou-se e começou a reverenciar 

o divino de diversas maneiras. Segundo Yll (2002, p. 64), durante muito tempo “o 

passado pertenceu a caçadores, guerreiros, chefes, reis, sacerdotes, mercadores, 

metalúrgicos, artesãos e comerciantes”. Entretanto, devido ao fato de as teorias 

dominantes sobre a pré-história humana terem sido revistas frequentemente durante os 

últimos séculos, atualmente é possível verificar, a partir de indícios arqueológicos, que a 

mais antiga imagem humana do divino era feminina. A imagem da Deusa, sem a 

companhia de uma figura masculina, pode ser encontrada desde a época paleolítica até a 

neolítica, estendendo-se aos inícios das civilizações antigas. A Grande Deusa 

simbolizava as forças da vida, o nascimento e a alimentação, o crescimento e a 

fertilidade, a morte e o renascimento. Como o papel do homem na concepção ainda não 

era completamente compreendido, a organização social era centrada na mulher, dando a 

                                                           
6 Holoceno: Época geológica mais recente que faz parte do Período Neogeno e se estende de 11.500 anos 

até hoje. Holoceno e Pleistoceno compõem o período do Quaternário, tido atualmente como unidade 

informal de tempo geológico (ver Gradstein et al.,2004). Fonte: SIGEP - Comissão Brasileira de Sítios 

Geológicos e Paleobiológicos. Disponível em: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/holoceno.htm. 
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ela alto valor e status social. De acordo com Pikasa (2008), nesse começo costumamos 

situar a mãe: somos porque nos fizeram; existimos porque nascemos diferentes. 

A mãe humana não é simples natureza, na qual tudo volta a ser o 

mesmo, mas impulso criador e diferenciador, uma pessoa capaz de 

suscitar vida consciente por afeto, cuidado e palavra; por isso, é 

normal que a vejamos no fundo da realidade, como emanante do 

humano (...). Na perspectiva bíblica, falamos de um tempo de Eva, 

acrescentando que a Realidade, que emerge para o homem desde a 

natureza, tem traços femininos. Este é o sinal mais profundo da 

identidade humana: um útero fecundado para dar à luz, uma mulher-

pessoa que gera filhos-pessoas por transmissão (comunicação) de 

palavras, dizendo-lhes: “Emmanu-El”, Deus convosco (cf. Is 7,14). A 

mãe evoca a primeira idade, a navegação de grupos que de modos 

distintos, unidos por um mesmo impulso vital, foram povoando o 

planeta ao longo da pré-história. (PIKASA, 2008, p. 15, 16). 

Denominadas “Vênus paleolíticas” pelos historiadores, essas imagens em pedra 

e outros materiais estão entre as primeiras representações do divino que a humanidade 

concebeu — representadas como uma mulher com seios, ventre, vulva, quadris e 

nádegas pronunciadas. Elas são provas da existência de povos matriarcais em períodos 

pré-históricos, momento no qual a Deusa era cultuada, as mulheres percebidas como 

“doadoras de vida” e as sociedades, segundo diversos historiadores, eram igualitárias e 

pacíficas. Para Eliade (1992), os simbolismos e os cultos da Terra Mãe, da fecundidade 

humana e agrária, da sacralidade da mulher só puderam se desenvolver e constituir um 

sistema religioso amplamente articulado senão pela descoberta da agricultura. 

É igualmente evidente que uma sociedade pré-agrícola, especializada 

na caça, não podia sentir da mesma maneira, nem com a mesma 

intensidade, a sacralidade da Terra Mãe. Há, portanto, uma diferença 

de experiência religiosa que se explica pelas diferenças de economia, 

cultura e organização social – numa palavra, pela história. Contudo, 

entre os caçadores nômades e os agricultores sedentários, há uma 

similitude de comportamento que nos parece infinitamente mais 

importante do que suas diferenças: tanto uns como outros vivem num 

Cosmos sacralizado; uns como outros participam de uma sacralidade 

cósmica, que se manifesta tanto no mundo animal como no mundo 

vegetal. Basta comparar suas situações existenciais às de um homem 

das sociedades modernas, vivendo num Cosmos dessacralizado, para 

imediatamente nos darmos conta de tudo o que separa este último dos 

outros. Do mesmo modo, damo-nos conta da validade das 

comparações entre fatos religiosos pertencentes a diferentes culturas: 
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todos esses fatos partem de um mesmo comportamento, que é o do 

homo religiosus. (ELIADE, 1992, p.16). 

Entretanto, o domínio das sociedades matriarcais, ou de sistemas matrifocais, 

chegou ao fim e, depois daquele começo, surge a figura do pai, que acabou dominando a 

mãe. A mudança de valores ocorreu em diferentes momentos da história. No caso das 

culturas situadas na Europa, o processo teve início por ocasião das primeiras invasões 

indoeuropeias. Esses povos nômades trouxeram uma nova ordem social dominada pelos 

homens e por deuses masculinos que se reflete no panorama mitológico e religioso. 

Mesmo após a maior parte da Europa se tornar indo-europeizada, no período entre 4.500 

e 2.500 a.C., com a consolidação do domínio dos invasores, os dois sistemas culturais 

continuaram relativamente fundidos, com o sistema matrifocal funcionando como uma 

espécie de subcorrente do status quo. E, como no mito bíblico da Torre de Babel, esses 

grupos se multiplicaram e se espalharam pela Terra, dando origem a novos idiomas, 

culturas e sistemas de organização social com diferentes demandas religiosas, focadas 

no homem e no patriarcado. De acordo com Pikasa (2008), a palavra dos deuses 

masculinos é forjada através do raio, da razão, do sexo, cujo domínio do mundo se faz 

pela morte. Para o autor, chega ao fim a era do sangue feminino dos ciclos da vida e 

entra em cena o masculino, simbolizado e ritualizado pelo sacrifício e assassinato. 

Surgiram impérios, federações ou Estados, vinculados não só pela 

força geradora da mãe, mas pela organização do trabalho, pela 

unidade do comércio, pela administração racional e, sobretudo, pela 

guerra. Constituíram-se cidades e torres babélicas na China e na Índia, 

na Mesopotâmia e no Egito, na Síria e na Palestina e na Grécia-Roma, 

da mesma forma que em outros lugares do planeta. Nasceram, assim, 

as primeiras religiões estatais, que vinculavam a ordem/luta natural 

(céu-terra; estações e ciclos agrícolas) e a ordem/luta social, 

encabeçada por um rei, homem-guerreiro, portador e símbolo de 

violência legal, racional. Esse processo fundou um hierárquico 

assimétrico: o homem dominou a mulher, o senhor dominou os 

vassalos, a cultura da guerra dominou a natureza (...). Os novos povos 

que surgiram vinculados a esses deuses, que representam a força e a 

conquista masculina (chineses, indo-europeus, semitas), 

transformaram-se em dominadores. No lugar da deusa-mãe (humana e 

celeste) colocaram os sinais cósmicos e humanos que avalizam sua 

violência triunfadora, simbolizada normalmente no céu, no raio e na 

tormenta; costumam ser guerreiros, violadores e organizadores. 

Impõem sua lei, que é força militar e ordem social. Seu sinal básico 

(divino e humano) não é mais o princípio da vida (deusas), mas uma 



87 

 

racionalidade que age pela guerra, pai de deuses e homens. (PIKASA, 

2008, p. 18, 19). 

Pikasa (2008, p. 21) afirma que em um período bastante longo, entre os séculos 

VII e IV a.C., foi surgindo uma consciência e religião mais “humana”, que se espalhou 

depois por quase todo o mundo, consolidando-se nas três principais práticas 

monoteístas, formadas pelo Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, respectivamente. Tais 

interferências, ainda patriarcais, mas com novos arranjos morais e sociais, influenciam 

as sociedades até os dias de hoje. No livro “História da Vida Privada – Do Império 

Romano ao ano mil” (1990, p. 229), os autores afirmam que a transformação da 

sociedade ocidental europeia, da qual herdamos as tradições culturais e religiosas de 

base no Brasil pós-colonização, começa com o homem “cívico” da época dos Antoninos 

e termina com o bom cristão, membro da igreja católica da Idade Média ocidental. 

Passar das elites do período antonino do século II e do começo do 

século III a.C. equivale a deixar para trás uma moral tranquilamente 

arraigada no sentimento da distância social e penetrar no mundo de 

uma nação aflita. Já não são as fronteiras que separam uma elite 

incontestada e coerente de seus inferiores tradicionais situados no 

núcleo da ansiedade moral, mas a sobrevida da totalidade de um grupo 

muito distinto. A perpetuação das tradições de Israel, a lealdade 

constante dos judeus para com essas tradições e entre si constituem a 

questão central, comum a personalidades judias tão variadas como os 

discípulos de Jesus de Nazaré, São Paulo e os rabinos ulteriores. 

Raramente se encontra na história do mundo antigo um sentimento tão 

explícito da necessidade de mobilizar todo o eu a serviço de uma lei 

religiosa e da necessidade concomitante de mobilizar plenamente um 

sentimento de solidariedade entre os membros de uma comunidade 

ameaçada. (ARIÈS, DUBY, 1990, p. 243). 

 Para Pikasa, as diversas culturas-religiões que surgiram no tempo-eixo formam 

uma espécie de leque colorido. Segundo o autor (p. 23), desde o nosso contexto 

ocidental queremos destacar a contribuição judaico-cristã, ou cristã-muçulmana, 

posteriormente, que realça a transcendência de Deus e o valor dos seres humanos como 

pessoas, seres absolutos, capazes de estabelecer uma relação autônoma com Deus – de 

se salvar, ou se condenar no plano espiritual. De acordo com Pikasa, apoiados na base 

israelita de que o homem é pessoa diante de um Deus pessoal, e reassumindo elementos 

do tempo-eixo, o Cristianismo e o Islamismo introduziram uma grande novidade na 

história, destacando o valor absoluto do homem e de suas relações sociais. Sobre essa 

premissa, a experiência religiosa cristã, de fundo israelita, afirmará que Deus encarnou-
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se por meio de Jesus, ou revelou-se através das palavras do profeta Maomé, no caso do 

Islã, em cada ser humano. 

1) Cada homem é pessoa, valioso em si mesmo, e assim pode se 

comunicar com outros. Não é parte de um todo, nem um elemento 

de um grupo social, nem um momento da vida do espírito, mas 

um absoluto diante do Deus infinito. 2) O amor mútuo é sinal da 

presença de Deus, de maneira que os homens, ao se amarem e se 

unirem em comunhão (Igreja, Umma), são encarnação e rosto de 

Deus invisível. (PIKASA, 2008, p. 23). 

A grande questão das três principais religiões monoteístas abraâmicas – 

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo –, é que todas pregam que apenas o “seu” Deus é 

verdadeiro. Sendo assim, os “outros” certamente são falsos e seus seguidores, infiéis. 

Foi assim com os judeus, os primeiros monoteístas das religiões abraâmicas, que 

reivindicaram uma aliança especial com Deus. A narrativa da aliança entre Deus e 

Abraão é uma das mais conhecidas da tradição judaico-cristã, relatada nas primeiras 

páginas da Torá, a Bíblia Hebraica, que equivale ao Antigo Testamento cristão. Ali é 

narrada a saga dos hebreus, mais tarde conhecidos como israelitas ou judeus, um povo 

nômade que há 4 mil anos andava pelos desertos da Mesopotâmia. Segundo as 

escrituras descritas no livro de Gênesis (12-15), os hebreus conheceram Deus 

pessoalmente, andaram com Ele na guerra e na paz. E registraram tudo o que 

descobriram sobre o Criador. 

Em 400 d.C., a crença de povo eleito dos judeus foi refutada pelo arcebispo de 

Constantinopla, João Crisóstomo, e outros patriarcas da Igreja Católica em Antioquia. 

Naquele momento, os religiosos católicos denominaram os seguidores do Judaísmo 

como “demoníacos e inimigos da raça humana”. Em 325, o 1º Concílio de Niceia 

culpou-os pela morte de Jesus, uma acusação que seria retirada apenas em 1965, no 

Concílio Vaticano 2º, e que provocou 2 mil anos de injúrias e matanças, como na 

Inquisição, durante a Idade Média, por exemplo, quando milhares de judeus foram parar 

na fogueira e outros tantos se converteram forçosamente à fé cristã, já que o batismo, 

invariavelmente seguido de exílio, era a única chance de salvação das chamas.  

O Cristianismo teve sua cota de domínio religioso e cultural sangrento 

especialmente durante o período das grandes navegações europeias, nos séculos XV e 

XVI, passando pelos movimento de dominação/invasão/colonização das Américas, 
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Ásia, África e Oceania, entre os séculos XVI e XIX, quando ingleses, espanhóis, 

portugueses, franceses e demais europeus cristãos desestruturaram as fronteiras, 

religiões e as culturas dos países dominados causando celeumas presentes até os dias 

atuais, especialmente no continente africano. Por sua vez, no século VII, foi a vez de o 

Islã tentar impor a primazia de Alá sobre as demais religiões do mundo ocidental. Os 

exércitos de Maomé partiram da Arábia para entrar no Oriente Médio, norte da África e 

Península Ibérica. Segundo diversos historiadores, o objetivo da difusão não era tanto 

econômico ou político, como ocorreu com o imperialismo ocidental do século XIX, mas 

sim a busca por uma conquista em nome da fé. E quando o papa Urbano II lançou as 

Cruzadas7, um movimento armado para tentar recuperar a Terra Santa, em 1096, os 

espanhóis já vinham lutando contra os muçulmanos em seu território havia quase 400 

anos. E assim, a cultura árabe se fez notória em terras espanholas, deixando até hoje 

suas influências na arquitetura, ortografia, culinária e traços étnicos no sul da Espanha, 

especialmente na Andaluzia – a Grande Mesquita de Córdoba, por exemplo, é produto 

do califado que dominou o sul da Espanha entre 756 e 912. E mais uma vez, violência e 

cultura se fundem no tema religião.  

Com o tempo muitas vezes a cultura vem a ser associada de forma 

agressiva à nação ou ao Estado; isso “nos” diferencia “deles”, 

quase sempre com algum grau de xenofobia. A cultura, nesse 

sentido, é uma fonte de identidade, e aliás, bastante combativa, 

como vemos em recentes “retornos” à cultura e à tradição. Esses 

                                                           
7 As Cruzadas foram expedições militares organizadas entre 1095 e 1291 pelas potências cristãs 

europeias, com o objetivo declarado de combater o domínio islâmico na chamada Terra Santa, 

reconquistando Jerusalém e outros lugares por onde Jesus teria passado em vida. A empreitada constituía 

uma mistura de guerra, peregrinação e penitência: os guerreiros cruzados, conhecidos também como 

“peregrinos penitentes”, acreditavam que seus pecados seriam perdoados caso completassem a jornada e 

cumprissem a missão divina de libertar locais sagrados, como a Igreja do Santo Sepulcro. Esses 

cavaleiros e soldados tinham como símbolo a cruz, bordada no manto que usavam – daí o nome com que 

ficaram conhecidos. Seus motivos não eram, porém, exclusivamente religiosos. Mercadores emergentes 

viram nas Cruzadas uma oportunidade de ampliar seus negócios, abrindo novos mercados e obtendo lucro 

ao abastecer os exércitos que atravessavam a Europa a caminho do Oriente. Outro objetivo era unificar as 

forças da cristandade ocidental, divididas por guerras internas, e concentrar suas energias contra um 

inimigo comum, os chamados “infiéis muçulmanos”. Nesse período de quase dois séculos, oito Cruzadas 

foram lançadas, embora duas delas jamais tenham chegado a Jerusalém. A Quarta desviou-se do seu 

objetivo original para atacar os cristãos ortodoxos de Constantinopla – que não reconheciam a autoridade 

do papa de Roma –, saqueando a cidade no ano de 1203. Já a Quinta conseguiu conquistar partes do 

Egito, mas bateu em retirada sob a pressão do inimigo antes de atingir a Palestina. Fonte: Revista 

Superinteressante Mundo Estranho, 18 abr. 2011, editora Abril. Disponível em: 

http://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-que-foram-as-cruzadas/. 
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“retornos” acompanham códigos rigorosos de conduta intelectual 

e moral, que se opõem à permissividade associada a filosofias 

relativamente liberais como o multiculturalismo e o hibridismo. 

No antigo mundo colonial, esses “retornos” geraram vários 

fundamentalismos religiosos e nacionalistas. Neste segundo 

sentido, a cultura é uma espécie de teatro em que várias causas 

políticas e ideológicas se empenham mutuamente. (SAID, 2011, 

p. 12). 

A morte de Deus e os fundamentalismos modernos 

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo passaram, na Europa, pelos processos do 

Renascimento (séculos XV e XVI), do Iluminismo (século XVIII), e depois saltaram 

com essas modificações para o restante do mundo nos séculos XIX e XX, incorporando 

elementos como racionalismo, liberdade e capitalismo. De acordo com Pikasa (2008), o 

capital existe desde a antiguidade, mas o capitalismo só surgiu ao aplicar de modo 

consequente a ciência e o poder sobre um mundo centrado em torno da produção e do 

mercado.  

Diante das diversas culturas do tempo-eixo, que podiam se 

desenvolver em formas separadas (conversando entre si), emerge 

agora o único pensamento e civilização do capital, cultivado e 

explorado de modo programado a serviço da produção, do 

mercado e do consumo. Neste contexto, já no século XIX, Marx 

disse que os deuses antigos haviam morrido. O único deus do 

planeta agora é o Capital (Mt 6,24: “Mamona”), a quem todos os 

homens servem (inclusive os antigos marxistas). (PIKASA, 2008, 

p. 25). 

Sobre a secularização, segundo Libanio (2002), o auge desse fenômeno ocorreu 

na década de 1960 e inícios de 1970, com uma convergência gigantesca entre as 

ciências naturais, antropologia, psicologia, sociologia política e a prática crescente do 

ateísmo ou de uma indiferença à religiosidade por parte de pessoas inseridas em uma 

religião, mas que não seguiam mais seus ritos e preceitos. “Retomou com toda a força o 

grito de ‘o louco’ de F. Nietzche: Deus morreu. A secularização impunha-se como 

evidência”, (p. 15, 17).  

Durante a segunda metade do século XX, o mundo ocidental observou dois 

fenômenos: a secularização das religiões e o crescimento de uma devoção militante das 
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três religiões monoteístas denominada de fundamentalismo8, aplicada a cristãos, judeus 

e muçulmanos. Para Armstrong (2001), em meados do século XX acreditava-se que o 

secularismo era uma tendência irreversível e que nunca mais a fé desempenharia um 

papel importante nos acontecimentos mundiais. A autora argumenta que, tornando-se 

mais racionais, os homens já não teriam necessidade da religião, ou a restringiriam ao 

âmbito pessoal e privado. Contudo, no final da década de 1970, os fundamentalistas 

começaram a rebelar-se contra essa hegemonia do secularismo e colocaram a religião 

sob a luz dos holofotes novamente. Ganham força, então, os movimentos 

fundamentalistas, uma resposta a essa secularização, à modernidade e seus apelos. 

Karen Armstrong (2001, p. 10) explica que o fundamentalismo não é exclusivo das 

religiões monoteístas. “Ocorre também entre budistas, hinduístas e até confucionistas 

que rejeitam muitas das conquistas da cultura liberal, lutam e matam em nome da 

religião e se empenham em inserir o sagrado no campo da política e da causa nacional.” 

Os fundamentalistas não hesitam em fuzilar devotos no interior de 

uma mesquita, matar médicos e enfermeiras que trabalham em 

clínicas de aborto, assassinar seus presidentes e até derrubar um 

governo forte. Os que cometem tais horrores constituem uma 

pequena minoria, porém até os fundamentalistas mais pacatos e 

ordeiros são desconcertantes, pois parecem avessos a muitos dos 

valores mais positivos da sociedade moderna. Democracia, 

pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de 

expressão, separação entre Igreja e Estado – nada disso lhe 

                                                           
8 Fundamentalismo: Os primeiros a utilizá-lo foram os protestantes americanos que, no início do século 

XX, passaram a denominar-se "fundamentalistas" para distinguir-se de protestantes mais "liberais", que, a 

seu ver, distorciam inteiramente a fé cristã. Eles queriam voltar às raízes e ressaltar o "fundamental" da 

tradição cristã, que identificavam como a interpretação literal das Escrituras e a aceitá-lo de certas 

doutrinas básicas. Desde então, aplica-se a palavra "fundamentalismo" a movimentos reformadores de 

outras religiões. O que está longe de ser satisfatório e parece sugerir que o fundamentalismo é monolítico 

em todas as suas manifestações. Na verdade cada "fundamentalismo" constitui uma lei em si mesma e 

possui uma dinâmica própria. Tem-se a impressão de que os fundamentalistas são inerentemente 

conservadores e aferrados ao passado, e, no entanto suas ideias são essencialmente modernas e 

inovadoras. Se voltarem ao "fundamental", os protestantes americanos agiram de um modo peculiarmente 

moderno. Já se argumentos que não se pode aplicar esse termo cristão a movimentos que têm prioridades 

totalmente diversas. Os fundamentalismos islâmico e judaico, por exemplo, não se prendem muito à 

doutrina, o que é um preocupado intrinsecamente cristão. Uma tradução literal de "fundamentalismo" em 

árabe nos dá usuliyyah, palavra que se refere ao estudo das fontes das várias normas e princípios da lei 

islâmica. As maiorias dos ativistas rotulados de “fundamentalistas” no Ocidente não se ocupam dessa 

ciência islâmica, mas têm interesses muito diferentes. O uso do termo "fundamentalismo" é, pois, 

equívoco. Fonte: ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus – O fundamentalismo no Judaísmo, no 

Cristianismo e no Islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 12, 13. 
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interessa. Os fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da 

biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o Livro 

do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Numa 

época em que muitos estão rompendo os grilhões do passado, os 

fundamentalistas judeus observam sua Lei revelada com uma 

rigidez maior que nunca, e as mulheres muçulmanas, repudiando 

as liberdades das ocidentais, cobrem-se da cabeça aos pés com seu 

xador. Os fundamentalistas islâmicos e judeus têm uma visão 

exclusivamente religiosa do conflito árabe-israelense, que 

começou como uma disputa secularizada. (ARMSTRONG, 2001, 

p. 10). 

Embora haja fundamentalismo em todas as religiões, no final do século XX o 

termo começou a ser associado exclusivamente aos muçulmanos depois do atentado de 

11 de setembro de 2001, quando o mundo assistiu, estarrecido, ao maior ataque externo 

aos Estados Unidos em seu território. Quase 3 mil pessoas morreram depois que 

terroristas do grupo Al Qaeda, liderados pelo saudita Osama bin Laden, sequestraram 

quatro aviões para usá-los como mísseis para colidir com as torres gêmeas do World 

Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York, em nome da jihad9, a guerra santa. 

Na sequência de poucos minutos, foi a vez de o Pentágono, sede do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, ser atingido, em Washington, e de um outro avião, também 

pilotado por extremistas, cair no estado da Pensilvânia. O triplo atentado praticado em 

um único dia construiu uma imagem distorcida do Islã. E a mídia, infelizmente, 

contribuiu para associar todo e qualquer muçulmano aos terroristas, embora o 

fundamentalismo islâmico tenha surgido do grupo Irmandade Muçulmana, em 1928, no 

Egito. O grupo egípcio prega que o islã entrou em decadência ao adotar o modo de vida 

ocidental, sendo necessário derrubar os governos moderados e substituí-los por regimes 

baseados na sharia – a lei islâmica.  

                                                           
9 Jihad: Nos noticiários da TV, a palavra jihad quase sempre aparece como sinônimo de “guerra santa”, já 

que muitos terroristas e homens-bomba, em suas gravações de despedida a parentes e amigos, usam o 

termo como sinônimo da batalha pela qual estão dando suas vidas. Para o Islã, contudo, a palavra tem 

outro significado além de uma simples batalha. Traduzido também como “esforço de si mesmo”, a jihad é 

vista como a luta pessoal que todo muçulmano tem de empreender para viver de acordo com a vontade de 

Deus. Reza a tradição que o próprio profeta Maomé, ao voltar de uma batalha, usou a palavra com esse 

significado ao afirmar que retornara da pequena jihad (nesse caso, a guerra) para a grande jihad (a luta 

contra a ganância, o egoísmo e todas as formas de mal). Fonte: CAVALCANTE, Rodrigo. Islã. Coleção 

Para Saber Mais. Superinteressante. São Paulo: Abril, 2003, p. 66. 
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Essas ideias radicais inspiraram terroristas como os da Al Qaeda e retiraram a 

religião de sua posição de coadjuvante no final do milênio para recolocá-la no centro 

das discussões mundiais no século XXI. Ao final, essa realidade não deixa de ser 

irônica, pois a base de todas as religiões é o bem, e suas mensagens de paz e união. 

Como diz o Alcorão, “Quem tiver feito o bem, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. 

Quem tiver feito o mal, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á”. (c. 99, v. 7-8). 

A religião voltou a ser uma forja que nenhum governo pode 

ignorar impunemente. O fundamentalismo tem amargado derrotas, 

mas está longe da inércia. Hoje é parte essencial da vida moderna 

e certamente influirá nas questões nacionais e internacionais do 

futuro. É, portanto, crucial que tentemos entender o que esse tipo 

de religiosidade significa, como e por que se desenvolveu, o que 

pode nos revelar acerca de nossa cultura e qual a melhor maneira 

de enfrentá-lo. (ARMSTRONG, 2001, p. 13). 

 Peter Demant (2004), historiador e especialista em questões de Oriente Médio, 

afirma, em “O Mundo Muçulmano”, que o Islã tem estado cotidianamente no noticiário, 

na maioria dos casos em conexão com algum tipo de violência. No entanto, essa religião 

não é mais violenta do que outras crenças, nem predispõe mais seus seguidores ao 

fanatismo e à violência – inclusive a maioria das vítimas da violência muçulmana são 

outros muçulmanos, direta ou indiretamente. Então, de onde surge este estereótipo? Em 

parte, é consequência da tendência jornalística, comercialmente irresponsável, de 

proferir notícias sensacionalistas. 

Quando líderes comunitários muçulmanos representando um 

amplo espectro de opiniões assinam uma declaração em prol da 

coexistência pacífica e, juntamente com colegas não muçulmanos, 

apontam as condições para estimular uma melhor compreensão 

mútua, tal notícia vem como pequena nota de rodapé ou é 

simplesmente ignorada. Porém, quando o imã de uma mesquita 

extremista em Londres faz uma declaração incendiária, ela é 

amplificada como se representasse a opinião de todos os 

muçulmanos. Sabe-se que boas notícias não vendem jornais. 

Muita violência, de fato, acontece, mas sua apresentação pode ser 

distorcida (DEMANT, 2004, p. 340). 

Demant (2004, p. 342), acredita que a violência no Islã atual, pós-atentado de 11 

de setembro de 2001, em Nova York, se explica pela confluência de três motivos: “a 

existência de uma chaga psicológica aberta que tenta cicatrizar; a exacerbação de uma 

ampla crise socioeconômica e política em países periféricos muçulmanos e que o 



94 

 

desequilíbrio de poder e riqueza entre o Ocidente e o mundo muçulmano não permite 

solucionar de maneira gradual e pacífica; e a presença de grupos islamitas que usam a 

crise e a insatisfação para promover seu programa específico”. 

Uma coexistência pacífica e mutuamente benéfica entre a 

civilização ocidental e o Islã só pode se basear no respeito e na 

tolerância mútua. A tolerância e a celebração da diferença já estão 

embutidas como valores-chave da modernidade multicultural. 

Contudo, a tolerância conduz a uma coexistência passiva e, 

portanto, suscetível de erosão no caso de fortes tensões. Uma 

melhor coexistência ativa se baseia no conhecimento do “outro” 

(...) Esse processo de conhecimento e integração transforma o 

“outro” de estrangeiro tolerado em sócio e parceiro. Uma maneira 

de iniciar tal processo de aprendizagem e aproximação é o diálogo 

inter-fés – sempre que este diálogo conseguir sair do gueto dos 

islamofóbicos já convertidos e inclua a possibilidade de honesta 

crítica mútua. Na sociedade pós-cristã atual, a responsabilidade 

caberia não apenas às Igrejas, mas a todos em geral (DEMANT, 

2004, p. 353). 

2.2 Religião como comunidade terapêutica 

Uma das formulações mais clássicas sobre a definição do que seria comunidade 

pode ser encontrada na obra Gemeinschaft und Gesellschaft, de Ferdinand Tönnies, 

publicada pela primeira vez em 1887. No livro, o sociólogo descreve a comunidade 

como um lugar onde a vida comum, duradoura e autêntica, se desenvolve baseada nos 

laços de família e de vizinhança. Seu conceito é de um organismo vivo que funciona em 

harmonia com todos os seus membros.  

Para Tönnies (1995), o funcionamento interno da sociedade acontece a partir da 

artificialidade das coisas: os homens constroem círculos de convívio, como na 

comunidade, e vivem em paz, no entanto, não estão essencialmente unidos. Apesar de a 

sociedade possuir inúmeros componentes artificiais de união, os homens na sociedade 

permanecem separados. Tönnies define o termo Gesellschaft como um organismo 

público, o mundo, o novo; já a Gemeinschaft é o antigo, a vida estável e duradoura. Ele 

descreve as principais normas para a formação de uma comunidade: a relação de afeto 

entre parentes e amigos; o consenso entre aqueles que se entendem, e, logo, quem se 

entende e se estima, convive e permanece junto, ordenando uma vida comum. Em 
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teoria, características que aproximam as comunidades de imigrantes em uma nação 

estranha, por exemplo.  

A partir destas formulações, Tönnies descreve três tipos de comunidades: a de 

sangue (parentesco), de lugar (vizinhança) e de espírito (amizade). Elas estão 

entrelaçadas tanto no tempo como no espaço e participam de um mesmo plano de 

convivência que agrega valores para a segurança do grupo e para a vida familiar. 

Contudo, reconhece o autor, as práticas da comunidade estão fragmentadas, fracas e 

residuais. Porém, estão presentes no desenvolvimento da sociabilidade urbana e 

industrializada. 

Em uma perspectiva mais recente, o sociólogo Zygmunt Bauman (2003) 

considera a formação da comunidade levando em conta a contextualização histórica do 

capitalismo e as tentativas do homem em aproximar-se de um lugar seguro onde exista 

um sentimento de pertença e de acolhimento. Para Bauman, a base da comunidade é o 

ato de partilha, um local de união, ajuda mútua e cooperação, quesitos ainda 

encontrados, por exemplo, em comunidades mais fechadas, ou menores, de imigrantes 

que se auxiliam pela questão do pertencimento a um grupo étnico ou religioso, por 

exemplo. De acordo com o sociólogo, esta comunidade idealizada (ou passível de 

existência apenas em grupos reservados, focados, e durante um espaço limitado de 

tempo) tem seu declínio com a ascensão da sociedade industrial e o individualismo, 

principais elementos de enfraquecimento dos laços sociais. E mesmo entre estes grupos 

identitários, o “círculo do aconchego” (2003, p. 16) tende a chegar ao fim: “uma vida 

dedicada à procura da identidade é cheia de som e de fúria” (p. 21).  

A construção da identidade é um processo sem fim e para sempre 

incompleto, e assim deve permanecer para cumprir sua promessa (ou, 

mais precisamente, para manter a credibilidade da promessa). [...] Para 

evitar que isso aconteça, a identidade deve continuar flexível e sempre 

passível de experimentação e mudança; deve ser o tipo de identidade 

“até nova ordem”. A facilidade de desfazer-se de uma identidade no 

momento que ela deixa de ser satisfatória, ou deixa de ser atraente 

pela competição com outras identidades mais sedutoras, é muito mais 

importante do que o “realismo” da identidade buscada ou 

momentaneamente apropriada. A “comunidade”, cujos usos principais 

são confirmar, pelo poder do número, a propriedade da escolha e 

emprestar parte de sua gravidade à identidade a que confere 
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“aprovação social”, deve possuir os mesmos traços. (BAUMAN, 

2003, p. 61-62). 

Para Berguer (1985, p. 55), a religião serve para entrosar as realidades invasoras 

e obscuras na realidade da vida cotidiana. Mantém a harmonia da vida real legitimando 

as situações marginais, tornando-as sagradas e aceitas pelo universo. O autor afirma que 

a religião faz parte do mundo criado tanto pelo homem, como também da cultura 

estabelecida por uma comunidade de homens ou, antes, por uma sociedade, já que existe 

mais um acordo do que uma essência comum entre os indivíduos que compõem esse 

local de existência. O papel das religiões tem uma base legitimadora ao fundamentar a 

ordem social em origens que transcendem a história e o homem. “Toda legitimação 

mantém a realidade socialmente definida.” (Berguer, 1985, p. 45). Roger Silverstone 

(2005, p. 182-183) afirma que a comunidade é o local em que ocorrem as experiências 

conflitantes da vida social, com o conceito de comunidades vividas.  

Sonhamos com uma vida com os outros; com a segurança de lugar, 

familiaridade e cuidado (...). É difícil pensar em comunidade sem 

localização, sem um senso das continuidades da vida social que são 

fundadas, literalmente, num lugar. A comunidade, portanto, é a versão 

do lar. Mas é pública, não privada. Deve ser procurada e, às vezes, 

encontrada no espaço entre a família e a sociedade mais ampla. A 

comunidade sempre implica uma reivindicação. Não é apenas uma 

questão de estrutura: de instituições que permitem a participação e a 

organização dos membros. É também uma questão de fé, de um 

conjunto de reivindicações de ser parte de algo partilhável e particular, 

um conjunto de reivindicações cuja eficácia é percebida precisamente 

e apenas em nossa aceitação delas. Comunidades são vividas, mas 

também imaginadas (SILVERSTONE, 2005, p. 182-183).  

Alguns estudiosos ressaltam que comunidades religiosas podem também 

produzir sofrimento psíquico e violência, na medida em que crenças a respeito de certos 

grupos produzem discriminação, excluindo, rotulando e explorando a boa fé. No 

entanto, é inegável afirmar que a religião tem seu lugar na sociedade como comunidade 

terapêutica, um espaço de convívio social e solidário; de acolhimento, onde as pessoas 

encontram um alívio para as dificuldades do cotidiano e consolo para problemas 

diversos. Cada crença, à sua maneira, oferece um suporte social e espiritual para 

mudança de hábitos perniciosos de viver, no processo de cura, na recuperação da 

dependência de drogas, no conforto proporcionado por uma crença no sobrenatural.  
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Muitas vezes, mesmo no mundo moderno, estar inserido nestes grupos pode 

fazer a diferença entre a vida e a morte. Inúmeros estudos associam a prática da fé com 

a melhora da saúde mental, da qualidade de vida e do bem estar psicológico; na 

superação da depressão e dos comportamentos suicidas. Paiva (2007, p. 100) cita o 

estudo “O crescimento do cristianismo” (The rise of Christianity), do sociólogo da 

religião Rodney Stark (1997), para exibir a teoria de que uma rede social de cuidados e 

atenção contribui para as conversões e a prática na fé. No trabalho, Stark argumenta que 

um dos fatos que levaram à sobrevivência e ao crescimento do Cristianismo em seus 

primórdios foi justamente o acolhimento e o cuidado com os enfermos cristãos.  

Segundo Stark, uma poderosa razão da mortalidade dos pagãos, da 

sobrevivência dos cristãos e da conversão dos pagãos ao 

cristianismo foi a maneira de os cristãos e os pagãos, 

respectivamente, cuidarem ou deixarem de cuidar de seus doentes 

por ocasião das grandes epidemias que assolaram o império 

romano nos primeiros séculos da era cristã. A caridade, ou seja, o 

amor ao próximo induziu os cristãos, diferentemente dos pagãos, a 

providenciar para os irmãos de fé cuidados elementares, como 

“simples provisão de comida e água que permitem aos 

temporariamente enfraquecidos lutar por si mesmos pela 

recuperação em vez de perecer miseravelmente” (McNeill, 1976, 

citado em Stark, 1997, p.88). Esse cuidado, segundo Stark, não só 

preservou proporcionalmente muito mais vidas de cristãos do que 

de pagãos como encaminhou conversões de pagãos ao 

Cristianismo (PAIVA, 2007, p. 100). 

Da mesma maneira como no passado as grandes epidemias, o medo do inferno, 

da fome, de bruxaria, da excomunhão e das guerras que duravam décadas amedrontava 

a humanidade, atualmente os temores que permeiam a sociedade brasileira estão 

relacionados aos dilemas da miséria, da exclusão social, do vício em drogas, do 

desemprego, da violência urbana. Para dar suporte a essas novas demandas aflitivas das 

pessoas, a partir do final do século XX, florescem as igrejas neopentecostais10, que 

                                                           
10 Neopentecostais: vertente evangélica que mais cresceu na última década, começa na segunda metade 

dos anos 1970, cresce e se fortalece no decorrer dos anos 1980 e 1990. Universal do Reino de Deus 

(1977, Rio de Janeiro), Internacional da Graça de Deus (1980, Rio de Janeiro), Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra (1976, Goiás) e Renascer em Cristo (1986, São Paulo), fundadas por pregadores 

brasileiros, constituem as principais igrejas neopentecostais. Todas apresentam poucos traços de seita, 

forte tendência de acomodação ao mundo, participam da política partidária e utilizam intensamente a 

mídia eletrônica. Caracterizam-se por: (1) pregar e difundir a Teologia da Prosperidade, defensora do 

polêmico e desvirtuado adágio franciscano "é dando que se recebe" e da crença nada franciscana de que o 

cristão está destinado a ser próspero materialmente, saudável, feliz e vitorioso em todos os seus 
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aludem a um ideal chamado de Teologia da Prosperidade (TP). De acordo com Mariano 

(1996), a Teologia da Prosperidade inicia sua trajetória no Brasil no final dos anos 

1970. Desde então, penetrou em muitas igrejas e diversos ministérios para-eclesiásticos 

com o compromisso de prosperidade financeira a seus fiéis. A promessa de cura, 

bênçãos e vida financeira equilibrada vem atraindo milhares de brasileiros em todo o 

país, normalmente nas periferias das grandes cidades, para denominações como Igreja 

Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Renascer em 

Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Nova Vida, Bíblica da Paz, Cristo 

Salva, Cristo Vive, Ministério Palavra da Fé, Missão Shekinah, ADHONEP 

(Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno), CCHN (Comitê Cristão de 

Homens de Negócios) e diversas outras. De acordo com o Censo de 2010, do IBGE, 

22% dos brasileiros que se declararam evangélicos seguem alguma doutrina 

neopentecostal. 

Os pregadores da TP dizem que só não é próspero 

financeiramente, saudável e feliz nessa vida quem carece de fé, 

não cumpre o que diz a Bíblia a respeito das promessas divinas e 

está envolvido, direta ou indiretamente, com o Diabo. A posse, a 

aquisição e a exibição de bens, a saúde em boas condições e a 

vida sem grandes problemas ou aflições são apresentadas como 

provas da espiritualidade do fiel. Muitos líderes pentecostais veem 

tais crenças com maus olhos, tanto por razões teológicas quanto 

pelo fato de que a maioria de seus fiéis são escancaradamente 

pobres. As doutrinas da TP também são acusadas de atentar contra 

a soberania de Deus, dado que seus adeptos são instruídos a 

estabelecer relações com o Todo-Poderoso em que os "verbos 

como exigir, decretar, determinar, reivindicar frequentemente 

substituem os verbos pedir, rogar, suplicar". Piores ainda, na ótica 

de outros segmentos evangélicos, são as orientações de "dar 

(dinheiro) para receber" (bênçãos) propostas insistentemente 

nestas igrejas, visando aumentar o contingente de dizimistas e 

arrecadar maiores volumes de ofertas (MARIANO, 1996, p. 34). 

                                                                                                                                                                          
empreendimentos terrenos; (2) enfatizar a guerra espiritual contra o Diabo, seu séquito de anjos decaídos 

e seus representantes na terra, identificados com as outras religiões e sobretudo com os cultos afro-

brasileiros; (3) não adotar os tradicionais e estereotipados usos e costumes de santidade, que até há pouco 

figuravam como símbolos de conversão e pertencimento ao pentecostalismo. Fonte: Os neopentecostais e 

a Teologia da Prosperidade, Ricardo Mariano (1996, p. 26). Revista Novos Estudos no. 44 - Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Disponível em: 

http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/78/20080626_os_neopentecostais.pdf.  

http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/78/20080626_os_neopentecostais.pdf
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Segundo Mariano (1996), nos cultos da Igreja Universal do Reino de Deus, por 

exemplo, além de exortados a pagar o dízimo, a dar ofertas com desprendimento e a 

participar da corrente da prosperidade, “os fiéis, ansiosos por enriquecer, são 

aconselhados a deixar de ser empregados. Recebem incentivos para abrir negócios e se 

tornarem patrões, desejo da maioria dos que vendem sua força de trabalho no mercado” 

(p. 35). Em diversas denominações neopentecostais os empresários, membros da igreja, 

costumam dar testemunho de seu sucesso, ou “cura” da situação indesejada de pobreza, 

privação, ou mesmo vício e relacionamentos fracassados – seus testemunhos são 

levados ao rádio, à TV e à internet como estratégia de marketing para angariar novos 

adeptos.  

Em contrapartida, testemunhei pessoalmente, em meu trabalho de mais de 20 

anos como jornalista, diversas histórias de pessoas que conseguiram dar uma virada 

positiva na vida depois de ingressar em uma dessas igrejas. Estes fiéis, apesar da 

barganha divina que envolve as condições da mudança, se sentem satisfeitos e felizes 

com a conversão – e a contínua contribuição através do dízimo. Cria-se, dessa maneira, 

uma rede própria de relacionamentos e negócios – a maioria dos fiéis emprega apenas 

os irmãos de fé em seus estabelecimentos e procura consumir em lojas de seus pares. 

Minayo (1994, p. 66), afirma que a procura da religião se dá em função da vivência de 

experiências desafiadoras e da busca por um reordenamento de mundo. De acordo com 

a autora, a cura, ou o milagre, não devolve apenas a saúde do fiel, mas envolve a 

recuperação “da segurança, do bem-estar, da honra, do prestígio, de tudo aquilo que seja 

reordenação do caótico (...), em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo”.  

Segundo o psicólogo Paiva, a conexão entre cura e religião não é apenas 

psicológica e médica, mas também teológica. Inclusive, há religiões como o Budismo 

em que a cura é desnecessária. “E outras, como o Cristianismo, consideram a cura às 

vezes fim em si mesma, embora parcial, e às vezes sinal de outra realidade final” 

(p. 101).  

Numa cultura moderna, em que se reconhece a autonomia dos 

diversos segmentos da vida individual e social, a saúde e a doença 

não têm de passar pela definição religiosa ou, se o fazem, é num 

sentido bastante peculiar. Se tomarmos o caso do Cristianismo, 

encontraremos entendimentos diversos dessa relação na 

antiguidade e na modernidade. O interessante é que subsistem em 
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geral nas pessoas dimensões antigas e modernas, de modo que 

idealmente às vezes nos comportamos como pré-modernos, 

vendo, por exemplo, na saúde a bênção de Deus e na doença sua 

punição, e às vezes como modernos, vendo na saúde o resultado 

de feliz disposição genética, de recursos econômicos e de 

conhecimento para cuidar da higiene e da alimentação. (PAIVA, 

2007, p. 101). 

O fato é que a formação de comunidades de fé, independentemente da religião, 

pode representar segurança frente a vulnerabilidades e apresentar-se como uma 

estratégia de defesa contra a violência, especialmente em locais onde impera a ausência 

do Estado. A participação em atividades religiosas de grupo tem importância vital para 

o reforço da fé e a coesão moral. Para Teixeira (2009, p. 60), no processo de conversão 

à religião, há uma passagem entre “aceitar Jesus” e “aceitar o Evangelho”, o que 

significa fazer parte de uma igreja, compartilhar de uma nova rede de sociabilidade e de 

um novo ethos, ou seja, fazer parte de uma comunidade em seu sentido mais amplo. 

Segundo Rocha (2012, p. 54), é a comunidade religiosa “que fornece a estrutura de 

plausibilidade indispensável para conservar e manter a nova realidade subjetiva”, 

atuando como um aparelho legitimador.  

Intervenção religiosa no tratamento da dependência química 

A atenção a usuários abusivos de álcool e drogas entra nas pautas das políticas 

públicas brasileiras nos anos 1990, a partir da concepção de cuidado fundamentada nos 

direitos do usuário (Lima, 2010). Este foi um avanço em relação às práticas de exclusão 

adotadas pelos hospitais psiquiátricos até então, embora ambos os modelos sigam em 

funcionamento no país atualmente. Desde 2003, a redução de danos é a política oficial 

do Ministério da Saúde (Brasil, 2003), propondo diminuir os riscos de natureza 

biológica, social e econômica do uso de drogas e pautando-se no respeito ao indivíduo e 

a seu direito de escolha. Outra direção adotada é a abstinência do tipo “tolerância zero”, 

ou seja, a proibição do uso de qualquer substância, aplicada pelas Comunidades 

Terapêuticas (CTs)11.  

                                                           
11 Comunidades Terapêuticas são instituições privadas, sem fins lucrativos e financiadas, em parte, pelo 

poder público. Oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso, 

abuso ou dependência de drogas. São instituições abertas, de adesão exclusivamente voluntária, voltadas 

a pessoas que desejam e necessitam de um espaço protegido, em ambiente residencial, para auxiliar na 

recuperação da dependência à droga. O tempo de acolhimento pode durar até 12 meses. Durante esse 
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Na última década, observou-se a multiplicação de ONGs com grande 

representatividade religiosa, nas quais há repasse de verbas estatais para financiar ações 

assistenciais através de repasses do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas do 

Ministério da Justiça. A inserção de Comunidades Terapêuticas (CTs) nas políticas 

públicas para tratamento de adictos em álcool e outras drogas, recebendo recursos 

estatais, vem sendo bastante questionada por profissionais e técnicos da área da saúde 

que põem à prova a efetividade do método religioso para se conseguir a reabilitação de 

pessoas com problemas de dependência e também a laicidade do poder público que não 

pode se submeter às estratégias pouco ortodoxas de algumas igrejas. Em artigo 

publicado na revista Carta Capital, em maio de 2015, o jornalista Maurício Moraes 

questiona justamente a idoneidade de algumas denominações religiosas fomentadas por 

políticos no Congresso Nacional: 

Com a regulamentação as CTs passarão a receber cerca de R$ 300 

milhões no próximo biênio, o maior orçamento da história da 

Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), três vezes mais de tudo 

que já receberam (lembremos que hoje já é um bom negócio!). 

Enquanto o movimento antiproibicionista ainda engatinha rumo à 

uma revisão da política de drogas no Brasil, os fundamentalistas e 

a bancada do negócio fazem à festa às custas de pessoas que 

precisam de ajuda especializada. Em muitas CTs, os internos são 

submetidos à tortura proselitista, sobretudo de pastores 

evangélicos que tentam curá-los do “vício” com a mesma 

determinação que tentariam curar um gay se assim o pudessem. 

Neste caso, ainda cobram, já que muitas famílias gastam boa parte 

de sua renda na tentativa de “salvar” os filhos. Mas apenas donos 

de CTs não teriam poder suficiente para conquistar tamanha 

façanha (lembrando que, neste caso, setores do próprio governo 

foram críticos à regulamentação no Conad, caso do Ministério da 

                                                                                                                                                                          
período, os residentes devem manter seu tratamento na rede de atenção psicossocial e demais serviços de 

saúde que se façam necessários. As Comunidades Terapêuticas mantêm sempre um responsável técnico 

de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com a mesma qualificação. No processo 

de admissão, a Comunidade Terapêutica deve garantir: o respeito à pessoa e à família, independente da 

etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação 

financeira; a orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, 

incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares e amigos; a permanência voluntária; a 

vedação a qualquer forma de contenção física, isolamento ou restrição à liberdade; a possibilidade do 

usuário interromper a permanência a qualquer momento; a privacidade, quanto ao uso de vestuário 

próprio e de objetos pessoais. Fonte: Observatório Crack: é possível vencer. Governo do Brasil, 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/comunidades-terapeuticas.html 
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Saúde e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República). A regulamentação só passou no Conselho porque teve 

apoio da Frente de Defesa das Comunidades Terapêuticas no 

Congresso, composta por deputados como Celso Russomano, 

Delegado Éder Mauro, Bruno Covas, Delegado Edson Moreira, 

Mário Negromonte, Pastor Eurico e Sérgio Reis. Na seara da 

esquerda, surpreende que deputados como Alessandro Molon 

(PT), Luiza Erundina (PSB), e Jô Moraes (PCdoB) andem 

apoiando esta história. (MORAES, 2015). 

Ribeiro (2014) também faz questionamentos sobre a corrupção das igrejas, ou 

seja, uma visão mercantilista dos grupos religiosos que buscam lucro e que, para isso, 

muitas vezes se aliam a traficantes de drogas e a políticos que “vendem vantagens”. 

Este receio tem uma importância fundamental – com base em Foucault, fica o 

questionamento sobre o saber-poder que possuem os “verdadeiros líderes religiosos” e 

seu medo de serem confundidos com “falsos pastores”. 

É importante marcar uma forte limitação do trabalho religioso. 

Embora haja muitos líderes, de várias confissões, que possuem 

uma consciência clara sobre a questão social, as desigualdades e a 

pouca força política dos moradores da favela, dificultam 

mudanças que requerem forças coletivamente organizadas. Assim, 

a ação dessas entidades, no campo social, vai pouco além do 

apoio, da solidariedade e do acolhimento. As igrejas e seus líderes 

podem ter sim uma posição pró-ativa junto à população, em busca 

de padrões mais elevados de qualidade de vida. E isso só vai 

ocorrer com a inclusão das populações das favelas no circuito da 

cidadania, ou seja, na conquista de seus direitos (e no 

reconhecimento de seus deveres) no campo da educação, da 

saúde, do saneamento básico, da moradia própria, da segurança, 

dentre outros. (RIBEIRO, 2014, p. 91,92). 

Entretanto, durante pesquisas de campo desenvolvidas para este trabalho, pude 

observar que os casos citados na reportagem acima são a minoria no escopo da pesquisa 

desenvolvida. Para este estudo, prevalecem as constatações feitas por Sanchez e Nappo 

(2008), que afirmam que a religião não apenas promove a abstinência do consumo de 

drogas, mas oferece recursos sociais de reestruturação: nova rede de amizades, 

ocupação do tempo livre em trabalhos voluntários, atendimento "psicológico" 

individualizado, valorização das potencialidades individuais, coesão do grupo, apoio 

incondicional dos líderes religiosos, sem julgamentos e, em especial entre evangélicos, 

a formação de uma "nova família". No estudo Intervenção religiosa na recuperação de 
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dependentes de drogas (2008), as pesquisadoras Zila van der Meer Sanchez e Solange 

Aparecida Nappo, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas do 

Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, desenvolveram 

uma pesquisa sobre esta abordagem em três denominações religiosas: católica, 

evangélica (protestante) e espírita (kardecista): 

Foi realizado estudo qualitativo exploratório com observação 

participante entre 2004 e 2005, durante 17 meses, em 21 

instituições religiosas da cidade de São Paulo, onde os rituais 

puderam ser vivenciados. Participaram das entrevistas em 

profundidade pessoas que haviam se submetido a um “tratamento” 

religioso para dependência de drogas e que estivessem abstinentes 

por no mínimo seis meses. No total foram entrevistados 69 

homens (81%) e 16 mulheres (19%). Houve predomínio de 

homens nos três grupos, o que está em acordo com maior número 

de homens consumidores de drogas no Brasil. Evangélicos 

apresentaram em média 35 anos de idade, católicos 36,3 anos e 

espíritas 48,1 anos. Quanto a classe social e escolaridade, os 

evangélicos apresentaram as menores rendas; os católicos, média 

similar à da população brasileira, e espíritas com as maiores 

rendas. (SANCHEZ, NAPPO, 2008, p. 267). 

O estudo de Sanchez e Nappo apontou que a fé religiosa dos entrevistados foi 

fundamental para mantê-los na abstinência do consumo de drogas. Contribuíram para 

isso o suporte, a pressão positiva e o acolhimento recebido no grupo, além da oferta de 

reestruturação da vida com o apoio incondicional dos líderes religiosos. Nos relatos dos 

participantes, ficava clara a expressão de que a fé promovia a qualidade de vida. “Esse 

comportamento levaria ao afastamento natural das drogas, à falta de interesse 

impulsionada pelo medo ou apenas pela conscientização da degradação moral associada 

ao abuso destas substâncias” (p. 269). O enfrentamento das dificuldades, a partir da 

perspectiva espiritual, acabava proporcionando um distanciamento natural de atitudes e 

pessoas contrárias à moral difundida pela religião.  

O principal fator que vincula os entrevistados à religião é ao 

acolhimento recebido. Eles chegam ao grupo em tal estado 

deplorável físico e moral, que se sentem excluídos da sociedade. 

No entanto, eles são tratados com respeito e dignidade ao 

chegarem a qualquer um dos grupos religiosos e é nesse momento 

que readquirem uma identidade num novo grupo sem que lhes 

peçam nada em troca, sem cobranças ou condenações. O contato 

físico sem preconceitos impressiona e valoriza os dependentes de 
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drogas. É consenso entre eles valorizar este tipo de tratamento que 

os coloca no mesmo nível de quem os acolhe e ainda ouvem 

relatos de pessoas que como eles erraram e foram redimidos (...) 

A religião não apenas promove a abstinência do consumo de 

drogas, mas oferece recursos sociais de reestruturação: nova rede 

de amizades, ocupação do tempo livre em trabalhos voluntários, 

atendimento “psicológico” individualizado. Parte considerável do 

sucesso dos “tratamentos” religiosos está no acolhimento 

oferecido àqueles que buscam ajuda, no respeito que lhes é 

transmitido, auxiliando na recuperação da autoestima e reinserção 

social por meio de novas atividades e vínculos sociais. Esta 

estrutura alicerça-se na fé religiosa, que promove o vínculo ao 

grupo por oferecer respostas religioso-filosóficas para as questões 

da vida. (SANCHEZ, NAPPO, 2008, p. 271). 

A socióloga Cecília Mariz (2003), no artigo “Embriagados no Espírito Santo: 

Reflexões sobre a experiência pentecostal e o alcoolismo”, afirma que os crentes são 

como irmãos, a fé é praticada e defendida na coletividade. Sendo assim, o 

pertencimento a um grupo religioso oferece à pessoa a oportunidade de tomar parte de 

um grupo e ter uma função social, tudo isso com a tutela de acompanhamento de seus 

membros. Através da disciplina religiosa, o grupo se transforma em escape e solução 

para o sofrimento, sempre com a promessa de uma nova vida. Aquele que se converte, 

por sua vez, “fica na obrigação de tentar libertar outros indivíduos e, desta forma, se 

sente relativamente responsável pela transformação dos outros e em parte da sociedade” 

(p. 68).  

Por sua vez, Lessa (2008) diz que a proximidade de religiosos com a população 

propicia encontros que podem provocar mudanças radicais na vida das pessoas, como 

no caso de jovens que deixam o tráfico de drogas e se convertem à religião. “A figura 

do líder é indispensável para se pensar práticas de promoção de uma vida melhor, pois 

oferece apoio, cura, auxílio material e, quando necessário, resgata pessoas do tráfico e 

da prostituição” (p. 59). Dessa maneira, os líderes religiosos dessas comunidades 

acabam por ocupar, tanto nas igrejas nas quais atuam, quanto nas comunidades onde 

vivem, um papel de liderança, de confiança naquilo que fala e faz, segundo as regras de 

sua religião. O discurso do religioso vem de encontro à necessidade, ou desejo, de 

mudança de quem a ele recorre para começar uma nova trajetória.  
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  A abordagem da religião libertadora como meio de transformação histórica 

desenvolve-se no Brasil pelas mãos de Frei Betto12, na obra “O que é Comunidade 

Eclesial de Base” (1985), e dos conceitos da Teologia da Libertação como meio de 

valorização do ser humano que é capaz de intervir na realidade social de seu tempo. De 

acordo com Löwy (2000), a Teologia da Libertação deveria ser chamada de 

Cristianismo da Libertação. O autor defende que esta vertente do pensamento teológico 

é um grupo de textos que resultaram de uma práxis elaborada desde o início dos anos 

1960 por determinados setores da Igreja, compostos por padres, ordens religiosas e 

bispos, e pelos movimentos religiosos laicos, representados pela Ação Católica, 

Juventude Universitária Cristã e Juventude Operária Cristã, e as redes pastorais de bases 

populares, comunidades eclesiais de base, entre outras formas de organização popular.  

A Igreja Católica passava por um processo de grandes mudanças. 

Em 1964, ela jogou água benta nos tanques. Agora, crescia a 

consciência de que ser cristão era ser também contra o pecado da 

opressão social, contra o pecado de nada fazer diante da injustiça 

social; ser solidário com os pobres; lutar por um mundo mais 

justo. Não tinha mais essa de que "Deus quis que os pobres 

fossem submissos". Era a Teologia da Libertação. (CULTURA 

BRASIL, 2011, p. 1). 

 

 

                                                           
12 Frei Betto: Carlos Alberto Libânio Christo, conhecido como Frei Betto, nasceu em 25 de agosto de 

1944, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É filho do jornalista e cronista do jornal Estado de Minas, 

Antonio Carlos Vieira, abertamente anticlerical, e de Maria Stella Libânio Christo, escritora, autora de 

“Fogão de Lenha: 300 anos de cozinha mineira”, um dos livros clássicos da culinária mineira. Ingressou 

na Ordem dos Pregadores Dominicanos em 10 de fevereiro 1966, em São Paulo. Como religioso 

dominicano exerceu também os ofícios de jornalista, teólogo, antropólogo e filósofo. Seus trabalhos como 

jornalista e suas ligações com a Ação Libertadora Nacional (ALN) de Carlos Marighella, um dos mais 

ferrenhos contestadores do regime político implantado pela ditadura militar, resultaram em sua prisão por 

duas vezes. Sua biografia inclui o episódio da prisão que inspirou um de seus principais livros, "Batismo 

de Sangue", onde conta a participação dos frades dominicanos do Convento das Perdizes na Aliança 

Libertadora Nacional e na captura e morte de seu principal líder, Carlos Marighela. A participação na 

Teologia da Libertação, corrente mais progressista da Igreja Católica, e sua atuação nas greves do ABC 

paulista, onde era responsável pela Pastoral Operária, em São Bernardo do Campo. Na ocasião, o 

religioso estreitou a amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e participu da criação do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Após o fim do período militar, Frei Betto passou a se dedicar à educação 

popular. Entre 2003 e 2004, atuou como assessor especial do então presidente Lula, em Brasília. A partir 

de 2007, passou a ser membro do conselho consultivo da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. N. A., 

com base no livro Frei Betto – Biografia (2016), de Américo Freire e Evanize Sydow, publicado pela 

Civilização Brasileira. 
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2.3 Religião e ação social para a superação de vulnerabilidades 

Hoje, no Brasil, há o enfrentamento de duas situações-limite nas quais a religião 

promove ações sociais para a superação de duas vulnerabilidades: o cárcere e a 

imigração de centenas de refugiados que chegam ao país. Segundo dados de 2016 da 

Agência da ONU para Refugiados (Acnur), o Brasil é signatário dos principais tratados 

internacionais de direitos humanos e é parte da Convenção das Nações Unidas de 1951 

sobre o Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo de 1967. A lei brasileira de refúgio 

criou o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), um órgão interministerial 

presidido pelo Ministério da Justiça e que lida principalmente com a formulação de 

políticas para refugiados no país, com a elegibilidade, mas também com a integração 

local de refugiados. A lei garante documentos básicos aos refugiados, incluindo 

documento de identificação e de trabalho, além da liberdade de movimento no território 

nacional e de outros direitos civis. 

Diante de conflitos internacionais, desastres naturais e ameaças religiosas, o 

número total de solicitações de refúgio no Brasil aumentou mais de 2.868% entre 2010 

e 2015. De 966 solicitações, em 2010, para 28.670, em 2015. A maioria dos solicitantes 

de refúgio vem da África, Ásia (inclusive Oriente Médio) e o Caribe. Até o final de 

2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 

8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade, 713 chegaram ao Brasil 

por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição de 

refugiado de algum familiar. Os países com maior número de refugiados reconhecidos 

no Brasil em 2016 foram Síria (326), República Democrática do Congo (189), 

Paquistão (98), Palestina (57) e Angola (26). 
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Figura 15: Total de imigrantes considerados refugiados no Brasil 

 

Fonte: Comitê Nacional para os Refugiados (2016)  

O número de sírios no país justifica-se pela triste realidade naquele país – a 

guerra civil na Síria já provocou quase 5 milhões de refugiados, 400 mil mortes (dados 

de março de 2017) e a pior crise humanitária em 70 anos, desde a Segunda Guerra 

Mundial. Com seis anos completados em abril de 2017, a guerra civil na Síria tem 

origens que passam pela Primavera Árabe, no Oriente Médio e na África, e por outros 

episódios do complexo contexto geopolítico da região. Com o aumento do fluxo de 

pedidos de sírios no Brasil, o governo decidiu tomar medidas que facilitassem a entrada 

desses imigrantes no território e sua inserção na sociedade brasileira. Em setembro de 

2013, o CONARE publicou a Resolução nº. 17 que autorizou as missões diplomáticas 

brasileiras a emitir visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, diante do 

quadro de graves violações de direitos humanos. Em 21 de setembro de 2015, a 

Resolução teve sua duração prorrogada por mais dois anos. Os critérios de concessão do 

visto humanitário atendem à lógica de proteção por razões humanitárias, ao levar em 

consideração as dificuldades específicas vividas em zonas de conflito, mantendo-se os 

procedimentos de análise de situações vedadas para concessão de refúgio. 

Apesar de ter sido o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção relativa 

ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no ano de 1960, e um dos primeiros países 

integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, responsável pela aprovação dos 

programas e orçamentos anuais da agência, o Brasil nem sempre atuou de forma no 
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acolhimento de refugiados no território nacional. Nos anos 1950, apenas aceitava como 

refugiados os europeus e os que não vinham da Europa, eram aceitos na condição de 

exilados – o ato era justificado porque o instituto do asilo não é regularizado por um 

órgão internacional e não traz ao Estado nenhum dever para com o estrangeiro.  

Ao longo das décadas muita coisa mudou. De acordo com o Documento 

ACNUR 2000, o país promulgou, em julho de 1997, a sua lei de refúgio nº 9.474/97, 

contemplando os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema. A lei 

adota parcialmente a definição ampliada de refugiado estabelecida na Declaração de 

Cartagena de 1984, considerando a “violação generalizada de direitos humanos” como 

uma das causas de reconhecimento da condição de refugiado. Em maio de 2002, o país 

ratificou a Convenção das Nações Unidas de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas e, 

posteriormente, em outubro de 2007, a Convenção da ONU de 1961 para Redução dos 

Casos de Apatridia. A lei brasileira de refúgio criou o Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), um órgão interministerial presidido pelo Ministério da Justiça 

e que lida com a elegibilidade de refugiados e a política nacional de refúgio. A lei 

garante documentos básicos aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de 

trabalho, além de garantir a liberdade de movimento no território nacional e outros 

direitos civis. 

Segundo o documento Refúgio no Brasil Uma Análise Estatística (2010-2013), 

publicado pela Agência da ONU para Refugiados, as solicitações de refúgio no Brasil 

são, em sua maioria, apresentadas em São Paulo (45% do total de solicitações no 

período), seguido pelo Rio de Janeiro (20%) e Distrito Federal (14%). Em 2013, São 

Paulo permaneceu o Estado com maior número de solicitações (23%), seguido pelo 

Paraná (20,7%), Distrito Federal (14%) e Rio Grande do Sul (9,3%). No Brasil, de 

acordo com os dados do CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 

2016 houve aumento de 12% no número total de refugiados reconhecidos no país. 

Ser estrangeiro e a relação com a religião 

A partir de seus estudos, Bauman (2003) concluiu que duas características 

acompanharam o desenvolvimento do capitalismo moderno. A primeira está relacionada 

ao grande empenho em substituir a ideia “original” da comunidade, seu ritmo e sua 

organização cotidiana por outra rotina artificialmente projetada e vigiada. De acordo 
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com o autor, há um preço a se pagar pelo privilégio de “viver em comunidade”: a 

liberdade — também chamada autonomia, direito à autoafirmação e à identidade. 

Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se outra. 

Não ter comunidade significa não ter proteção; alcançar a 

comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perder a 

liberdade. A segurança e a liberdade são dois valores igualmente 

preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas 

nunca inteiramente ajustados e sem atrito (...). Não seremos humanos 

sem segurança ou sem liberdade; mas não podemos ter as duas ao 

mesmo tempo e ambas na quantidade que quisermos. Isso não é razão 

para que deixemos de tentar (não deixaríamos nem se fosse uma boa 

razão) (BAUMAN, 2003, p. 10-11). 

Na vida de quem chega a um país estranho as palavras de Bauman tocam fundo. 

Fazer parte de uma “colônia de imigrantes”13 pode oferecer segurança traduzida no 

conforto de falar o próprio idioma, contatos para arrumar trabalho, estabilidade 

financeira, facilidade para exercer a religiosidade e sentimento de pertença diante de 

uma sociedade singular. Por outro lado, pode não existir a liberdade para praticar os 

novos costumes, envolver-se emocionalmente com nativos, conhecer outra religião ou 

buscar emprego em um ramo que não seja tradicional da comunidade. Durante um 

processo migratório, as pessoas precisam de um local para manter sua identidade 

cultural, aprender sobre o novo país, formar vínculos sociais e construir uma vida 

diferente. Este local, que pode ou não ser físico, denomina-se comunidade. Para Cicilia 

Peruzzo, a “comunidade não pode ser confundida simplesmente com um bairro, uma 

cidade ou segmentos étnicos, religiosos”.  

A comunidade se situa dentro de um espaço local, e o espaço local é 

sempre mais amplo e diversificado do que uma comunidade [...] Ela 

                                                           
13 Colônia sf (lat colonia) 1 Povoação de colonos. 2 Grupo de pessoas da mesma nacionalidade que vive em uma 

região limitada de outro país. 3 Sociol Território controlado politicamente por um Estado e povoado por emigrantes 

procedentes desse mesmo Estado metropolitano, justapostos ou sobrepostos a uma população indígena. 4 Hist 

Estabelecimento de cidadãos romanos em território recentemente submetido, para garantir a ordem. A colônia era um 

centro de vida romana, funcionando como uma pequena Roma. 5 Grupo de trabalhadores que, saindo do seu Estado, 

vão estabelecer-se e trabalhar noutro, dentro do seu país. 6 Associação obrigatória de pescadores, instituída pela 

legislação brasileira. 7 Conjunto de pessoas ou animais que vivem em comum. 8 Biol Coleção ou grupo de bactérias 

em uma cultura, derivados da reprodução de um organismo singular isolado ou de um grupo de organismos. 9 Biol 

Conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em um determinado local. 10 Reg (Sul) Lugar distante de 

povoações, onde seus moradores, muito dispersos, são agricultores ou criadores. C. de férias: instalações, em lugares 

apropriados, para hospedagem a pessoas em gozo de férias. C. correcional: presídio-rural para reclusos de bom 

procedimento. Dicionário Michaelis . Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/ 
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pressupõe a existência de elos mais profundos e não meros 

aglomerados humanos (PERUZZO, 2003, p. 55). 

Contudo, conforme argumenta Hall (2003), com o passar dos anos, e do 

nascimento das novas gerações, a carga identitária daquela comunidade de imigrantes 

original começa a sofrer mutações, o que demonstra que o tempo é um elemento crucial 

na modificação das características daquela comunidade em relação ao país em que 

vivem seus membros. 

Há notável variação, tanto em termos de compromisso quanto de 

prática, entre as diferentes comunidades ou no interior das mesmas – 

entre as diferentes nacionalidades e grupos linguísticos, no seio dos 

credos religiosos, entre homens e mulheres ou gerações. Jovens de 

todas as comunidades expressam certa fidelidade às “tradições” de 

origem, ao mesmo tempo em que demonstram um declínio visível de 

sua prática concreta. Declaram não uma identidade primordial, mas 

uma escolha de posição do grupo do qual desejam ser associados 

(HALL, 2003, p. 66,67). 

De acordo com Peruzzo (2006), a teorização clássica sobre comunidade foi 

elaborada tendo como parâmetro as sociedades agrárias, a partir da tribo, aldeia, família, 

igreja, lugar etc. Para a autora, as transformações nas sociedades exigiram a atualização 

nos conceitos de comunidade, englobando, igualmente, aquelas formadas por 

imigrantes. 

As comunidades continuam a se caracterizar pela existência de um 

modo de relacionamento baseado na coesão, convergência de 

objetivos e de visão de mundo, interação, sentimento de pertença, 

participação ativa, compartilhamento de identidades culturais, 

corresponsabilidade e caráter cooperativo. As próprias comunidades 

virtuais que surgem com o advento das novas tecnologias da 

comunicação, no final do século XX, demonstram a necessidade de 

atualização dos conceitos originais e, ao mesmo tempo, reforçam a 

necessidade da presença de laços de comunhão, como os acima 

referidos (PERUZZO, 2006, p. 04,05). 

Segundo Lúcia Ribeiro (2005), no artigo “Religião vivida no processo 

migratório, a experiência religiosa na vida dos imigrantes”, enquanto vivência pessoal e 

participação na comunidade religiosa, tende a se intensificar no contexto migratório. 

Para a pesquisadora, a vivência da fé se expressa em todas as fases: ao influenciar, na 

etapa inicial, a própria decisão de migrar e, já no país receptor, ao dar um sentido à 

maneira de viver e de atuar no cotidiano.  
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O processo migratório se caracteriza pela saída do país de origem, o 

que se traduz, para o migrante, em mudanças radicais. Na arguta 

análise de Gonçalves, o migrante é aquele que habita o espaço 

indefinido da fronteira, entendida não tanto em termos geográficos, 

mas em termos simbólicos, culturais e até psíquicos. “Uma espécie de 

não lugar, onde mora um não cidadão, que se encontra 

temporariamente sem documentos. Por isso mesmo vê sua identidade 

ameaçada, questionada, fragmentada. A partir desse não lugar, o 

migrante é levado a interrogar o seu próprio destino. As certezas e 

referências se desfazem e o perigo da solidão, da anomia e do 

desespero ronda a porta.” (RIBEIRO, 2005, p. 03). 

A participação na comunidade religiosa, por sua vez, responde não só à 

necessidade de ter apoio religioso, social e emocional, mas também de ter acesso à 

informação e a todo tipo de ajuda e assistência a partir de um grupo marcado pela 

identidade cultural do país de origem. Para Freston (2005), a condição migratória 

tenderia também a diminuir a religiosidade, em função de problemas inerentes a tal 

condição, tais como o ritmo intensivo de trabalho, a dispersão geográfica, a 

provisoriedade da vida migrante; por outro lado, entretanto, este autor questiona se a 

migração não poderia acentuar a religiosidade como uma forma de defesa cultural em 

um novo país. Ribeiro (p. 4), comenta que não se trata apenas de conviver com 

diferenças. Para a autora, sair da nação de origem implica também perdas, que podem se 

multiplicar, de acordo com as circunstâncias concretas em que o processo migratório é 

vivido. Neste sentido, “perder” o país inclui não só o espaço físico, mas também seu 

contexto sociocultural, incluindo amigos e das relações, ao que se soma, em muitos 

casos, a ausência da família e a impossibilidade de exercer a própria profissão.  

Neste contexto, o processo migratório pode representar uma 

experiência extremamente difícil. Isto se verifica sobretudo na etapa 

inicial, em que, privados das referências anteriores, os que chegam 

sofrem um processo de massificação e uniformização: “aqui você não 

é nada, quando você chega”. Este “rito de passagem”, embora 

extremamente doloroso, pode representar também a oportunidade de 

reconstruir a própria identidade. (RIBEIRO, 2005, p. 04). 

Quando isso ocorre, participar em uma comunidade religiosa nem sempre 

implica, para os migrantes, uma opção definitiva. Especialmente entre os cristãos, 

segundo os estudos de Ribeiro (2005), muitos passam de uma igreja para outra e alguns 

chegam mesmo a ter uma participação simultânea em mais de uma comunidade 

religiosa.  
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A religião como coadjuvante terapêutico da vida no cárcere 

 Dentro do sistema carcerário brasileiro a religião acaba entrando por duas vias: 

proteção e escolha. Dias (2008) afirma que muitas vezes a conversão no cárcere nem 

sempre ocorre motivada pela fé, mas pela necessidade em obter uma vida um pouco 

mais confortável e segura, e que garanta a integridade física no sistema carcerário 

convencional. Neste cenário, os praticantes evangélicos de fé pentecostal se destacam e 

a aceitação da doutrina pentecostal na cadeia implica necessariamente a adesão a um 

determinado código de conduta, baseado no rigor comportamental e na restrição a tudo 

o que não se refere à igreja. Isso é feito, a princípio, por uma questão de segurança dos 

próprios membros da comunidade religiosa: de evitar uma briga ou discussão em um 

jogo de futebol, por exemplo, a comentários sobre a novela e suas tentações no 

cotidiano prisional.  

Não basta a aceitação das verdades doutrinárias ou a pura e simples 

crença nos textos bíblicos: impõem-se que o preso evangélico compre 

o “pacote” inteiro, ou seja, a decisão de tornar-se crente implica a 

aceitação incondicional de todas as regras impostas a esses presos. [...] 

É uma transformação obrigatória, necessária para a continuidade de 

sua pertença religiosa (DIAS, 2008, p. 209). 

Dias conclui seu relato afirmando que a prática evangélica na prisão não 

significa exatamente a constituição de uma identidade religiosa duradoura, uma vez que 

não se assenta na autonomia, liberdade e escolha individual. Muito pelo contrário: está 

associada a uma lógica de poder, de força e de coerção, constituindo-se enquanto espaço 

possível para aqueles que não têm mais lugar no mundo do crime. “Essas práticas 

configuram-se como fundamentais no funcionamento dessa sociedade particular, única e 

específica que é a sociedade dos cativos, e não significam ruptura com a lógica desse 

universo”, (p. 288). 

Por outro lado, a religião, quando abraçada de fato dentro do sistema carcerário, 

cumpre um papel positivo de eficácia individual e institucional. De acordo com Vargas 

(2005, p. 27), a religiosidade é um mecanismo indireto, mas efetivo, de controle sobre a 

massa carcerária, uma vez que sua presença no cotidiano prisional suaviza, balsama e 

ameniza as tensões diárias das internas, tornando-as mais dóceis.  

Como outra face da mesma moeda, para as internas, a presença dos 

grupos religiosos, bem como a adoção do seu discurso, desempenha 
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um papel de profunda eficácia individual dentro desse contexto e 

sobre esse grupo de mulheres aprisionadas, e atua como um 

mecanismo de “adaptação-resistência”. Dada a necessidade e a 

possibilidade, na falta de outras, os grupos e o discurso religioso 

preenchem de sentido e de finalidade a vida atrás das grades para 

muitas internas. Através deles, as internas se singularizam frente a 

Deus e frente aos agentes religiosos. Aliás, o discurso cristão é 

professado e está completamente internalizado na narrativa das 

internas. (VARGAS, 2005, p. 29). 

No estudo de Vargas, realizado na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, 

foi observado que a presença dos grupos e dos discursos religiosos cristãos além de 

proporcionar às internas um suporte emocional, representam uma pausa no cotidiano 

prisional que anima as prisioneiras, lhes dá força e preenche de sentido os dias em 

cativeiro. Do mesmo modo, o discurso de “libertação”, principalmente dos grupos 

evangélicos, ao dialogar por oposição com a realidade do aprisionamento, coloca uma 

oferta alternativa de “liberdade” numa situação onde o desejo de ser livre se torna muito 

presente. Não obstante, naquela unidade prisional a Bíblia é o único livro que as 

internas podem ter nas celas e nos pátios sem nenhuma restrição. 

Mesmo não acreditando na doutrina, algumas internas assistem aos 

cultos porque, também, estes são espaços e momentos que preenchem 

o tempo de permanente ócio e permitem contato com o mundo de 

fora. Isso porque os cultos são uma das escassas alternativas de 

sociabilidade, de conforto e de transcendência na cadeia. Os grupos 

religiosos, em algumas ocasiões, atuam como agentes de reinserção ou 

de purificação social para as ex-presidiárias. Algumas mulheres, que 

quando liberadas continuam assistindo às igrejas e adotam a 

identidade religiosa, de crente ou de católica, “limpam” seu estigma 

de criminosas. Isso lhes ajuda a viabilizar alternativas de emprego por 

meio das pessoas da igreja, pastores, padres ou irmãos de fé 

(VARGAS, 2005, p. 31). 

Vale ressaltar que, de acordo com os estudos de Vargas, entre os católicos e 

evangélicos existem variações frente à conversão dentro do sistema prisional. Entre o 

discurso da Pastoral Carcerária e os grupos evangélicos, o católico mostra uma 

preocupação social que é mais condizente com a realidade e com o contexto que 

envolve as internas. Por sua vez, o evangélico manifesta uma preocupação de tendência 

mais individual, da pessoa com Deus. Por trás das conversões religiosas evangélicas, 

segundo Segato (2003, p. 7), existe um vocabulário de “morte” e “renascimento”, onde 

o sujeito nega absolutamente reconhecer-se nesse outro que perpetuou o crime. 
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Essa estratégia de ter sido outro, já morto, faz com que a pessoa se 

exima da sua responsabilidade e desconheça a agência dos seus atos 

passados, deslocados e não assumidos, pelo sujeito que se diz atual. 

Assim, por exemplo, se uma interna assaltou, matou ou traficou, seu 

crime, avaliado em termos de pecado, fica sob a responsabilidade da 

ação do diabo ou de algum encosto que decidiu no lugar dela. Desse 

modo, na conversão religiosa dos evangélicos, a responsabilidade 

pelas ações passadas do sujeito encarcerado é depositada nas ações do 

“inimigo”, e a responsabilidade das ações presentes e futuras fica nas 

mãos de Deus. Para quem já está sob um regime tutelar, privado de 

toda singularidade, agência e responsabilidade, depositar o pouco que 

resta de si no poder e na vontade divina não contribui de forma 

alguma com o suposto de devolver à sociedade um indivíduo 

preparado para viver em liberdade. [...] Apesar das complexas 

limitações, conflitos e contradições, para muitas internas a 

religiosidade constitui-se num dos mecanismos de adaptação-

resistência, enquanto espaços e brechas que o sistema penal oferece, e 

que efetivamente atrás das grades atuam como caminhos de volta à 

singularidade da interna, desta vez, frente a Deus e frente aos agentes 

religiosos, preenchendo de sentido e de finalidade a vida e o dia-a-dia 

atrás das grades: razões fundamentais para sobreviver ao 

aprisionamento. (VARGAS, 2005, p. 34, 35). 

Seja na vivência do cárcere, do processo migratório, ou de outras situações-

limite, a religião se expressa através de diferentes linguagens como parte de um 

processo comunicacional inerente ao ser humano. A manifestação religiosa se faz 

presente por meio da palavra oral e escrita, da arte, da música, dos ritos. Sobretudo, toda 

a compreensão da experiência religiosa se dá partir da experiência humana e essa é 

intrinsicamente relacional. Ela irá influenciar na socialização da experiência religiosa, 

marcada pela palavra oral e escrita e pela linguagem simbólica, que são, acima de tudo, 

processos comunicacionais. Outro aspecto da experiência humana é a limitação que se 

procura superar situações-limite, ou de desconforto e aflição cotidianas, recorrendo ao 

sagrado. Nesta busca de superação religiosa, entra em cena o sagrado. Croatto (2001, p. 

61”, afirma que “o sagrado é essencialmente uma relação entre o sujeito (o ser humano) 

e um termo (Deus), relação que se visualiza ou se mostra em um âmbito (a natureza, a 

história, as pessoas) ou em objetos, gestos, palavras etc. Sem essa relação nada é 

sagrado. 

Somados a este fenômeno, levanta-se também a questão de como as mídias 

noticiosas cobrem o tema religião no Brasil. Segundo Cunha (2016, p. 18), embora o 
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Cristianismo e suas diversas manifestações imperem na mídia brasileira, “o jornalismo 

praticado silencia sobre fatos que envolvem outras expressões religiosas, ou trata-os de 

forma pejorativa, negando o quadro complexo da diversidade religiosa no Brasil, 

inclusive dentro do próprio Catolicismo.” Em 2014, por meio de uma análise de 

conteúdo, Cunha pode identificar, a partir de um levantamento das matérias que 

trataram do tema “religião”, no acervo da Folha de S. Paulo e do Jornal Nacional, como 

uma noção exclusivista de religião é construída no país a partir do noticiário: 

Na visualização das categorizações de valor, é clara a indicação de 

que a confissão religiosa representada positivamente (100%) nos 

veículos noticiosos de maior audiência no Brasil entre jornais 

impressos e TV (Folha e JN) é o Catolicismo. Alcançam 100% de 

representação positiva também as religiões de matriz africana e o 

espiritismo, porém, a desconsideração a esses grupos revelada no 

insignificante número de matérias é muito expressiva. Essas religiões 

foram abordadas em apenas seis textos de um universo de 425, ou 

seja, a insignificante marca de 1,51%, que nem tornou possível, na 

pesquisa, a realização de um agrupamento temático, como ocorreu em 

relação aos grupos representados com maior incidência. O segundo 

grupo com mais representação positiva é o Judaísmo: 66,6% das 

temáticas que o abordaram ofereceram tratamento positivo. No 

entanto, a diferença entre a incidência de temas relacionados ao 

Judaísmo e ao Catolicismo é muito grande: quatro para o primeiro 

contra 33 para o segundo, o que revela que a atenção dada pelo 

noticiário à confissão judaica é bastante restrita. A representação do 

Islamismo, a segunda em número de matérias e temas, é intensamente 

negativa, não apenas por conta da emergência de um grupo político 

insurgente, o Estado Islâmico, e suas práticas de terror e barbárie 

(maior número de matérias), mas pela tendência que permeia o século 

XXI, de demonização deste grupo religioso que seria uma “ameaça” 

ao planeta. (CUNHA, 2016, p. 11, 15). 

Vale ressaltar que nenhuma das comunidades religiosas destacadas neste 

trabalho (American Jewish Joint Distribution Committee (JDC); a União Nacional das 

Entidades Islâmicas e a Pastoral Carcerária), expostas a seguir, costuma figurar nas 

mídias noticiosas, embora sejam organizações religiosas que ofereçam um processo de 

resgate através da religião. As mesmas entidades tampouco aparecem no estudo das 

revistas retratadas no Capítulo IV, tornando as histórias de mulheres vítimas de 

situações-limite e sua superação por via religiosa ainda mais invisíveis.  
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2.4 Judaísmo: American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)  

De acordo com o historiador Roney Cytrynowicz, em texto autoral disponível no 

site da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), a história judaica no Brasil pode ser 

estudada por meio de quatro marcos distintos: 1) a presença de cristãos-novos e a ação 

da Inquisição durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal (1500-1822); 2) 

a formação de uma comunidade judaica em Recife, Pernambuco, no século XVII, 

durante o período de invasão e domínio holandês, que propiciou liberdade religiosa para 

os judeus; 3) o período moderno (1822-1889), no qual houve uma abertura para a 

aceitação de outras religiões e começou uma esparsa imigração em várias cidades. A 

primeira comunidade judaica no período moderno formou-se em Belém. Outra, 

posteriormente, no Rio de Janeiro; 4) o período contemporâneo, a partir de 1889, 

quando o Brasil adotou uma Constituição que garantia a liberdade de religião e se 

formaram comunidades em colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, principalmente a 

partir da primeira década do século XX, e comunidades organizadas em algumas das 

principais cidades do Brasil, a partir da Primeira Guerra Mundial, na década de 1910.  

No período colonial (1500-1822), milhares de portugueses cristãos-

novos vieram ao Brasil, mas não constituíram comunidades judaicas 

organizadas. Até a proclamação da independência, em 1822, o 

Catolicismo era a religião oficial e não havia liberdade para a prática 

de outras religiões. Os cristãos-novos participaram da vida colonial, 

social, cultural e economicamente, com destaque para os engenhos de 

açúcar na Bahia, Paraíba e Pernambuco. Sua ascensão social e 

econômica enfrentava restrições. Não podiam pertencer às Irmandades 

de Misericórdia e às Câmaras Municipais, nem casar com “cristãos-

velhos”, por causa dos estatutos de “pureza de sangue”. 

(CYTRYNOWICZ, 2015). 

Segundo o historiador, durante a maior parte do período colonial esteve ativo no 

Brasil o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, estabelecido em Portugal em 1536 e 

que funcionou até 1821. De acordo com Wiznitzer (1966, p. 20), nos dois séculos e 

meio de ação da Inquisição no Brasil, cerca de 25 mil pessoas foram processadas por 

variadas acusações e 1.500 foram condenadas à morte. Cerca de 400 pessoas acusadas 

de “práticas judaizantes” foram processadas, a maioria condenada à prisão e 18 à morte, 

em Lisboa, Portugal. O antissemitismo da Inquisição permaneceu no imaginário do 

país, embora sem ligação objetiva com a história moderna e contemporânea das 
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comunidades judaicas que começaram a se estabelecer no Brasil a partir do século XIX 

e, principalmente, no século XX.  

A primeira comunidade judaica organizada foi formada em Recife, Pernambuco, 

entre 1630 e 1654, durante o período de ocupação colonial holandesa, que permitiu a 

liberdade de religião e defendeu legalmente judeus e cristãos-novos das restrições 

impostas por Portugal. Segundo Wiznitzer, o número de judeus teria chegado, em 1644, 

a 1.450 pessoas. Em 1636, os judeus fundaram em Recife a primeira sinagoga em solo 

brasileiro, e em todas as Américas: a Kahal Kadosh Zur Israel (Santa Comunidade 

Rochedo de Israel). Com a expulsão dos holandeses, em 1654, encerrou-se este capítulo 

da história judaica no país.  

Cytrynowicz conta que após a independência do Brasil, a Constituição de 1824 

manteve o Catolicismo como religião de Estado, mas proclamou a tolerância com 

relação a outras religiões e cultos realizados em espaços privados. Algumas dezenas de 

judeus vieram ao Brasil neste período. A Constituição Republicana de 1891 garantiu a 

separação entre Estado e Igreja e proclamou a liberdade de religião, introduzindo o 

casamento civil e os cemitérios laicos. A primeira imigração judaica organizada no 

século XX aconteceu no Rio Grande do Sul. Através da Jewish Colonization 

Association (JCA), centenas de imigrantes da Europa Oriental se estabeleceram em 

colônias agrícolas, a exemplo das que foram instaladas na Argentina, a partir de 1893. A 

primeira colônia brasileira, de 4.472 hectares, se estabeleceu em Philippson, na região 

de Santa Maria, em 1904, com 37 famílias originárias da Bessarábia – uma região da 

Europa Oriental que passou sucessivamente, do século XV ao XX, para a Moldávia, o 

Império Otomano, a Rússia, a Romênia, a União Soviética e a Ucrânia, 

respectivamente.  

No chamado período da grande imigração, entre 1881 e 1942, quando 

entraram no Brasil cerca de quatro milhões de imigrantes, um número 

de cerca de 65 mil judeus emigrou (Lesser, 1995). Os judeus que 

deixaram a Europa Oriental a partir do último quartel do século XIX 

imigraram principalmente para os Estados Unidos, destino 

preferencial até que leis restritivas nos EUA nos anos 1920 (também 

no Canadá e Argentina) tornaram o Brasil um destino viável. A maior 

parte dos imigrantes judeus chegados nos anos 1910 e 1920 vinha ao 

país auxiliado por organizações judaicas da Europa e dos Estados 

Unidos, como Jewish Colonization Association (JCA), Joint (depois 
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JDC – Joint Distribution Committee for the Relief of Jewish War 

Sufferers) e Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). Na década de 

1920, mais de 10% dos judeus que emigraram da Europa escolheram o 

Brasil como destino e, entre 1920 e 1930, cerca de metade dos 

imigrantes da Europa Oriental que chegaram ao Brasil eram judeus. 

(CYTRYNOWICZ, 2005, p. 170). 

Desde o final do século XIX, e em especial após a abolição da escravidão em 

1888, o Brasil tornara-se um “país de imigrantes”, um ambiente de tolerância religiosa, 

intensa permeabilidade social e cultural e oportunidades de ascensão econômica, que 

não foi bloqueada por manifestações de preconceito e racismo contra os judeus. Desde 

os anos 1880 e até os anos 1940, o Brasil recebeu cerca de quatro milhões de 

imigrantes, dos quais 65 mil judeus, até 1942, segundo dados da Confederação Israelita 

Brasileira. Relativamente neste mesmo período, entre meados do século XIX e início do 

século XX, um dos capítulos menos edificantes da imigração judaica está relacionado 

ao tráfico das “polacas”, como eram conhecidas as cobiçadas prostitutas vindas do Leste 

Europeu, não necessariamente da Polônia, nem obrigatoriamente judias, embora fossem 

assim identificadas por serem brancas, loiras ou ruivas, com olhos verdes e azuis. 

Segundo Marcelo Gruman (2006), no estudo “A Prostituição Judaica no Início do 

Século XX: desafio à construção de uma identidade étnica positiva no Brasil”, a partir 

dos anos 1880, passam a ser traficadas, nos países da Europa oriental e mediterrânea, as 

“polacas”. Elas sintetizavam a imagem das mulheres pobres oriundas das regiões 

agrícolas e industrialmente atrasadas do continente europeu. 

Nos registros policiais em que aparecem, ou mesmo na imprensa, as 

“polacas” não eram associadas, ao menos de uma forma direta, à 

figura da prostituta judia, embora esta fosse chamada de “polaca” 

quando aparecia nas notícias. A atração que exercia, seja ela polonesa, 

austríaca, russa ou judia, fundou-se na constituição de um imaginário 

voltado para a idealização das regiões distantes, povoadas por gente 

diferente [...] Uma das interpretações para o aliciamento destas moças 

é o fato de o capitalismo ter transformado profundamente a sociedade 

camponesa tradicional. Grande parte da Europa não conseguia 

acompanhar a dinâmica da industrialização e a invasão da tecnologia 

no campo, levando à miséria e ao desemprego milhares de pessoas. As 

aldeias pobres conheceram um processo brutal de desagregação da 

sociedade camponesa tradicional como fruto das mudanças 

propiciadas pela mecanização dos campos e pela urbanização 

acelerada. A ilusão da cidade obrigava pais a venderem suas filhas 

para os mercadores de prazer de modo a garantir sua sobrevivência, 

sobretudo na Europa oriental e mediterrânica, agrária por excelência. 
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No caso dos judeus, o quadro se agravava pelos diversos pogroms14 

efetuados, espalhando o terror e a miséria pelas comunidades judaicas. 

A maioria das estrangeiras que, posteriormente, ficaram conhecidas 

por “polacas”, provinha da Polônia, Hungria, Áustria, Rússia, 

Portugal, Espanha e Itália. (GRUMAN, 2006, p. 88). 

Segundo Gruman, verificou-se a existência de uma associação composta de 

judeus russos, alemães, austríacos e de outras nacionalidades que contratavam mulheres 

na Europa para o Brasil, “servindo-se de diversos embustes e ardis, incluindo mesmo o 

casamento, para conquistar a boa fé de algumas famílias de que lhes entregam as suas 

filhas, boa parte das “polacas” (p. 89). Normalmente, as moças chegavam 

acompanhadas, ou por maridos (em casamentos arranjados para tal finalidade), por 

amantes ou por cafetinas disfarçadas no papel de “tias” ou “protetoras”, já que a Polícia 

dos Portos no Brasil exigia para as mulheres sozinhas determinados documentos não 

pedidos aos outros imigrantes: carteira de identidade do país de origem, atestado 

policial de boa conduta e bons costumes, certificado de exercício de uma profissão lícita 

ou chamamento de pessoa residente no Brasil.  
                                                           
14 Pogroms: Pogrom é uma palavra russa que significa "causar estragos, destruir violentamente". 

Historicamente, o termo refere-se aos violentos ataques físicos da população em geral contra os judeus, 

tanto no império russo como em outros países. Acredita-se que o primeiro incidente deste tipo a ser 

rotulado pogrom foi um tumulto antissemita ocorrido na cidade de Odessa em 1821. Como termo 

descritivo, a palavra "pogrom" tornou-se de uso comum durante as grandes revoltas antissemitas que 

aconteceram na Ucrânia e no sul da Rússia, entre 1881 e 1884, após o assassinato do Czar Alexandre II. 

Durante o período do nazismo na Alemanha e no leste europeu, assim como havia acontecido na Rússia 

Czarista, os pretextos para os pogroms eram ressentimentos econômicos, sociais, e políticos contra os 

judeus, reforçando o já tradicional antissemitismo religioso. Os perpetradores dos pogroms os 

organizavam localmente, algumas vezes com o incentivo do governo e da polícia. Eles estupravam e 

matavam suas vítimas, além de vandalizar e roubar suas propriedades. Durante a guerra civil que se 

seguiu à Revolução Bolchevique de 1917, nacionalistas ucranianos, autoridades polonesas, e soldados do 

Exército Vermelho se engajaram em violentos pogroms na região oeste da Bielorrússia e na província da 

Galícia, na Polônia (atualmente Ucrânia ocidental), matando dezenas de milhares de judeus entre 1918 e 

1920. Apesar dos alemães terem abandonado os pogroms como uma ferramenta para a sua política de 

aniquilação, aqueles eventos não terminaram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 4 de julho de 

1946, em Kielce na Polônia, moradores locais iniciaram um pogrom contra os judeus sobreviventes que 

retornavam à cidade e tentavam reaver suas propriedades, já ocupadas pela população local. Multidões 

atacaram os judeus após ouvirem falsos rumores de que os mesmos haviam raptado uma criança cristã 

para sacrificá-la em um ritual religioso. Os assassinos mataram pelo menos 42 judeus e feriram cerca de 

50 mais. O pogrom de Kielce foi um dos fatores que levaram centenas de milhares de judeus 

sobreviventes do Holocausto a migrarem do leste para o oeste da Europa. Um movimento, conhecido 

como Brihah, levou os judeus poloneses e de outros países do leste europeu para campos de deslocados 

de guerra, localizados em áreas no oeste da Alemanha e da Áustria ocupadas pelos Aliados, bem como na 

Itália. O medo dos violentos pogroms foi a motivação que levou a grande maioria dos judeus a sair da 

Europa após a Guerra. Fonte: Enciclopédia do Holocausto. United States Holocaus Memorial Museum. 

Disponível em: https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005183. 
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As moças chamadas de polacas costumavam chegar ao Brasil depois de 

passarem pela cidade de Buenos Aires, conhecida, entre 1880 e 1930, como o terceiro 

centro do tráfico de mulheres do mundo, saindo de lá várias jovens prostitutas que se 

destinavam aos bordéis do Rio de Janeiro. Na capital argentina funcionava, desde 1904, 

uma organização de cafetões “polacos” que definia todas as regras de participação no 

negócio, desde os casamentos que deveriam realizar, os lugares onde deveriam recrutar 

as moças, os preços a serem pagos à família, as somas que deveriam ser entregues à 

polícia como forma de suborno. Era uma espécie de filial da organização fundada na 

Polônia, aparecendo na Argentina pública e legalmente como Sociedade Israelita de 

Socorros Mútuos Varsóvia, conhecida como Zwi Migdal, “uma sinistra sociedade 

destinada à exploração de mulheres”. Possivelmente, o termo “polaco” deriva do nome 

da associação, estabelecendo uma correlação com a atividade ilícita e a identidade 

étnica ou religiosa. Naquele momento, difundiu-se “polaco” como sinônimo de cafetão 

e judeu, bem como “polaca” passou a significar mais corriqueiramente a prostituta 

judia. 

A Sociedade cindiu-se em duas: uma parte ficou sob o comando dos 

“polacos” e passou a se chamar Zwi Migdal, cuja atuação se fez sentir 

no Brasil através de duas associações: a Sociedade Feminina Religiosa 

e Beneficente Israelita, em São Paulo; e a Associação Beneficente 

Funerária e Religiosa Israelita, no Rio de Janeiro. Cada uma dessas 

associações, tanto na Argentina quanto no Brasil, possuía uma sede 

social, sinagoga e cemitérios próprios, além de estatutos e todo o 

aparato necessário ao auxílio dos sócios. Criavam redes de 

solidariedade à margem das comunidades judaicas instituídas, com 

uma história e memória particular. (GRUMAN, 2006, p. 90). 

Gruman conclui afirmando que, embora outros grupos étnicos de imigrantes 

também tenham enfrentado situações semelhantes no sentido de uma construção de uma 

imagem positiva de sua nacionalidade ou etnicidade, a particularidade histórica dos 

judeus tornou o problema da aceitação social muito mais complexo, algo que preferia 

ser varrido para debaixo do tapete e nunca mais mencionado. Ainda assim, alguns 

lugares, como o Cemitério Israelita de Inhaúma, na zona norte do Rio, guardam provas 

de sua existência, em uma área reservada para o sepultamento das “polacas”. Fundado 

em 1916 por imigrantes polonesas marginalizadas por serem prostitutas, o local abriga 

cerca de 800 túmulos. Sua existência veio a público com o livro “Baile de Máscaras — 

Mulheres Judias e Prostituição — As Polacas e suas Associações de Ajuda Mútua”, de 



121 

 

Beatriz Kushnir (1996), deixando claro que a exploração de mulheres imigrantes é uma 

prática antiga, decorrentes dos infinitos ciclos de miséria, guerra e imigrações 

decorrentes destes fatos. 

O escritor judeu-gaúcho Moacyr Scliar conta que, após a publicação 

de um livro seu sobre as prostitutas judias, recebeu um telefonema 

anônimo. A pessoa do outro lado da linha o censurava por tratar de um 

assunto que deveria permanecer “em silêncio”. Scliar argumenta que o 

fato de ter havido cafetões e prostitutas judias nada teria que ver com 

um “caráter judaico”, mas com condições desfavoráveis, miséria e 

desagregação social. Scliar finaliza a narrativa do episódio criticando 

indiretamente o “esquecimento” do episódio, ao afirmar que exorcizar 

demônios é difícil, mas deve ser feito “e o primeiro passo para isto é, 

como o sabiam os exorcizadores, chamar o demônio pelo nome” 

(Scliar 1985:102). A identidade judaica brasileira foi construída em 

referência a outros grupos sociais e aos critérios de aceitabilidade e 

credibilidade reivindicados por meio de um processo de negociação. 

Lidamos com a construção de uma memória coletiva, organizada em 

função de preocupações políticas do momento, que hierarquiza e 

classifica seus pontos de referência (acontecimentos históricos, 

tradições, costumes etc.), definindo o que é comum ao grupo e o que o 

diferencia dos outros. Ela, a memória coletiva, fundamenta e reforça 

os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais por 

meio da adesão afetiva. [...]A presença dos “indesejáveis” pouco ou 

nada influenciou a inserção dos judeus na sociedade brasileira. A 

ascensão social experimentada pela segunda e terceira gerações de 

imigrantes foi conseguida, em grande medida, por meio de um ethos 

intelectual, condizendo a representação de “povo de sábios e 

intelectuais” à alcunha de “país de bacharéis” imputada ao Brasil. 

(GRUMAN, 2006, p. 96) 

Entidades assistenciais judaicas no Brasil 

De acordo com Cytrynowicz (2005), a organização comunitária foi outro fator 

decisivo para uma inserção bem sucedida dos judeus em solo brasileiro. “Em São Paulo, 

por exemplo, nos anos 1920 a 1930, havia seis diferentes entidades assistenciais na 

comunidade que ofereciam todo o apoio necessário aos imigrantes, desde a chegada no 

porto, assistência a mulheres grávidas, até mesmo um aporte capital para começar um 

trabalho, em geral mascatear mercadorias” (p. 179). A vida comunitária se desenvolvia 

em torno da sinagoga, dos clubes sociais, esportivos e culturais, de movimentos 

políticos e de uma imprensa ativa. As comunidades mantinham intensa atividade 
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política, com movimentos de esquerda e partidos sionistas, e diversas combinações 

entre eles.  

Nos anos 1920 e 1930, vivendo concentrados em alguns poucos 

núcleos urbanos e com uma atividade econômica, social e cultural 

pública, os judeus se tornaram um dos grupos de imigrantes “mais 

visíveis”, segundo a expressão do historiador Jeff H. Lesser e, assim, 

passaram a ser parte do jogo e do interesse político local, nacional e 

internacional, com o surgimento de estereótipos e manipulação 

política, especialmente durante o regime Vargas (1930-1945), quando 

se criou no país uma “questão judaica”, envolvendo interesses 

políticos, restrições e leis que proibiram formalmente a imigração 

judaica ao Brasil, com as circulares secretas do Itamaraty, restringindo 

a entrada de refugiados judeus mesmo durante a guerra. O golpe do 

Estado Novo, em 1937, foi dado por Vargas com o pretexto forjado de 

que um plano de revolução comunista estava em marcha, o “Plano 

Cohen”15, com evidente ressonância judaica. Apesar disso, a 

imigração judaica continuou, principalmente através de negociações 

caso a caso, mas não de forma organizada por meio de entidades 

assistenciais. Cerca de 17.500 judeus entraram no país entre 1933 e 

1939, mas muitos refugiados da Europa ocupada pela Alemanha 

nazista tiveram o visto negado e tiveram como destino o extermínio 

                                                           
15 Plano Cohen: No dia 30 de setembro de 1937, os jornais do Rio de Janeiro traziam a notícia de um 

suposto plano elaborado pelo Komintern, a internacional comunista, com sede em Moscou, para um golpe 

de estado no Brasil a cargo de esquerdistas. No mesmo dia, atendendo a pedidos dos ministros militares, o 

titular da pasta da Justiça, José Carlos de Macedo Soares, escreveu e enviou ao Congresso uma 

“exposição de motivos” pedindo a decretação de Estado de Guerra. Nenhuma cópia do plano chegou aos 

parlamentares. Mesmo assim, Câmara e Senado aprovaram o Estado de Guerra no dia seguinte. Poucas 

semanas antes, o ministro da Justiça havia afirmado que o país estava “em completa calma”. De fato, os 

comunistas haviam tentado chegar ao poder em 1935 – e foram vencidos por militares governistas. Seus 

líderes, entre eles Luís Carlos Prestes, estavam presos. Foi nesse ambiente que Plínio Salgado, o 

presidente do avatar nazista brasileiro, a Ação Integralista, encomendou um documento ao capitão 

Olímpio Mourão Filho (o mesmo que, em 1964, participou ativamente do golpe militar). O objetivo era 

saber como seria uma ação dos comunistas para a tomada do poder – e como os integralistas reagiriam. O 

capitão tascou certo Bela Kum como autor. Depois mudou o sobrenome para Cohen. Numa conversa 

informal com seu vizinho, o general Álvaro Mariante, Mourão Filho comentou sobre o documento – e 

recebeu o conselho de entregá-lo ao chefe do Estado Maior do Exército, o general Góes Monteiro, 

morador do mesmo edifício (o general receberia o texto das mãos de Mariante). Ao saber que se 

preparava um golpe com base em seu plano falso, Mourão Filho procurou Góes Monteiro. “Vossa 

excelência jamais conseguirá explicar a origem do documento”, disse. “Você é oficial do Estado Maior, 

tomou conhecimento desse documento aqui. Cale a boca e retire-se”, respondeu Góes Monteiro. Mourão 

Filho calou a boca e Getúlio Vargas e Góes Monteiro encontraram o pretexto para o Estado Novo. “A 

História do Brasil não registrou, felizmente, outro embuste, farsa, mentira, impostura, fraude, falsidade, 

felonia, traição, deslealdade, que se equipare em suas intenções pérfidas, de efeitos políticos calculados, 

além do Plano Cohen”, escreveu Hélio Silva em A Ameaça Vermelha: O Plano Cohen. Fonte: O que era 

o Plano Cohen? Plano escrito por militar integralista justificou o Estado Novo. Guia do Estudante, editora 

Abril. Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-era-o-plano-cohen/. 
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no Holocausto. Nesse período, houve diplomatas que salvaram judeus, 

como o embaixador Souza Dantas. (CYTRYNOWICZ, 2015). 

Durante os anos do Estado-Novo (1937) e da Segunda Guerra Mundial, um 

clima geral de xenofobia estava presente no Brasil em círculos do governo e em setores 

de elites políticas e intelectuais. O ensino de línguas estrangeiras e a publicação de 

jornais em línguas estrangeiras foram banidos, e as organizações de imigrantes tiveram 

que “nacionalizar” seus nomes e eleger diretorias com brasileiros natos. Como regra, 

estas foram restrições impostas a todos os grupos imigrantes. Não obstante, de acordo 

com o historiador Roney Cytrynowicz (2002), a ditadura e o clima nacionalista 

xenófobo, as organizações judaicas adequaram-se à legislação e souberam enfrentar as 

restrições sem deixar de funcionar. As escolas continuaram a ensinar hebraico e cultura 

judaica, as sinagogas mantiveram seus cultos, programas de rádio tocavam músicas 

judaicas e inúmeras organizações foram fundadas neste período.  

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as comunidades judaicas participaram das 

campanhas em prol do esforço de guerra do Brasil, que rompeu relações com o Eixo em 

agosto de 1942, seguindo uma política de alinhamento com os Estados Unidos e com os 

Aliados. A comunidade judaica do Brasil doou cinco aviões para a recém criada 

Aviação Militar do Brasil, em 1942, e criou vários comitês para auxiliar os refugiados 

de guerra na Europa, alguns ligados à Cruz Vermelha. Também durante a guerra, várias 

campanhas foram realizadas em prol dos refugiados na Europa. Em julho de 1944, o 

Brasil enviou à Itália a Força Expedicionária Brasileira (FEB), com mais de 30 mil 

homens.  

Havia 42 judeus na FEB, entre eles o artista plástico Carlos Scliar, que publicou 

depois o Caderno de Guerra (1969), uma coletânea de 64 desenhos produzidos 

originalmente a nanquim entre agosto de 1944 e julho de 1945, durante a campanha da 

Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Os 

desenhos foram feitos em vários locais por onde o artista passou, como Castel di Casio, 

Porreta Terme, Gaggio Montano, Alessandria, Francolise e a bordo do Navio Pedro I. 

Além dos desenhos, a publicação tem dois textos de apresentação, ambos de autoria de 

Rubem Braga. Outro relato de um soldado judeu que serviu pelo Brasil é de Boris 

Schnaiderman, que publicou Guerra em Surdina (1964), romance testemunhal da FEB. 

Boris também participou do ataque ao Monte Castello, no norte da Itália, a mais 
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simbólica batalha (e vitória) brasileira na guerra. Os relatos de Schnaiderman serviram 

de inspiração para o roteiro do filme nacional “Estrada 47” (2015).  

Ainda no âmbito das associações, em 1946, foi fundada a Federação Israelita do 

Estado de São Paulo, de linha sionista, para organizar a imigração do pós-guerra dos 

judeus refugiados na Europa para o Brasil. O movimento sionista, que havia sido inativo 

durante aqueles anos, ressurgiu e passou a ter atuação pública. A militância judaica de 

esquerda também voltou a ser muito ativa, inclusive nas fileiras do Partido Comunista. 

Em 1948, foi fundada a Confederação das Entidades Representativas da Coletividade 

Israelita do Brasil – depois Confederação Israelita do Brasil (CONIB). O Brasil 

reconheceu Israel em 1949 e abriu uma embaixada em Tel Aviv em 1952. No período 

1956–57, cerca de 2.500 judeus do Egito, mil do Norte da África, principalmente do 

Marrocos, e alguns milhares de judeus da Hungria entraram no Brasil. Importantes 

organizações foram também fundadas no período pós-guerra nas principais capitais 

brasileiras, como o clube Hebraica, em 1953, e o Hospital Israelita Albert Einstein, 

inaugurado em 1971, ambos na cidade de São Paulo. 

A importância que o tema do antissemitismo na história do Brasil teve 

a partir do seu conhecimento público nos anos 1990 ganhou dois eixos 

fortes de registro: no campo dos historiadores, serviu como reforço às 

interpretações que aproximam o Estado Novo do fascismo e mesmo 

do nazismo. Do ponto de vista da memória da comunidade judaica, o 

registro do antissemitismo serve à construção de uma identidade que 

enfatiza a vitimização e a perseguição em detrimento de valores de 

pertinência "positivos". Esta identidade judaico-brasileira, fundada em 

uma memória que sobrevaloriza o antissemitismo como central da 

inserção dos judeus no País, pode servir a uma questão mais 

complexa: com a ascensão social de camadas significativas da 

população judaica em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, os 

imigrantes e seus descendentes tiveram e têm que enfrentar a 

contradição de serem parte da elite brasileira (com seu racismo) e ao 

mesmo tempo parte de uma minoria que em muitos países sofre 

efetivamente com o preconceito e a perseguição. Assim, a 

centralidade do antissemitismo na identidade judaico-brasileira pode 

organizar este impasse, remetendo a contradição para uma dimensão 

"passada" da origem, do início, de não aceitação pela sociedade, mas 

que não tem ressonância afetiva na história e no presente de bem-

sucedida inserção. (CYTRYNOWICZ, 2002). 
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American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) 

Segundo as informações oficiais fornecidas pelo portal da American Jewish 

Joint Distribution Committee (JDC), a organização é a principal entidade de assistência 

humanitária judaica do mundo. Surgiu em 1914, nos Estados Unidos, com o objetivo de 

ajudar judeus que passavam fome na Palestina e na Europa durante a Primeira Guerra 

Mundial. Na época, o órgão também atuava no resgate de judeus das zonas de conflito e 

ajudava imigrantes em busca de um novo lar. Nos anos 1920 o JDC ampliou seus 

esforços de socorro do pós-guerra no leste europeu, incluindo o estabelecimento de 

sociedades de saúde e bem-estar dos judeus na Polônia e na recém estabelecida União 

Soviética, além do financiamento de programas de saúde pública na Lituânia e 

Romênia.  

O apoio da JDC tornou-se essencial a partir de 1933, com a ascensão de Hitler 

ao poder na Alemanha e a aprovação das Leis Raciais de Nuremberg16 naquele país, 

                                                           
16 Leis Raciais de Nuremberg - Em 1935, no comício anual do Partido Nazista realizado na cidade 

alemã de Nuremberg, foram anunciadas as novas leis que legalizavam muitas das teorias raciais errôneas 

que compunham a ideologia nazista. Aquelas leis tiraram a cidadania alemã dos judeus [judeus alemães, 

com antepassados nascidos e criados naquele país], e os proibiram de se casar ou manter relações sexuais 

com pessoas de "sangue alemão ou seus descendentes". Outras leis complementares os privaram da 

maioria de seus direitos políticos. As Leis de Nuremberg, como ficaram conhecidas, não definiam um/a 

"judeu/judia" como alguém que possuísse uma crença religiosa específica. Pelo contrário, qualquer 

cristão que tivesse três ou quatro avós judeus era identificado como judeu, independentemente do fato 

daquela pessoa se considerar judia ou pertencer à comunidade religiosa judaica. Muitos alemães que 

jamais seguiram ou praticaram o Judaísmo tornaram-se vítimas do terror nazista. Mesmo aqueles que 

haviam se convertido ao Cristianismo, bem como seus filhos e netos, nascidos e criados como cristãos, 

eram definidos como judeus pelos nazistas. Por um breve período, após o decreto das Leis de Nuremberg, 

nas semanas antecedentes e durante os Jogos Olímpicos realizados em Berlim, em 1936, o regime nazista 

diminuiu seus ataques antissemitas e até removeu de locais públicos alguns dos cartazes que diziam 

"Judeus não são bem-vindos aqui". Hitler não queria que críticas internacionais sobre seu governo 

discriminatório pudessem resultar na transferência dos Jogos para outro país, pois tal perda seria um 

grande desastre para o prestígio alemão. Após os Jogos Olímpicos, nos quais os atletas judeus foram 

proibidos pelo governo alemão de participar, os nazistas retomaram a perseguição aos judeus alemães. 

Em 1937 e 1938, o governo decidiu empobrecer os judeus, exigindo que registrassem suas propriedades 

e, em seguida, “arianizando” [colocando-as sob propriedade e administração de não judeus] os 

estabelecimentos judeus. Isto significou a demissão de milhares de gerentes, operários, funcionários e 

fornecedores judeus. A posse da maioria dos estabelecimentos judaicos foi transferida para alemães não 

judeus que os compraram a preços baixíssimos, fixados pelos nazistas. Os médicos judeus foram 

proibidos de tratar os não judeus, e os advogados também foram impedidos de exercerem sua profissão. 

Como todos os alemães, os judeus eram obrigados a carregar carteiras de identidade, porém, o governo 

adicionou símbolos especiais a elas: a letra “J” era carimbada em vermelho no seu documento de 

identificação, e aqueles judeus cujos primeiros nomes não podiam ser facilmente reconhecidos como 

“judeus” tiveram um segundo nome adicionado pelo governo em seus documentos de identificação: 
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restringindo as atividades econômicas dos judeus e empobrecendo a comunidade 

judaica. Naquele momento a entidade canalizou, através de organizações judaicas, 

fundos para subsidiar cuidados médicos, escolas judaicas e atividades educacionais, 

programas de bem-estar, fundos de empréstimo e a imigração de judeus alemães, 

especialmente para a Palestina. Mais tarde, o apoio foi estendido a comunidades 

judaicas nos territórios ocupados pelos nazistas, como a Áustria e a Checoslováquia, 

hoje República Checa. 

A ajuda para um massivo programa de imigração logo se tornou a prioridade do 

JDC para auxiliar os judeus que fugiam da Alemanha nazista. A entidade forneceu 

comida, abrigo e assistência médica para os refugiados; ajudou a cobrir as despesas de 

viagem e garantiu acomodações e documentos nos países de refúgio. Até o final de 

1939, as organizações ligadas ao JDC tinham ajudado 110 mil judeus a sair da 

Alemanha. Desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial até 1944, o JDC permitiu que 

mais de 81 mil judeus pudessem deixar a Europa e tentou ajudá-los a encontrar refúgio 

permanente nos Estados Unidos, Palestina e diversos países da América Latina. 

Durante o conflito na Europa, o JDC abriu abrigos e cozinhas de sopa para 

milhares de refugiados judeus na Polônia, ajudando cerca de 600 mil pessoas em 1940. 

Com a entrada dos Estados Unidos na Guerra, em dezembro de 1941, o JDC já não 

podia operar legalmente em países inimigos. A entidade financiava, na França ocupada, 

organizações legais e ilegais. Conseguiu arrecadar fundos para esconder cerca de 7.000 

crianças judias e enviar mais de 1.000 para a Suíça e Espanha, além de tentar libertar 

prisioneiros judeus dos campos de trabalho. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, o foco da entidade foi promover 

programas de ajuda e reabilitação para centenas de milhares de sobreviventes do 

Holocausto em todo o mundo. No final de 1945, cerca de 75 mil judeus sobreviventes 

lotavam os campos de pessoas deslocadas (DP) que foram rapidamente criados na 

Alemanha, Áustria e Itália. O JDC auxiliava na manutenção destes sobreviventes e 

ajudava a sustentar dezenas de milhares de judeus que permaneceram no leste europeu, 

bem como milhares de outros que viviam fora dos campos DP. Por volta de 1947, 

                                                                                                                                                                          
“Israel” para homens e “Sara” para mulheres. Desta forma, a polícia podia identificá-los mais facilmente. 

Fonte: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC (www.ushmm.org/) 
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quando a ajuda de emergência se transformou em reabilitação de longo prazo, o JDC 

criou instituições de crédito, cooperativas de produtores e projetos de trabalho em todo 

o continente europeu, bem como promoveu a formação profissional. Também forneceu 

aconselhamento pessoal, estabeleceu um serviço de rastreamento de pessoas 

desaparecidas e um programa de emigração para os sobreviventes. 

O estabelecimento do Estado de Israel, em maio de 1948, desencadeou uma das 

maiores migrações em massa organizados da história. Até o final de 1950, cerca de 440 

mil judeus haviam chegado a Israel com a ajuda de JDC, em cooperação com a Agência 

Judaica para Israel. Em 1949, a entidade financiou as operações Esdras e Neemias, que 

trouxeram milhares de judeus curdos e iraquianos para Israel. Nesses primeiros anos do 

Estado judaico, o JDC forneceu ajuda para argelinos judeus em trânsito pela França em 

seu caminho para Israel e ajudou os judeus que fugiam Egito, especialmente após a 

Crise do Suez17, em 1956. No início de 1960, a entidade ajudou a evacuar milhares de 

judeus da Argélia, no norte da África, para a França, trabalhando com organizações 

judaicas locais para fornecer-lhes alimentos, roupas, abrigo e cuidados médicos. 

Presente hoje em mais de 70 países, a JDC e seus parceiros trabalham para aliviar a 

fome e o sofrimento, resgatar judeus em perigo, criar conexões duradouras para a vida 

judaica e proporcionar alívio imediato e de apoio ao desenvolvimento a longo prazo 

para vítimas de catástrofes naturais ou e emergências humanitárias. No Brasil, segundo 

                                                           
17 Crise do Suez - Em julho de 1956, o então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o 

canal de Suez, tirando-o do controle de franceses e britânicos. Ao mesmo tempo, Nasser incentivava os 

refugiados palestinos a promover ações terroristas contra Israel. França e Grã-Bretanha decidiram, então, 

atacar o Egito para retomar o canal. E recrutam Israel para a empreitada. A ideia era que os israelenses 

atacassem primeiro, pois isso serviria como pretexto para que franceses e britânicos iniciassem uma 

intervenção. Menos de três meses depois, em outubro daquele ano, começava a Guerra de Suez – a 

primeira entre o Estado de Israel e seus vizinhos árabes em que veículos militares blindados tiveram um 

papel preponderante. O Egito, àquela altura, começava a receber armamentos modernos da URSS, como 

o tanque T-34 (espinha dorsal do Exército Vermelho também na Segunda Guerra Mundial). Mas a Força 

Aérea de Israel já contava com aviões mais modernos, principalmente franceses. O ataque às forças 

egípcias no deserto de Sinai foi uma operação relâmpago: em aproximadamente 100 horas, quase toda a 

península foi tomada. Com o fim do conflito, uma Força de Paz da ONU – incluindo tropas brasileiras – 

foi deslocada para a região. Aquela seria a garantia de que os egípcios não voltariam a atacar os 

israelenses e deixariam de patrocinar o terrorismo. Israel abandonou o Sinai. Mas no dia 22 de maio de 

1967, Nasser ordenou o bloqueio do estreito de Tirã, no Mar Vermelho, fechando uma importante rota 

comercial israelense – pela qual passava, por exemplo, a maior parte das importações de petróleo rumo ao 

porto de Eilat. Fonte: Guia do Estudante (editora Abril), Árabes X Israelenses: colecionadores de guerras. 

Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/arabes-x-israelenses-

colecionadores-guerras-435382.shtml 
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Cytrynowicz (2005), o Joint atuava no sentido de salvar crianças órfãs e sobreviventes 

da Segunda Guerra Mundial, conforme pode-se observar neste folheto: 

Figura 16: Folheto do Joint (depois JDC), organização norte-americana de 

assistência a refugiados fundada em 1914, mostra o trabalho de salvamento de 150 

mil crianças órfãs e sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. 

 

Fonte: Publicação do Joint: Fatos e Números, órgão da seção latino-americana do Joint, v. 1, n. 

5 Fundo Alfred Hirschberg, Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Disponível em: 

Instituições de assistência social e imigração judaica. CYTRYNOWICZ, R. História, Ciências, 

Saúde — Manguinhos, v. 12, n. 1, p. 169-84, jan.-abr. 2005. 

(http://www.scielo.br/pdf/%0D/hcsm/v12n1/09.pdf). 
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Figura 17: Anúncio do Relatório sobre o trabalho de assistência prestada 

pelo Joint Distribution Committee a milhares de refugiados em todo o mundo 

durante o ano de 1941 e os cinco primeiros meses de 1942. 

 

Fonte: New York, JDC, 1942 - Fundo Alfred Hirschberg/Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 

Disponível em: Instituições de assistência social e imigração judaica. CYTRYNOWICZ, R. 

História, Ciências, Saúde - Manguinhos, v. 12, n. 1, p. 169-84, jan.-abr. 2005. 

(http://www.scielo.br/pdf/%0D/hcsm/v12n1/09.pdf). 

Cytrynowicz (2005, p. 181) explica que durante a Segunda Guerra Mundial e no 

período imediato do pós-guerra, várias campanhas uniram as entidades assistenciais 

judaicas no Brasil para auxiliar sobreviventes e refugiados. As comunidades judaicas no 

Rio de Janeiro e em São Paulo foram ativas em campanhas como o Comitê Central 

Israelita de Socorro às Vítimas da Guerra, autorizado pela Cruz Vermelha Brasileira, o 

Escudo Vermelho de David e o Comitê para Angariação de Roupas em Prol dos 

Israelitas Vítimas de Guerra, fundado em São Paulo em 1944. Além disso, várias 

“Campanhas Unidas” centralizaram os esforços de angariação de recursos. Em 1947, 

havia na Europa cerca de 250 mil sobreviventes do genocídio, incluindo milhares de 

crianças órfãs, vivendo em campos de refugiados, os displaced persons camps, e as 

organizações de auxílio aos refugiados procuravam países e entidades para recebê-los.  



130 

 

Figura 18: Anúncio de campanha do Joint de 1946 para auxiliar as crianças 

sobreviventes da guerra, impresso na primeira página de uma publicação do 

Comitê Auxiliar do Joint, em São Paulo.  

 

Fonte: Fundo Alfred Hirschberg/Acervo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Disponível em: 

Instituições de assistência social e imigração judaica. CYTRYNOWICZ, R. História, Ciências, 

Saúde - Manguinhos, v. 12, n. 1, p. 169-84, jan.-abr. 2005. 

(http://www.scielo.br/pdf/%0D/hcsm/v12n1/09.pdf). 

Uma das pessoas que recebeu auxílio do JDC logo após o término da Segunda 

Guerra Mundial, ainda na Europa, foi a judia polonesa Rita Braun que conta como 

sobreviveu ao Holocausto. 
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2.4.1 História de vida: a judia que sobreviveu ao Holocausto 

Se eu fosse...  

Havia arames no gueto 

No muro bem alto de fato 

E eis que por uma fresta 

Saiu de repente um gato 

 

Espreguiçou-se o felino 

E com um bocejo profundo 

Atravessou o muro do gueto 

Para o outro lado do mundo 

 

A sentinela viu o gato 

Pois de perto o portão vigiava 

Mas não se ouviu grito 

Nem tiro nem granada 

 

O bichano alcançou o beco 

À procura do rato 

Ó D’us misericordioso 

Por que não me fizeste um gato?  

(Poema escrito por Rita Braun quando era prisioneira do gueto de Stanislanov, Polônia, 

em 1942. BRAUN, 2008, p. 13).  

Em entrevista concedida no dia 1º de junho de 2015, em seu apartamento, no 

bairro de Cerqueira César, em São Paulo, a sobrevivente do Holocausto Henrietta Roza 

Hitner contou que nasceu em 28 de maio de 1930 na cidade de Cracóvia — Kraków, 

antiga capital da Polônia. Filha de Mina Blum e Maurycy Dadiv Hitner, um rico 

herdeiro que antes da guerra detinha a representação da empresa cinematográfica 

Warner Brothers para toda a Polônia. Apelidada de Rita na infância, a menina tinha uma 

vida confortável, cercada de amor e de cuidados dos pais que, embora tenham se 

divorciado em 1938, se dedicavam igualmente à filha. Rita vivia com a mãe e os avós 

maternos na cidade de Catovice. 

Anos depois, sua mãe se casou novamente com Filip Ringel e Rita ganhou uma 

irmã sete anos mais velha, Kora, a quem adorava. A nova família costumava passar as 

férias em uma fazenda em Brzuska, onde ela descreve que conheceu um mundo mágico 

e totalmente diferente para uma criança da cidade grande – como tomar banho de rio, 

ensaiar peças de teatro com a nova irmã e os primos e patinar no lago congelado durante 

o inverno. A maior parte da família de 40 pessoas sucumbiu durante o Holocausto, com 

exceção de sua mãe, um tio, o padrasto e sua meia-irmã. 
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Segundo Rita, as manifestações antissemitas na cidade onde viviam os avós 

começaram em 1939. Em frente às lojas de calçados do avô eram distribuídos panfletos 

pejorativos incitando a população a não comprar nos estabelecimentos dos judeus: “não 

compre no judeu, siga este aviso, pois quem compra no judeu fica no prejuízo”, diziam. 

Na escola pública onde estudava, Rita e outro colega judeu começaram a ser 

hostilizados pelos professores, que os castigavam sem motivo, e pelos colegas, que os 

transformaram em bode expiatório para tudo o que acontecia de errado. Até que em 

setembro de 1939, um avião fez um voo rasante sob a fazenda. Poucos dias depois a 

família ficou sabendo que tropas russas haviam invadido a fronteira com a Polônia e 

estavam deportando para a Sibéria os donos das terras. Depois de saquearem tudo, os 

soldados distribuíram as terras e o que tinha sobrado aos camponeses. Rapidamente, seu 

padrasto organizou uma fuga, recheando sete carroças com víveres e alguns bens. Eles 

imaginavam que tão logo os russos se retirassem, tudo voltaria ao normal. Na época, 

ninguém sequer cogitou a ideia de que eles jamais voltariam para casa.  

Sob intenso bombardeio aéreo, a família foi buscar refúgio na cidade de 

Stanislavov, onde vivia o primo de seu padrasto, que era dono de um moinho e uma 

pessoa muito respeitada na região. Chegando lá, os cavalos foram confiscados e a 

família passou a conviver com as tropas soviéticas. As crianças foram para a escola 

dirigida pelas autoridades russas, onde era feita uma lavagem cerebral. Todos os 

crucifixos de um país predominantemente católico, como era a Polônia, foram retirados 

das salas de aula e, em seu lugar, foram colocados retratos de Josef Stalin.  

Também orientavam aos alunos que rezassem silenciosamente de 

acordo com cada religião, pedindo a D’us guloseimas. Ávida por 

doces, rezei fervorosamente, mas em vão. Em seguida, faziam com 

que direcionássemos nossas preces, em coro, ao Batko (pai, em russo) 

Stalin e eis que as portas se abriam e entravam dois funcionários 

carregando um cesto enorme repleto de biscoitos, chocolates, pirulitos 

e balas, prontamente distribuídos entre os alunos. Lembro-me do 

sabor do pão de mel coberto de chocolate. Era simplesmente celestial. 

Após a distribuição dos doces, vinha a pergunta: “Digam: D’us 

existe?” E nós respondíamos em voz alta: “D’us não existe. Batko 

Stalin é o nosso deus.” Para evitar uma possível deportação, que eram 

frequentes, e demonstrar minha adesão ao comunismo, entrei no 

movimento juvenil Pioner. Kora, por sua vez, fazia parte de um 

movimento chamado Kosmol, ao qual se filiavam jovens acima de 15 

anos. (BRAUN, 2008, p. 70). 
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Nessa época, no início de 1941, o pai de Rita veio buscá-la para que conhecesse 

a nova esposa e o irmãozinho bebê, Oscar, que viviam na cidade de Lvov. Foi nesta 

cidade, cercada pela polícia secreta nazista, que os judeus começaram a ser 

encaminhados para o gueto. Um caminhão parou em frente ao prédio de seu pai e todos 

foram sendo levados. No último minuto, um advogado contratado por sua mãe 

conseguiu tirar a menina do grupo, afirmando que Rita era cristã e estava com os judeus 

por engano. Ela e o advogado foram para uma pensão. À noite, seu pai conseguiu se 

despedir da garota, prometendo que após a guerra eles iriam se reencontrar. Foi a última 

vez que o viu.  

Após o reencontro com a mãe e o padrasto em Stanislanov, não demorou muito 

para os tanques alemães entrarem na cidade. Os judeus foram convocados para um 

“cadastramento”, sendo proibidos de frequentar parques públicos, cinemas e teatros. E 

assim começou o confinamento da família no bairro mais pobre da cidade, de onde os 

poloneses não judeus e os ucranianos foram retirados. A vida no gueto era dura, mas sua 

mãe conseguiu um trabalho para selecionar roupas de judeus “deportados”, 

invariavelmente sujas de sangue e com furos de bala, o que deu à família a ideia de que 

eles estavam sendo eliminados. Seu padrasto conseguiu trabalho na padaria, fabricando 

pão para os alemães, que não ligavam para pedaços chamuscados e duros, que Filip 

levava para casa, onde sempre havia fome. A irmã Kora conseguiu um trabalho como 

governanta na casa de um alemão, onde morava. 

Rita conta que vivia constantemente com medo. Ouvia gritos, tiros e gemidos 

todos os dias, quando os nazistas caçavam pessoas nas ruas, apertando o gatilho a esmo, 

fazendo alvos humanos ou atirando na nuca dos doentes internados no hospital 

improvisado – os corpos permaneciam por dias largados nas ruas. Além disso havia 

ratos, pulgas, piolhos e outros insetos que proliferavam na miséria do gueto. Mas o pior, 

relata a sobrevivente, era enfrentar a fome que a levava a vasculhar lixo em busca de 

comida. Rita chegou a cozinhar ossos jogados pelos alemães aos cães e membranas de 

fígado, além de grama, que comia com sal fingindo que era espinafre. Presenciava cenas 

degradantes, como uma criança comendo o vômito da outra, tamanha era a fome. Eles 

viviam totalmente à parte do mundo e não tinham ideia do que acontecia na guerra. 

Perderam até a noção dos meses, se orientando unicamente pelas mudanças de estações. 

Em vários momentos a vida da garota, de sua mãe, avós e tios, bem como os demais 
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judeus que viviam isolados, estava constantemente por um fio. Em um dia de 1942, seus 

amados avós maternos foram levados para sempre. No dia seguinte o gueto seria extinto 

e todos os moradores encaminhados para os campos de extermínio. 

Entre 1942 e 1943, mamãe pegou algumas joias que havia escondido 

no forro de um casaco e comprou com elas três certidões de 

nascimento de um padre. Assim, de posse de documentos de 

paroquianos que já haviam morrido, tornamo-nos poloneses católicos. 

Em nossas novas identidades, meu nome era Eva Rysiek, o de minha 

mãe, Maria Rysiek, e o de meu padrasto, Filip Rysiek. Numa manhã 

chuvosa, mamãe, meu padrasto e eu nos reunimos ao comboio de 

judeus que saíam para trabalhar fora do gueto. Como crianças eram 

proibidas de sair do gueto, eu fiquei abraçada na cintura de meu 

padrasto, escondida sob o enorme sobretudo. Pouco antes da extinção 

do gueto de Stanislavov, meus tios Edmund, Edward e Ala haviam 

fugido, cada um para um destino diferente. (BRAUN, 2008, p. 97). 

Seu tio Edmund assumiu o posto de diretor na filial da empresa de ferro-velho 

de Herbert Szpitta, um civil alemão que já empregava sua meia-irmã Kora como 

governanta em casa. Todos viviam sob falsas identidades. Edward, denunciado como 

judeu, foi fuzilado pelas costas. Ala conseguiu se encontrar com o marido, que fazia 

negócios no mercado negro com os alemães, mas acabaram presos por isso. Quando se 

descobriu que eram judeus, ambos foram exterminados no pátio da prisão.  

A família decidiu partir para a Cracóvia, sempre sob o olhar atento da Gestapo18, 

a polícia secreta nazista, que não perdia a oportunidade de analisar atentamente os 

documentos de todos. Em uma dessas ocasiões a farsa foi descoberta e todos foram 

encaminhados ao gueto de Stryj. Um dia, durante o interrogatório em uma das 

                                                           
18 Gestapo: O nome é uma abreviação de Geheime Staatspolizei (Polícia Secreta do Estado), organização 

que investigava, torturava e prendia opositores ao regime nazista (Reich) da Alemanha, entre 1933 e 

1945. A atuação da Gestapo era baseada no Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, assinado em 

1933 pelo presidente alemão, Paul von Hindenburg, após um atentado incendiário contra o Parlamento 

alemão. Sob pretexto de defender o país contra atos violentos (supostamente causados por comunistas), o 

texto restringia direitos civis, como a liberdade de expressão e a de imprensa. Assim, sob proteção legal, 

agentes secretos podiam agir como bem entendessem. Eles não precisavam de mandados judiciais para 

interrogar, aprisionar e até enviar supostos opositores políticos do Reich para campos de concentração, 

sob controle de outra organização nazista, a SS (sigla alemã para Tropa de Proteção). A principal fonte de 

informações para a Gestapo eram denúncias de cidadãos sobre vizinhos e familiares. A investigação era 

direcionada para grupos sociais específicos. Em geral, a Gestapo perseguia pessoas que já eram malvistas, 

temidas ou odiadas. Isso aumentou a popularidade da organização entre os “cidadãos de bem”. Os 

principais alvos eram comunistas, judeus, alguns padres e trabalhadores estrangeiros. Fonte: Apoiando 

Hitler: Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, Robert Gellately (2011), Record. 
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apreensões, Rita e sua mãe foram encaminhadas para a prisão. Os homens da família 

conseguiram se esconder dentro de armários no gueto. Mãe e filha dividiam a cela com 

uma prostituta e uma assassina, que faziam brincadeiras indecentes entre si, 

constrangendo a ambas. Ali, as judias eram chamadas de “criminosas de maior peso”. 

Após uma semana, elas ficaram sabendo que seriam fuziladas no muro do pátio. Não 

havia como escapar daquela situação. Entretanto, uma brincadeira bizarra dos oficiais 

determinou que a décima pessoa alinhada no muro para a execução seria poupada. 

Fortemente abraçadas, mãe e filha se encaixavam nessa conta e ninguém notou que 

eram duas pessoas ali. Escaparam milagrosamente. 

De volta gueto de Stryj e ao restante da família, os sobreviventes pegaram um 

trem para Boryslav, onde vivia o tio Edmund, e ali passaram a viver clandestinamente. 

Para ajudar o disfarce, todos os domingos Rita Braun ia à missa católica, onde 

costumava se confessar e comungar para provar que era cristã. Ainda assim, ela conta 

que o pároco local, padre Lancki, percebeu o disfarce, mas foi gentil e compreensivo. O 

religioso se ofereceu, sem cobrar nada por isso, para batizar toda a família, casar os pais 

e crismar19 a todos. A oferta foi aceita com gratidão, pois embora as certidões de 

conversão com os nomes verdadeiros não eram aceitas pelos nazistas, que consideravam 

judeus até a terceira geração do convertido, os documentos foram bastante úteis quando 

a família solicitou o visto de entrada no Brasil.  

Alguns meses depois desse episódio a família voltou para Catovice, de onde os 

alemães estavam se retirando com uma nova invasão russa. Com o fim da guerra, Rita e 

os seus perceberam que não conseguiriam ficar na Europa reduzida a escombros e com 

um forte sentimento antissemita impregnado na Polônia, especialmente com o retorno 

                                                           
19 O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Crisma, pertence, juntamente com o batismo e a 

Eucaristia, aos três sacramentos da iniciação cristã da Igreja Católica. Nesse sacramento, tal como ocorreu 

no Pentecostes, o Paráclito desceu sobre a comunidade dos discípulos, então reunida. Assim como neles, 

o Espírito Santo também desce em cada batizado que pede à Igreja esse dom [Espírito Santo]. Dessa 

forma, o sacramento encoraja o fiel e o fortalece para uma vida de testemunho de amor a Cristo. A 

Confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. 

Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Paráclito, sob o sinal da imposição 

das mãos e da unção do óleo do Crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do Senhor com 

palavras e atos. Essa pessoa agora é membro legítimo e responsável da Igreja Católica. Fonte: Formação 

Canção Nova. O que é a Crisma. Disponível em: https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-que-

e-a-crisma/ 
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dos sobreviventes dos campos de extermínio para suas cidades. Finalmente ela soube do 

destino de seu pai. 

Ficamos sabendo por um sobrevivente do campo de concentração de 

Janov, que antes de ser deportado papai levara Oscar, meu irmãozinho 

com sete meses na época, a um casal de amigos cristãos que 

concordara em escondê-lo e devolvê-lo após a guerra, se papai 

sobrevivesse. O medo de ser denunciada pelos vizinhos por abrigar 

um judeu a fez devolver Oscarzinho, que talvez tenha tido o mesmo 

destino de muitas outras crianças: ser ensacado e jogado vivo em uma 

enorme cratera coberta por terra, que se movia enquanto os 

pequeninos corpos ainda tinham vida. [...] Quanto a papai, nos 

contaram que infelizmente ele contraiu tifo no campo de concentração 

e para não contagiar os outros prisioneiros, foi jogado contra a cerca 

elétrica a fim de não desperdiçar a munição que o mataria. (BRAUN, 

2008, p. 130). 

Rita tinha 15 anos ao término do conflito, quando o Joint entrou na vida da 

família, fazendo a diferença entre sobreviver ou morrer de fome. De Praga, atual capital 

da República Checa, a família foi a Paris, na França. Lá, ficaram seis meses vivendo em 

uma pensão de terceira categoria, sendo alimentados pelo Joint, enquanto tentavam 

legalizar os documentos que os permitiria imigrar. Não havia trabalho para ninguém e a 

alimentação fornecida pela entidade de auxílio a judeus em dificuldades em todo o 

mundo foi fundamental para que eles planejassem uma nova vida. Na capital francesa 

Rita era encarregada de ir todos os dias à sede do Joint portando uma marmita, que era 

dividida entre ela, a mãe e o padrasto. Ela chegava às 11h e saía às 13h, após enfrentar 

uma fila com mais de 50 pessoas, onde todos precisavam apresentar os documentos 

diariamente. 

Em Paris, Rita conta que não entendia o idioma, mas sempre procurava 

encontrar conhecidos. Ela se lembra que era uma vida muito restrita e sua única 

distração, juntamente com uma prima que também foi parar na capital francesa, era ir à 

igreja católica. A aposentada afirma que antes da guerra sua família era religiosa e, 

embora não seguissem a dieta kosher20, respeitavam os rituais e festas sagradas 

                                                           
20 Kashrút, adj. kòshêr - A Kashrut são as leis dietéticas. O adjetivo significa “de acordo com os preceitos 

judaicos”. Essas leis são amplamente derivadas do livro Levítico. Só certos animais, aves e peixes são 

aceitáveis como alimento, outros não são kóshêr. Os animais ritualmente aptos têm de ser abatidos de 

modo certo, assim que o sangue seja mais completa e rapidamente drenado, porque o comer ou beber 

sangue está proibido. Depois inspeção pelo shohêt (abatedor instruído nas exigências da Kashrút. Trad.), 

remoção ulterior de qualquer sangue está sendo conseguida por empapar, salgar e enxaguar a carne. Uma 
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judaicos. Manter símbolos da fé judaica durante o conflito era muito perigoso, bem 

como seguir os ritos sagrados. Rita se sentia injustiçada por ser judia e procurava se 

consolar na fé católica. 

O Brasil entrou no destino da família porque era o país onde já vivia o único 

irmão de sua mãe, Filip, que sobrevivera ao Holocausto pois havia saído da Polônia 

bem antes da guerra. Embora o governo de Getúlio Vargas negasse à época o visto de 

entrada aos judeus, os documentos de conversão ao catolicismo ditaram a palavra final 

para a obtenção das autorizações. E foi assim que eles embarcaram na terceira classe do 

navio Formose rumo ao porto de Santos (SP), onde chegariam em 1947.  

Ao desembarcar em Santos a família foi recebida pelo tio Filip, que os levou 

para São Paulo, onde morava com a esposa, a enteada e a filha. Em 1948, após um ano 

da chegada ao país, o padrasto de Rita faleceu aos 54 anos, de derrame cerebral – 

provável resultado das inúmeras pancadas na cabeça recebidas durante os anos passados 

nos guetos. Entretanto, Rita conta que nem tudo foram tristezas naquele período, 

quando conheceu Maurício Braun, então universitário do último ano da Escola 

Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo. “Em uma festa conheci o 

primeiro e único amor da minha vida” (p. 137).  

No Brasil, Rita se reencontrou com a identidade judaica e se casou, em 1951, no 

templo Beth-El, em São Paulo, dentro dos preceitos da religião. Maurício e Rita tiveram 

dois filhos, Eliana e Edmundo, que foram criados dentro dos costumes judaicos, assim 

como seus netos. Para a sobrevivente, viver em uma pátria que acolheu sua família sem 

perguntar quem eram, ou qual fé professavam, foi especialmente gratificante. Até a 

conclusão deste capítulo, Rita Braun dedicava-se a dar palestras e depoimentos em 

escolas e faculdades, assim como em programas na televisão, a respeito do Holocausto. 

“Para a minha perplexidade e indignação este é um evento que ainda é negado ou, na 

melhor das hipóteses, desconhecido. Sou sobrevivente e testemunha ocular de tudo o 

que aconteceu” (p. 151).  
                                                                                                                                                                          
das leis da kashrút é a proibição de cozer ou comer carne e leite juntos. Os judeus observantes esperam 

até seis horas depois de ter comido carne ou aves antes de comer qualquer produto de leiteria. A Kashrút 

transcende o conceito de higiene, porque demanda disciplina, sendo intentada para pureza espiritual. 

Fonte: Jewish-Christian Relations. Entendimentos e Assuntos no Diálogo Cristío-Judaico. Disponível em: 

http://www.jcrelations.net/Gloss__rio_de_termos_relevantes_no_di__logo_crist__o_judaico.2742.0.html

?&L=4 
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O mundo está doente e não aprendeu com o extermínio de mais de 

seis milhões de judeus, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos 

e doentes mentais. Pessoas cujo único crime foi ter outra fé, raça, 

origem ou orientação sexual. Para os nazistas um judeu vivo valia o 

mesmo que um inseto. E quando morto era integralmente aproveitado 

como mercadoria ou troféu. Com os cabelos confeccionavam 

travesseiros para os soldados, com a pele fabricavam cúpulas de 

abajur. As próteses dentárias de ouro eram derretidas e enviadas em 

barra para a Alemanha. Da gordura faziam sabão, vendido em feiras e 

tinha um odor insuportável. Os ossos triturados serviam para adubo. E 

ainda crânios eram levados para a Alemanha como suvenir, colocados 

sobre escrivaninhas dos carrascos. [...] Entendo que a tão almejada e 

sonhada paz no mundo só será possível quando os seres humanos 

aprenderem a exercitar incondicionalmente solidariedade, tolerância e 

respeito ao próximo. (BRAUN, 2008, p. 151, 152). 

 

2.5 Islamismo: União Nacional das Entidades Islâmicas 

De acordo com Truzzi (2007), a presença da cultura árabe em toda a América do 

Sul antecede a grande massa migratória inaugurada ao final do século XIX.  

Ela já se insinuara através de vínculos religiosos, com a presença 

desde o século XVII dos africanos muçulmanos malês na Bahia 

escrava [...] Mas antes disso, ela esteve presente desde o início da 

colonização portuguesa, manifesta na língua, na música, na culinária, 

na arquitetura e decoração, nas técnicas agrícolas e de irrigação, na 

farmacologia e na medicina. É que os árabes dominaram por quase 

oito séculos a Península Ibérica, assinalando uma presença inolvidável 

em nossos colonizadores. Significativamente, Granada, o último 

reduto árabe em solo europeu, foi conquistada pelos cristãos em 1492, 

no mesmo ano em que Colombo chegava à América (TRUZZI, 2007, 

p. 360). 

Graças a essa longa convivência entre moçárabes21, mudéjares e mestiços, que 

remete à Idade Média, os dois idiomas praticados na Península Ibérica – tanto o 

espanhol quanto o português – são fortemente influenciados pelo árabe. Por sua vez, a 

chegada do Islã22 ao Brasil data do período colonial: uma parte dos africanos 

                                                           
21 Moçárabe refere-se ao cristão que vivia nas terras conquistadas pelos muçulmanos na Espanha; enquanto mudéjar 

(do árabe mudaÿÿan, os que ficaram) diz respeito ao indivíduo de origem árabe que se manteve na Península Ibérica 

depois da reconquista pelos cristãos. (N.A.) 

22 Islã significa submissão, rendição voluntária a Deus (Alá ou Allah, Deus em árabe). Também significa paz ou 

pacificação da alma e do coração. Seus seguidores são os muçulmanos (em árabe, muslim, aqueles que se subordinam 
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escravizados, denominados sob o termo genérico de malês, eram muçulmanos. De 

acordo com Reis (2003), a expressão malê vem de imalê, que na língua iorubá significa 

muçulmano. Os malês eram especificamente os muçulmanos de língua iorubá, 

conhecidos como nagôs na Bahia. Localizados principalmente na região de Salvador, a 

participação dos malês nas revoltas contra a escravidão, em 1835, é notória, sendo 

observada por alguns historiadores que afirmam que a organização do movimento foi 

muito importante para o enfraquecimento do sistema escravocrata.  

O segundo movimento marcante da presença árabe muçulmana na América do 

Sul foi a chegada direta de imigrantes, sobretudo sírios, libaneses e palestinos, a partir 

do final do século XIX. Os primeiros sírios e libaneses chegaram ao Brasil nos anos 

1860 e o fluxo de imigrantes não cessa de crescer até às vésperas da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918).  

Ainda que a maioria dos descendentes de sírios e libaneses que 

imigraram para o Brasil seja constituída por cristãos – sobretudo 

católicos maronitas e ortodoxos –, a partir da década de 1950, surge 

no cenário paulistano uma nova leva migratória de árabes 

muçulmanos – sunitas e xiitas –, já aqui presentes desde as primeiras 

décadas do século XX, mas até então muito pouco expressivos 

numericamente. (TRUZZI, 2008, p. 66-67). 

Segundo al-Khazraji (2014), muitos muçulmanos, e também cristãos que 

chegaram ao Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, eram chamados de “turcos”, 

pois a Síria e o Líbano eram dominados pelo Império Otomano, derrotado e extinto 

naquele conflito. Serem chamados de “turcos”, para eles, consistia grande ofensa; ainda 

assim o rótulo permaneceu e foi assimilado, sendo, inclusive estendido aos judeus por 

aqueles que mal conheciam as diferenças entre todos os povos do Oriente Médio.  

Como tantos outros imigrantes de diversas origens, a pretensão inicial era uma 

imigração temporária, destinada a ganhar dinheiro e voltar para casa, mas o que 

pretendia ser provisório acabou se tornando permanente, fato acentuado pela chegada de 

                                                                                                                                                                          
a Deus). O Islã não é uma igreja ou seita, tampouco é uma filosofia criada por um homem ou por um grupo de 

homens. É uma mensagem, uma orientação revelada por Deus aos profetas enviados aos povos [...] Para os islâmicos, 

Alá é o senhor, criador e sustentador do Universo. É o mesmo e único Deus anunciado por Abraão, Moisés, Jesus e os 

demais profetas. O Alcorão é a última e definitiva escritura sagrada. Foi revelado ao último dos profetas enviados, 

Mohammad [...] Muçulmano não é um povo ou raça. Não se deve confundir árabe (um povo) com muçulmano. 

Existem muçulmanos de todas as origens e raças em todas as partes do mundo, sendo que somente 15% deles são de 

origem árabe. (AL-KHAZRAJI, 2014, p. 11-12-13). 
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primos, irmãos e amigos da terra natal após o estabelecimento de um primeiro grupo. 

De acordo com Truzzi (2007), cadeias migratórias foram assim formadas, e redes de 

parentes, amigos e conterrâneos logo se articularam, fornecendo referências valiosas aos 

que decidiam pela migração. “Os contatos que cada um tinha plasmaram uma geografia 

peculiar, imaginária nas mentes de cada imigrante” (p. 362). 

Truzzi (2007) afirma que mesmo que a principal ocupação do árabe em seu país 

de origem tenha sido a agricultura, em toda a América do Sul, a maior parte escolheu 

como profissão o comércio. A princípio como mascates, rodando o país em lombo de 

burros e vendendo quinquilharias de todos os tipos para o consumo popular. Depois de 

algum tempo mascateando, os imigrantes árabes acabam por montar o próprio negócio, 

deixando o ramo anterior para parentes ou conhecidos recém-chegados, que “herdaram” 

a vocação econômica da comunidade. Como muitos outros grupos de estrangeiros, 

aglomeraram-se em zonas centrais, próprias ao comércio. Em São Paulo, na rua 25 de 

Março, adjacente ao Mercado Municipal da Cantareira. No centro do Rio de Janeiro, na 

rua da Alfândega. Em Porto Alegre, às ruas General Andrade Neves e Voluntários da 

Pátria. Em Belo Horizonte, à rua dos Caetés. Contudo, para as novas gerações, esses 

sírios, libaneses e palestinos sonhavam mais alto. 

Em geral, vencidas as dificuldades da primeira geração migrante, os 

pioneiros logo trataram de perseguir para seus filhos a ascensão 

socioeconômica via educação. Queriam vê-los como doutores – 

sobretudo médicos e advogados – e assim muitos o fizeram, 

aproveitando-se, inicialmente, de clientelas cultivadas na própria 

colônia, que depois se estenderam a outros estratos sociais mais 

abrangentes. (TRUZZI, 2007, p. 364). 

Atualmente no Brasil, segundo instituições islâmicas, o Islã conta com cerca de 

1 milhão de fiéis, 50 mesquitas e mais de 80 centros islâmicos espalhados pelo país. De 

acordo com al-Khazraji (2014), o Brasil também recebeu quantidade significativa de 

refugiados dos conflitos entre israelenses e palestinos, da Guerra do Líbano (1982) e 

dos recentes conflitos no Iraque e Síria, formado uma sólida comunidade muçulmana.  

A comunidade muçulmana tem se inserido na sociedade por 

intermédio da cultura com escolas, cursos, bibliotecas, palestras, 

websites, acampamentos para jovens, atividades de mídia e publicação 

de livros e revistas. (AL-KHAZRAJI, 2014, p. 90). 
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Montenegro (2002) afirma que é sabido que o Islamismo sustenta-se em uma 

forte noção de comunidade universal identitária, a chamada ummah, cuja definição 

refere-se à comunidade mundial de muçulmanos, mas isso não significa a inexistência 

de alinhamentos e tomadas de posição.  

Na maior parte das vezes, aquelas comunidades que reconhecem 

Estados islâmicos vinculam-se a esses centros tanto para sua 

manutenção como para sua orientação ideológica. Diversamente, 

aquelas comunidades que não reconhecem esses centros adotam um 

funcionamento e um sistema de lealdades internacionais tecidas de 

uma outra forma, constituem, poderia se dizer, diásporas sem centro 

ou com um centro de referência mais ideológico do que 

geograficamente localizável. (MONTENEGRO, 2002, p. 63). 

No Brasil, deste começo de século XXI, a diversidade do Islã reflete a mesma 

proporção que no nível mundial, ou seja, encontramos aqui uma maioria sunita23 e uma 

minoria xiita, na qual os sunitas correspondem a 90 % dos fiéis muçulmanos, enquanto 

os xiitas somam os 10 % restantes. Todas essas pessoas aglutinam-se em um leque de 

instituições, mesquitas e sociedades diversas que, em todo o país, formam as diferentes 

comunidades que dão suporte étnico, religioso e identitário aos árabes muçulmanos. 

Hoje, muçulmanos, em sua maioria sunitas, respondem por 

contingentes apreciáveis de famílias libanesas, ainda que constituam 

um contingente numericamente muito menos importante que a 

imigração anterior de cristãos. Originários em sua maioria do vale do 

Bekaa ou de pequenas aldeias ao sul do país, concentraram-se em 

áreas da Região Metropolitana de São Paulo, como a região de Santo 

                                                           
23 Todos os muçulmanos possuem os mesmos princípios de fé e prática, segundo o que o Alcorão 

determina. Entretanto, há pequenas diferenças no entendimento de detalhes e dos princípios de 

jurisprudência e aplicação. A principal divisão nasceu mais de uma divergência quanto à sucessão do 

Profeta. Quando da partida do Mensageiro de Deus, os líderes tribais escolheram Abu Bakr como califa – 

mais tarde, esse grupo passou a ser chamado de Sunni (sunitas). Uma minoria, no entanto, não aceitou 

essa deliberação e tomou partido de Ali, primo do Profeta, defendendo seu direito à sucessão segundo 

uma deliberação do próprio Profeta – essa minoria passou a ser conhecida como Shia (xiita, ou partidários 

de Ali). Os sunitas aceitam como tradição profética tudo o que todos os companheiros do Profeta tenham 

comunicado e aceitam os quatro primeiros califas (Abu Bakr, Omar, Othman e Ali) como autoridades por 

direito. Os xiitas, por sua vez, tomam como tradição profética apenas o que tenha sido comunicado 

através de Ali, a família e os descendentes do Profeta e reconhecem como autoridades fundamentais dos 

muçulmanos os 12 imames (em árabe, aquele que guia) da descendência do profeta: Ali, seus filhos 

Hassan e Hussein (netos do Profeta), pois Ali era casado com Fátima, filha do Profeta, e então, 

sucessivamente, os nove descendentes de Hussein. (AL-KHAZRAJI, 2014, p. 107-108). 
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Amaro, na zona sul da capital, ou ainda a região do ABC paulista 

(Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano). (TRUZZI, 

2008, p. 38). 

Os imigrantes árabes muçulmanos no Brasil formam uma comunidade com 

bases sólidas. Existem hoje organizações muçulmanas de diferentes portes em estados 

como Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, 

Mina Gerais, Brasília, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Não obstante, ressaltam-se 

alguns estados ou regiões onde a concentração de comunidades e organizações é maior, 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Apenas na capital paulista existem dez 

mesquitas, entre as quais a Mesquita Brasil, inaugurada em 1929.  

Acolhida aos refugiados 

Segundo as observações de Bauman (2003) sobre os conceitos de comunidade, o 

desafio para os recém-chegados e as jovens gerações de árabes muçulmanos nascidos no 

Brasil é a administração dessa comunidade nos preceitos de seus ancestrais, 

especialmente no quesito religião e costumes. Entre os mais novos são notórias as 

dificuldades de preservação do grupo. Quem chegou ao Brasil nos anos 1950, 

encontrava a barreira da distância e do tempo para manter comunicação com o país de 

origem. Hoje tudo é mais simples: passagens aéreas estão mais baratas e as viagens são 

mais rápidas do que a travessia de dias a bordo de um navio; bem como a comunicação 

pela internet, instantânea, em comparação com as cartas de antigamente. Porém, essas 

facilidades têm duas faces, uma que aproxima a comunidade com as origens e outra que 

pode distanciar seus integrantes. Segundo Bauman (2003, p. 18), a distância, outrora a 

mais formidável das defesas da comunidade, perdeu muito de sua significação, sendo a 

informática o elemento capaz de mudar tudo.  

O golpe mortal na “naturalidade” do entendimento comunitário foi 

desferido, porém, pelo advento da informática: a emancipação do 

fluxo de informação proveniente do transporte dos corpos. A partir do 

momento em que a informação passa a viajar independente de seus 

portadores, e numa velocidade muito além da capacidade dos meios 

mais avançados de transporte (como no tipo de sociedade que todos 

habitamos nos dias de hoje), a fronteira entre o “dentro” e o “fora” não 

pode mais ser estabelecida e muito menos mantida [...] A comunidade 

de entendimento comum, mesmo se alcançada, permanecerá portanto 

frágil e vulnerável, precisando para sempre de vigilância, reforço e 

defesa. (BAUMAN, 2003, p. 18-19). 
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Neste ponto, citando Jock Young (1999, p.164), “precisamente quando a 

comunidade entra em colapso, a identidade é inventada”. Para Truzzi (2008), a 

sociedade brasileira, vista pelas lideranças muçulmanas e em boa medida também pelas 

famílias mais tradicionais como demasiadamente permissiva, tende a minar, junto aos 

mais jovens, os valores próprios, importantes ao grupo, provocando inevitáveis tensões 

entre as gerações. O pesquisador afirma que estes conflitos se expressam de inúmeras 

formas, desde as dificuldades de se preservar o uso do árabe no cotidiano familiar, até 

complicações crescentes associadas à observância de preceitos da chari’a (ou sharia: 

conjunto de leis islâmicas), como vestimentas adequadas, jejum, restrições alimentares e 

proibição do consumo de álcool.  

Outras questões levantadas nas pesquisas de Truzzi e observadas no cotidiano 

das comunidades árabes muçulmanas no Brasil é a presença cada vez maior da mulher 

no trabalho, a escolarização das crianças que frequentam escolas com colegas não 

muçulmanos, a erotização da sociedade e a consequente ocorrência de relações pré-

conjugais, especialmente entre os homens. A estes fatos que podem colocar em xeque a 

integridade de preceitos da comunidade também se somam a maior ocorrência de 

casamentos mistos, a ruptura do isolamento comunitário propiciada pela TV e pela 

internet, e a adesão a valores mais individualistas e menos solidários, uma vez que 

dentro da comunidade a vida se desenvolve quase que exclusivamente entre o convívio 

familiar e entre os membros da colônia.  

O desafio é como construir uma solução, no interior das famílias e da 

comunidade, que permita manter sua identidade étnico-religiosa, 

selecionando, ao mesmo tempo, entre os direitos e deveres associados 

ao papel de cada indivíduo, condutas e comportamentos capazes de 

apontar um futuro para os mais jovens e um convívio enriquecedor 

com a sociedade mais ampla. (TRUZZI, 2007, p. 68). 

Ao final, de acordo com os conceitos de González (2012) sobre identidades, 

talvez as novas gerações de árabes muçulmanos possam encontrar um caminho 

conciliatório entre o âmago dos anseios da comunidade e “a experiência cotidiana dos 

mundos sociais estruturados que gera percepções e representações diferenciadas e 

diferenciadoras de mundos sociais cada vez mais multidimensionais” (p.141). E sem 

deixar de fazer parte daquele mundo em que se está incluído inexoravelmente. 
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Entidades religiosas de apoio aos muçulmanos no Brasil 

A política de acolhimento a refugiados no Brasil é feita com base na lei n. 9474, 

de 1997, e é considerada referência em termos de direitos humanos. Todos os 

imigrantes na condição de refugiados têm direito a se inscrever no CPF, o que 

possibilita usufruir dos serviços públicos no país, obter uma carteira de trabalho e 

conseguir um emprego legalmente. Entretanto, ao contrário do que ocorre em vários 

países europeus, não há no Brasil uma política de integração. Quem chega ao país não 

recebe dinheiro, moradia, aulas de português ou mesmo ajuda para se inserir no 

mercado de trabalho. O governo não oferece nenhum apoio financeiro a refugiados e 

isso acaba sob encargo das entidades de direitos humanos, como a Cáritas, e dos centros 

de cultura árabe, como a Mesquita Brasil, a Liga da Juventude Islâmica Beneficente do 

Brasil, com sede na Mesquita do Pari, ambas em São Paulo. Estas entidades, bem como 

algumas ONGs, procuram dar todo o apoio para as famílias de refugiados.  

Muitas mesquitas em todo o país, mais especialmente na cidade de São Paulo, 

onde vive a maioria dos refugiados, oferecem refeições diárias, remédios, roupas, 

calçados, colchões e cobertores. Algumas funcionam até como alojamentos para 

famílias de imigrantes refugiados. Estes templos são sustentados por doações da 

comunidade. Os muçulmanos são estimulados a contribuir com o zakat24, uma doação 

voluntária para a caridade. "Os crentes que praticarem o bem, observarem a oração e 

pagarem o zakat, terão a sua recompensa no Senhor e não serão presas do temor, nem se 

atribularão." (Alcorão 2:277). 

                                                           
24 O termo zakat é definido da seguinte forma: "Uma proporção fixa da riqueza e de toda propriedade de 

um muçulmano sujeita à zakat a ser paga anualmente para o benefício do pobre na comunidade 

muçulmana. O pagamento do zakat é obrigatório, já que é um dos cinco pilares do Islã. O zakat é o 

principal meio econômico para estabelecer justiça social e levar a sociedade muçulmana à prosperidade e 

segurança." Assim, podemos ver que o zakat não é um imposto arrecadado por um governo, nem é uma 

contribuição voluntária para caridade. É um mandamento de Deus para os muçulmanos e como tal é uma 

forma de adoração. De fato é adoração de padrão tão alto e louvável que é frequentemente associado à 

oração no Alcorão. A oração é um ato de adoração por meio de palavras e ação, enquanto que o zakat é 

um ato de adoração que envolve a riqueza. O zakat, um dos cinco pilares do Islã e, portanto, uma das 

fundações básicas da religião, é fixado uma vez por ano e obrigatório para os muçulmanos, homens e 

mulheres, que possuam meios suficientes para distribuir uma porcentagem calculada aos pobres e 

necessitados. Como muitas palavras usadas por Deus no Alcorão, a palavra zakat tem muitas camadas de 

significado. Pode ser traduzida como caridade obrigatória, esmola ou dízimo. Entretanto, combina esses 

significados em um significado de pureza mais profundo e rico. Fonte: The Religion of Islam, acesso em: 

https://www.islamreligion.com/pt/articles/4997/zakat-caridade-obrigatoria/ 
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Com apoio de doações da Sociedade Beneficente Muçulmana (SBM), a 

Mesquita Brasil, por exemplo, no bairro do Cambuci, tem ajudado a integrar imigrantes 

árabes desde 1952. A procura é grande, pois a mesquita é a primeira da América Latina 

e uma das mais conhecidas no país. Hoje, a organização aluga imóveis para que 80 

famílias possam viver em São Paulo e região metropolitana, dentre as cerca de 3 mil 

cadastradas. A maioria dessas pessoas são provenientes de países como Síria, Palestina 

e Egito. A entidade oferece cursos de português e inscreve os filhos de pais que estão 

em piores condições financeiras na escola islâmica. Além disso, os grupos recebem 

orientação de como se recolocar no mercado de trabalho, providenciar moradia e se 

ambientar no país. Muitos são engenheiros, médicos, administradores. Porém, 

recomeçar vida nova dentro dessas atividades é quase impossível, seja por burocracia, 

validação do diploma, ou dificuldades com o idioma. A maioria acaba se voltando para 

o empreendedorismo como uma maneira de sobreviver, tendo na gastronomia a 

atividade mais frequente entre os novos imigrantes muçulmanos. 

Na região metropolitana de São Paulo destaca-se a Mesquita Abu Bakr Assidik, 

em São Bernardo do Campo. Segundo a antropóloga Francirosy Campos Barbosa 

Ferreira (2009, p. 7), a comunidade muçulmana não está restrita aos “revertidos”, nome 

dado aos não muçulmanos que se convertem ao Islã, de São Bernardo e imigrantes que 

lá residem, sendo igualmente frequentada por pessoas de outras cidades, estados e até 

países.  

A comunidade de São Bernardo do Campo é uma das maiores 

comunidades do Estado de São Paulo, composta por mais ou menos 

400 famílias de libaneses e revertidos ao Islã. A comunidade é muito 

dinâmica, há aulas de religião para mulheres e crianças, e aulas de 

árabe, em vários horários. Em matéria da revista MAKKA AL 

MUKARAMA, o Sheik Sadeq El Otmani afirma que a cidade de São 

Bernardo do Campo é considerada a capital dos muçulmanos no 

Brasil. Isto se deve, segundo o sheik, às inúmeras atividades, 

acampamentos e encontros islâmicos, e mesmo pelo número de 

organizações islâmicas ali situadas, dentre elas: a junta de Assistência 

Social Islâmica Internacional, o Centro de Divulgação do Islam para a 

América Latina e o escritório da WAMY (Assembleia Mundial da 

Juventude Islâmica). Lá também está instalada a Editora Makkah, que 

edita jornais e revistas islâmicas, além de traduções de livros para o 

português. (FERREIRA, 2009, p. 6, 7). 
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De acordo com a pesquisadora Francirosy Campos Barbosa Ferreira (2009), no 

artigo Redes Islâmicas em São Paulo: “Nascidos muçulmanos” e “revertidos”, um dos 

organismos mais influentes em SBC é a WAMY, fundada em 1999 e coordenada pelos 

sheiks Ali Abdouni e Jihad Hassan Hammadeh. A WAMY é uma organização não 

governamental internacional, criada em 1973, com sede na Arábia Saudita. A serviço 

dos muçulmanos em geral e da juventude islâmica em particular, atua através de uma 

série de programas sociais, culturais e educacionais. 

Senti que lá havia mais do que uma (re)aproximação com o Islã. 

Tratava-se, à primeira vista, de uma comunidade que aparentava certo 

tradicionalismo: mulheres de véu, escola islâmica, muçulmanos 

morando próximos à mesquita, homens de barba (usual entre os 

muçulmanos devotos) e, principalmente, a oração de sexta-feira, 

repleta de homens, mulheres e crianças. Ao contrário de muitos locais 

religiosos, a mesquita não apresenta aquele silêncio que impera em 

grandes templos. As crianças correm, brincam, rezam, falam. Não há 

cadeiras, só tapetes. Sentada em um tapete, sem sapatos, observo as 

pessoas que chegam e o comportamento de cada uma: a forma como 

se aproximam, o abraço entre os homens, o cumprimento das 

mulheres, com suas crianças a tiracolo ou correndo à sua volta; 

observo também as jovens recém-revertidas e cujo número parece 

aumentar a cada visita minha. A mesquita é um espaço de convivência 

das diferenças. (FERREIRA, 2009, p. 8). 

Foi justamente neste espaço onde a jovem síria de Damasco, Asrar Badawi, 

encontrou suporte para recomeçar sua vida no Brasil após fugir da guerra em seu país.  

2.5.1 História de vida: a muçulmana que escapou da guerra na Síria 

Em entrevista concedida no dia 15 de junho de 2015, nas dependências da 

WAMY, ao lado da Mesquita Abu Bakr Assidik, em São Bernardo do Campo, a jovem 

Asrar Badawi, então com 22 anos, contou sua história, ainda em um português 

hesitante, mas bastante compreensível para quem estava há apenas um ano no Brasil. 

Filha de um sheik25, Asrar é fruto do segundo casamento de seu pai. Por isso, ela, seus 

11 irmãos e irmãs, a mãe e a primeira esposa do pai sempre foram uma família muito 

religiosa e unida. Em Damasco, Asrar levava uma vida confortável e sonhava ser 

                                                           
25 Sheik, xeque, ou Sheikh, vem da palavra “shakha” (envelhecer). Pode ser usado para designar qualquer 

pessoa com autoridade religiosa – diretores de universidades, líderes de centros islâmicos e universidades, 

chefes de tribos e os próprios ulemás, título usado para identificar uma autoridade nos textos e nas leis 

islâmicas. Fonte: CAVALCANTI, Rodrigo. Islã. Coleção Para Saber Mais. Editora Abril, 2003, p. 69, 70) 
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jornalista. Dentre os seus irmãos, as profissões eram variadas, como teólogos, 

enfermeiras e professores. Para todos, ir à mesquita era algo natural e importante, parte 

do cotidiano da família.  

Asrar conta que antes da guerra cada núcleo familiar morava em casas separadas 

e o pai se revezava entre as duas residências, como manda a tradição muçulmana26. A 

jovem afirma que a sensação de guerra veio aos poucos e demorou a chegar em 

Damasco. Entretanto, quando as primeiras bombas estouraram sobre os edifícios da 

capital, os estragos foram devastadores. Havia explosões o dia todo, aviões militares 

não paravam de sobrevoar a casas. O barulho era ensurdecedor e o medo, constante. Seu 

pai foi ferido durante um bombardeio e, embora naquele momento, em junho de 2012, 

sua casa tivesse se mantido intacta, a rua onde vivia fora completamente destruída. A 

partir de então, ninguém saía mais às ruas, com medo dos bombardeiros. Começou a 

faltar comida e água, como na casa de suas irmãs casadas. As escolas foram fechadas 

em Damasco, havia centenas de deslocados do interior do país e muitas doenças 

começaram a se proliferar. Para a tristeza da família Badawi, todas as mesquitas foram 

destruídas, o que foi um duro golpe, pois a vida religiosa tinha especial destaque para a 

família. 

Devido a compromissos religiosos e profissionais, seu pai tentava seguir com 

uma agenda de viagens, inclusive ao Brasil, onde viria a se casar pela terceira vez, com 

uma brasileira. Em 2013, ele não conseguiu voltar mais à Síria para o restante da 

família. Entretanto, ele percebeu que a situação de todos se complicava a cada dia e 

decidiu retirá-los de Damasco com destino ao Brasil. Naquele mesmo ano Asrar, a mãe 

e os irmãos solteiros tiveram que ir para o Líbano para poder embarcar para o Brasil. 

Quando saiu da Síria, seu pai ainda acreditava que o conflito não se estenderia tanto, 

garantindo à moça, à segunda esposa e aos filhos que talvez em 15 dias eles estivessem 

de volta à casa. 

                                                           
26 Poligamia – O Alcorão é claro ao permitir que um homem se case com até quatro mulheres, desde que 

tenha possibilidade de sustentá-las e garantir que todas terão os mesmos direitos. Ainda assim, muitos 

países islâmicos vêm coibindo ou regulando a prática com medidas como requerimento da permissão da 

esposa ou a sujeição do casamento à aprovação de uma corte. Fonte: CAVALCANTI, Rodrigo. Islã. 

Coleção Para Saber Mais. Editora Abril, 2003, p. 62) 
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A espera no Líbano durou um ano e meio. Não havia meios, nem a 

documentação necessária para vir para o Brasil, ou quaisquer outros países, que 

começaram a fechar suas fronteiras aos refugiados sírios. Asrar conta que era uma vida 

muito precária em Beirute. Eles haviam saído com poucos pertences e tinham que 

sobreviver com apenas 400 dólares por mês em uma residência que dividiam com outras 

10 pessoas. Seu pai tentava mandar uma ajuda financeira, mas nem sempre era possível. 

A jovem procurava seguir uma rotina de estudos, ia à mesquita e voltava para casa. O 

coração de todos pesava por terem deixado vários parentes para trás e o sentimento de 

revolta foi crescendo entre os irmãos. Asrar diz que sua mãe vivia atormentada pela 

falta de notícias das filhas casadas, que não conseguiram sair do país. Nos fragmentos 

de informações, eles ficaram sabendo da morte de tios, primos e amigos durante os 

bombardeios. Tudo ficou apenas na memória. 

Por fim, em 2014, Asrar desembarcou em São Paulo, em companhia da mãe e 

dos irmãos. Ficaram hospedados na casa da madrasta, trabalhando no comércio do 

bairro do Brás, na região central da capital paulista. Num primeiro momento eles não 

precisaram de ajuda do Centro Islâmico Brasileiro porque tinham todo o suporte na casa 

do pai e da madrasta. Depois, quando foram cadastrados, a família passou a receber uma 

cesta básica e auxílio aluguel. A jovem conta que foi fácil tirar a documentação, mas a 

adaptação foi extremamente difícil, especialmente em relação ao idioma e aos costumes 

brasileiros. Asrar conta que sua mãe ainda chora de saudades da Síria e da vida que 

ficou para trás.  

Pouco tempo depois seu pai seguiu para o Paraguai e a família se mudou para 

São Bernardo do Campo. A jovem começou a estudar enfermagem e o irmão, a 

trabalhar em um restaurante árabe no centro da cidade. Sua mãe pouco saía de casa. 

Asrar conta que se sentiu totalmente acolhida na Mesquita Abu Bakr Assidik. Na 

WAMY ela dava aulas de Alcorão e ali pôde se reconectar com suas raízes e religião, 

um aspecto imprescindível em sua vida. Em 2016, ela se formou em enfermagem e 

ficou noiva de um rapaz muçulmano. Agora, planeja seu casamento e o início dos 

estudos universitários no Líbano, para onde pretende se mudar após o matrimônio.  

“Quando cheguei, não gostava de nada aqui. Agora há várias coisas que aprecio, 

mas ainda não me acostumo, especialmente pela minha mãe, que vive isolada. Logo no 
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começo meu irmão foi assaltado voltando do trabalho, quebraram seu nariz e ele teve 

que passar por uma cirurgia. Ficamos muito assustados porque Damasco, antes da 

guerra, era uma cidade bastante segura e calma. A violência no Brasil nos chocou, ainda 

mais após viver uma experiência traumática em nosso país. Escolhi estudar enfermagem 

porque quero voltar para a Síria e ajudar na sua recuperação quando tudo isso acabar. 

Aliás, voltar é o sonho de toda a nossa família. Somos muito gratos por todos os 

membros da mesquita em São Bernardo, pelos professores e colegas das escolas onde 

eu e meu irmão estudamos. Porém, sentimos que nosso lugar é lá. Perdemos tudo na 

guerra, mas aquela ainda é nossa nação. Queremos vê-la de pé novamente, junto com os 

sobreviventes de nossa família.” 

2.6 Cristianismo: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC)  

De acordo com Bauman (1999), no livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, as 

políticas tradicionais de combate ao crime só fazem aumentar o temor social, a 

estigmatização e a violência contra grupos minoritários “suspeitos”, renovando o ciclo 

de criminalidade e exclusão social. Diante de um cenário de caos, superlotação e 

violência no sistema penitenciário brasileiro, o método desenvolvido na Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é como uma luz no fim do túnel. De 

acordo com as informações institucionais presentes no site da APAC Itaúna, a 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade civil de Direito 

Privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração 

social dos condenados a penas privativas de liberdade.  

A APAC começou a ser desenvolvida em 1972, na cidade de São José dos 

Campos (SP), através de um grupo de voluntários cristãos, sob a liderança do advogado 

Mário Ottoboni, no presídio Humaitá, onde Ottoboni e seu grupo costumavam ir para 

evangelizar e dar apoio moral aos presos, sob o nome de Pastoral Penitenciária. Em 

1974, os membros da Pastoral perceberam que para causar o impacto e as mudanças que 

pretendiam, deveriam se tornar uma entidade jurídica sem fins lucrativos. Instituída a 

APAC, seu objetivo era auxiliar a Justiça na execução da pena, recuperando o preso, 

protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas e promovendo a Justiça restaurativa. 
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Conforme o modelo da APAC tornou-se mais conhecido, muitas outras unidades 

começaram a surgir, dando origem à FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados). A FBAC, sediada em Itaúna (MG), é a entidade que congrega, orienta, 

fiscaliza e zela pela uniformidade das APACs do Brasil; além disso assessora a 

aplicação do Método APAC no exterior, através da filiação da entidade à Prison 

Fellowship International (PFI), organização consultora da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para assuntos penitenciários. Atualmente, em todo o Brasil há 

aproximadamente 150 unidades APACs e o estado onde o movimento é mais 

representativo é Minas Gerais.  

O programa Novos Rumos na Execução Penal, criado pelo Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, em 2009, tem o objetivo de fortalecer a humanização do cumprimento 

de pena no estado e é um dos grandes responsáveis pelo crescimento das APACs na 

região. A cartilha APAC, do projeto Novos Rumos, explicita que não há intenção de 

extinguir o caráter punitivo da pena, “mas evitar a reincidência do crime, oferecendo 

alternativas para que o condenado se recupere e possa, ao final do cumprimento da 

pena, ser reinserido na sociedade, tendo uma vida melhor e longe da criminalidade” (p. 

26). Após o cumprimento da pena, o projeto Novos Rumos auxilia o ex-egresso 

prisional a obter trabalho e oportunidades. 

A principal diferença entre a APAC e o Sistema Prisional Comum é que na 

APAC os próprios presos, denominados recuperandos, são corresponsáveis pela sua 

recuperação, fiscalização, alimentação, limpeza e administração da rotina diária. Eles 

têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestada pela comunidade. A 

segurança e disciplina do presídio são feitas com a colaboração dos recuperandos, tendo 

como suporte os funcionários, voluntários e diretores da entidade, sem a presença de 

policiais ou mesmo agentes penitenciários. Em 1984, a administração do Presídio 

Humaitá passou a ser feita exclusivamente pela APAC, sem a presença de policiais ou 

armas. Desde então, raros foram os casos de fuga e zero o número de motins, rebeliões e 

mesmo discussões ou brigas graves entre os presos daquela instituição.  

A metodologia APAC fundamenta-se no estabelecimento de uma disciplina 

rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho e envolvimento da família do 

sentenciado. Além de frequentarem cursos supletivos e profissionais, os recuperandos 
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fazem atividades variadas, evitando a ociosidade. Um outro destaque refere-se à 

municipalização da execução penal. O condenado cumpre a sua pena em presídio de 

pequeno porte, com capacidade média de 100 a 180 recuperandos, dando preferência 

para que o preso permaneça na sua terra natal, ou onde reside sua família. 

Quando o preso ganha a liberdade com uma formação cristã e moral 

totalmente transformada, a família também passa por um processo de 

conscientização, não se registrando a disparidade tão comum. 

(OTTONI, NETO, 1978, p. 91). 

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais 

(2009), uma vaga nos estabelecimentos construídos para abrigar os recuperandos da 

APAC custa um terço do valor da vaga de uma penitenciária comum. Outros fatores 

positivos em relação ao método fomentam essa decisão. Estima-se que a reincidência à 

criminalidade entre os egressos das unidades APAC gire em torno de 15%, enquanto 

que os oriundos do sistema carcerário comum alcançam o percentual de 70% no país.  

O trabalho da APAC dispõe de um método de valorização humana, baseado em 

12 elementos, vinculado à evangelização, para oferecer ao condenado condições de se 

recuperar. A metodologia ganhou força através da aplicação destas características: 

Participação da comunidade ; Recuperando ajudando o recuperando; Trabalho; 

Religião; Assistência jurídica; Assistência à saúde; Valorização humana; a família; o 

voluntário e sua formação; Centro de Reintegração Social (CRS); Mérito; Jornada de 

libertação com Cristo. Dentre esses doze elementos, Ottoboni e Neto, na obra “Cristo 

chorou no cárcere” (1978), afirmam que a religião tem um papel fundamental no 

processo de superação e recuperação dos internos, tanto homens quanto mulheres. A 

APAC estabelece a importância que há para o recuperando ter uma religião, comumente 

cristã, e através dela, conhecer sentido de amar e ser amado, sem imposições de credo, 

mas de forma pautada na ética, proporcionando ao recuperando uma efetiva 

transformação moral. 

Para Ottoboni (1978, p. 40), a religião se mostra arma essencial neste processo, 

tanto que é exigido dos recuperandos que em algum momento de sua pena, 

preferencialmente enquanto ainda se encontrem no regime fechado, participem de uma 

Jornada de Libertação com Cristo, um encontro religioso ecumênico das práticas cristãs 

(católica e evangélica) com intenção de apresentar-lhes os valores do Cristianismo, base 
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de organização da sociedade brasileira. Segundo Silva (2007, p. 118), a assistência 

espiritual e religiosa, prevista no artigo 11, Seção I, VI, da Lei de Execução Penal 

(LEP), é considerada essencial ao trabalho ministrado por qualquer APAC. Em suas 

unidades, missas católicas e cultos evangélicos de diversas denominações são 

oferecidos na rotina diária e em eventos especiais.  

É muito difícil confiar em alguém que não confia em Deus. A religião 

estimula a prática do conhecimento, do estudo, da virtude, e faz 

caminhar por uma estrada estreita, disciplinada, difícil, porque exige 

combate ao próprio egoísmo, ao desamor, à aspiração imoderada e à 

cobiça (OTTONI, NETO, 2001, p. 91). 

Durante minha visita à APAC Feminina Itaúna, em abril de 2016, em Minas 

Gerais, foi observado que diariamente as recuperandas se veem envolvidas em 

atividades de estímulo à prática religiosa, independentemente do credo de cada uma, 

como nas meditações e orações pela manhã e antes das refeições, além de outros 

momentos da rotina. Além disso, mensalmente, são realizadas missas e cultos para os 

protestantes e católicos do regime fechado, enquanto as recuperandas dos regimes 

semiaberto e aberto, desde que tenham cumprido dois meses de pena, se primários, ou 

três meses, se reincidentes, têm autorização para participar de missas ou cultos fora do 

estabelecimento prisional, conforme Portaria nº 02/01198 do Juízo da Comarca de 

Itaúna.  

Por fim, uma vez por ano, todos os recuperandos do sistema participam da 

Jornada de Libertação com Cristo, um evento cristão que dura três dias, como forma de 

confraternização e reconhecimento dos esforços. Ao término de cada missa mensal são 

comemorados os aniversários do mês, premiados os recuperandos modelo e 

homenageados os voluntários que se tenham destacado, premiando-se ainda a cela mais 

limpa, com a entrega de um troféu, e a mais suja, com um “porquinho”. Tais práticas 

têm por objetivo tornar o recuperando mais sensível à manifestação de seus 

sentimentos, reencontrando sua personalidade, muitas vezes mascarada ao longo de uma 

vida de exclusão social, crimes e vivência do cárcere no sistema comum. 

 Segundo o advogado Fernando Laércio Alves da Silva, na dissertação de 

mestrado “Método Apac: Modelo de Justiça Restaurativa Aplicada à Pena Privativa de 

Liberdade” (2007, p. 101), a instituição tem sido considerada um modelo de eficiência 
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da pena privativa de liberdade à luz dos princípios da justiça restaurativa27. “A 

valorização humana e o senso de responsabilidade são as bases do Método APAC”. 

Ainda nas palavras de Ottoboni, em sua obra Ninguém é irrecuperável: APAC: a 

revolução do sistema penitenciário: 

A valorização humana é fundamental na proposta da APAC: evitar a 

ociosidade a todo custo; dar atribuições ao recuperando de acordo com 

sua aptidão – caso ele não saiba fazer nada, ensinar-lhe trabalhos 

artesanais –; ajudá-lo a reciclar os próprios valores e a melhorar a 

autoimagem; promover o encontro do recuperando consigo mesmo 

para que ocorra a grande descoberta de todo seu potencial disponível 

para que ele supere as naturais vicissitudes da vida, especialmente no 

momento difícil enfrentado com o confinamento. (OTTONI, 1978, p. 

88). 

 

De acordo com Ottoboni (2001), boa parcela da causa do aumento da 

criminalidade encontra-se exatamente no abandono dos presos por parte da sociedade. 

Da mesma forma, o advogado acredita que atuando de forma contrária, ou seja, 

participando ativamente do processo de execução penal, possível é mostrar a ele a sua 

importância individual.  

Em razão disso, todo o trabalho apaqueano deve ser desenvolvido 

diretamente por voluntários, conforme sua aptidão e disponibilidade 

pessoal, os quais passam, antes de iniciar suas tarefas, por cursos de 

formação organizados pela própria APAC e, de tempos em tempos, 

por cursos de aperfeiçoamento e reciclagem. Fato interessante é que 

aos voluntários é vedado questionar ao preso acerca de seu passado 

criminoso ou mesmo o delito praticado. Isso se justifica porque o 

importante é a demonstração de preocupação com a pessoa do preso, e 

não com o delito por ele praticado, já que, segundo as bases do 

Método, o crime é “esquecido” a partir do momento em que o 

recuperando passa pelas portas da APAC. Além disso, o contato direto 

                                                           
27 Fundamentos da Justiça Restaurativa: Ao contrário do tradicional sistema penal retributivo que vê 

delito como a infração da norma penal do Estado e o castigo sua consequência natural e única forma de 

reprovação e prevenção geral de novos delitos, para o modelo restaurativo, o delito se mostraria 

simplesmente como aquilo que de fato é, ou seja, a ação que causa dano a outra pessoa, servindo o direito 

não para reprovar a causação do dano, mas sua devida reparação. Fonte: SILVA, Fernando Laércio A. 

Método Apac: Modelo de Justiça Restaurativa Aplicada à Pena Privativa de Liberdade, 2007, p. 100. 

Campos dos Goytacazes. Disponível em: 

http://fdc.br/arquivos/mestrado/dissertacoes/integra/fernandolaercio.pdf. 
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entre presos e voluntários estreita os laços afetivos, os sentimentos de 

perdão e, sobretudo, o respeito humano. (SILVA, 2016, p. 115). 

Silva (2016) conclui que os recuperandos que passam pela APAC de Itaúna, bem 

como em outras unidades da instituição, em sua maioria recuperam a dignidade humana, 

o autorrespeito e o respeito pelo outro, além de uma motivação para a vida longe da 

criminalidade e inseridos na sociedade. Ele afirma que complementarmente, o 

envolvimento social na execução penal leva a comunidade a sentir-se motivada a 

receber o egresso da prisão e a garantir-lhe oportunidades longe do crime, fato incomum 

no sistema tradicional, enquanto o envolvimento da vítima, seja pelo incentivo ao 

perdão, seja pelo incentivo à reparação do dano levam-lhe a vencer os estigmas 

vitimizatórios, presentes tão incisivamente no sistema tradicional. 

Não se trata de querer pintar o Método APAC como uma fórmula 

mágica capaz de solucionar da noite para o dia o problema da 

criminalidade e a crise do sistema carcerário. [...] Por se tratar de uma 

entidade estruturada sob a forma de Organização Não Governamental, 

extremamente dependente é o Método APAC do efetivo envolvimento 

da sociedade local onde se pretende a instalação de uma unidade 

apaqueana. Assim, se não houver o preparo prévio do grupo de 

voluntários envolvido ou se, por um motivo ou outro, ao longo de seu 

funcionamento, tal grupo vier a desafinar, certamente toda a estrutura 

ruirá, vez que sua base é exatamente o comprometimento coletivo na 

busca da humanização da pena. Se aplicado de forma coerente, por 

outro lado, não só a experiência de Itaúna, mas várias outras APACs 

em funcionamento por todo o Brasil e mesmo fora demonstram isso, é 

o Método APAC a resposta tão procurada pelos teóricos da justiça 

restaurativa para a correta aplicação de pena privativa de liberdade 

sobre o condenado. (SILVA, 2016, p. 153). 

A APAC de Itaúna (MG) foi fundada em 1986. É nesta cidade onde cumpre 

pena Ana Paula Araújo Soares, egressa do sistema prisional por ser cúmplice de 

homicídio.  

2.6.1 História de vida: a cristã recuperanda do sistema carcerário 

Em entrevista concedida no dia 19 de abril de 2016, nas dependências da APAC 

Feminina, em Itaúna (MG), a recuperanda Ana Paula Araújo Soares, então com 28 anos, 

nos conta sua história. Ana Paula nasceu e cresceu ali mesmo, em Itaúna, uma das mais 

novas entre 11 irmãos e meios-irmãos. Nasceu em um lar desestruturado, com pai e mãe 

envolvidos com o consumo e o tráfico de drogas, ambos egressos do sistema carcerário.  
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Quando tinha sete anos, uma vizinha que a via solta pela rua a acolheu e a criou 

como filha. Matriculou a menina na escola, onde cursou apenas até o 2º ano do ensino 

Fundamental I, a batizou na igreja católica e ofereceu a ela uma vida normal. 

Entretanto, a experiência não durou um ano. Sua mãe biológica a queria de volta quando 

saiu da prisão, o que causou imensa revolta na menina, que tirava boas notas, gostava de 

andar asseada, mas teve que voltar para a mesma casa sem estrutura. “Já culpei muito 

minha mãe por ter tomado essa atitude. Achava que minha vida poderia ter sido 

diferente, melhor. Só quando passei pela mesma situação a entendi”, conta. 

Até os 13 anos Ana Paula se manteve longe das drogas e do cotidiano de 

violência dos pais. Porém, com essa idade, ela engravidou da primeira filha e foi morar 

na casa do pai da criança, com quem teve outro bebê, aos 15 anos. Na mesma época sua 

mãe foi diagnosticada com câncer e veio a falecer em poucos meses. Quando seu filho 

mais novo ainda não tinha desmamado, o pai das crianças, com 19 anos, morreu em um 

acidente de trânsito, deixando-a sem saber o que fazer. Sua sogra aceitou cuidar da 

menina mais velha, enquanto o bebê ficou aos cuidados da madrinha. 

Aos 15 anos, recém viúva, seu pai, que passou cerca de 20 anos entrando e 

saindo do sistema prisional, estava em liberdade e lhe deu acolhida, juntamente com a 

madrasta. Embora nunca tenha batido nos filhos, a rotina de espancamentos de seu pai à 

esposa era quase diária. Cansada desse cenário, Ana Paula tentava defender a madrasta, 

mas quanto tentou intervir, foi expulsa de casa pelo pai. A moça acabou indo viver com 

uma amiga. Ali, começou um novo relacionamento com o irmão da amiga e, aos 17 

anos, teve seu terceiro filho. Com este rapaz ela teria ainda outros dois bebês.  

Até os 19 anos Ana Paula tentava sustentar uma união que repetia um contexto 

já bastante conhecido na infância: violência doméstica e uso de drogas de seu 

companheiro. Ela conta que começou a guardar drogas para outras pessoas em casa, a 

vender na cidade e, finalmente, a consumir entorpecentes. “Ele batia em mim e nas 

crianças. Era um inferno. Até que um dia ele me bateu tanto que perdi a consciência. 

Quando voltei a mim, peguei meus filhos e saí de casa”.  

Ana Paula foi morar com uma das irmãs mais velhas, que a acolheu. Porém, 

mais uma vez as drogas entraram em seu caminho: a irmã se viciou em crack e acabou 

morrendo por conta do uso do entorpecente. Novamente na rua, com três crianças, a 
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moça se uniu a outro rapaz e encontrou na nova sogra um porto-seguro, a figura materna 

que faltava em sua vida. O novo namorado era tatuador, mas também traficava drogas. 

Em uma batida policial, acabou sendo preso. Nessa época, Ana Paula também se tornou 

usuária constante de cocaína e crack. 

No estúdio de tatuagem do agora ex-namorado, a jovem fez novas amigas. Em 

2012, através de uma delas, Ana Paula acabou cometendo o crime que a levou à prisão. 

A amiga atraiu para uma armadilha uma moça que teria agredido sua mãe. Ela queria 

vingança e contou com a ajuda de Ana Paula para se vingar. Pensando que ia consumir 

drogas em um terreno baldio, a amiga da recuperanda matou seu desafeto. Ana Paula 

não fez nada para impedir o assassinato e se transformou em cúmplice. Dois dias depois 

ambas foram apanhadas pela polícia, completamente drogadas, e foram encaminhadas 

para a unidade prisional feminina Pio Canedo, em Pará de Minas (MG). Ana Paula tinha 

24 anos na ocasião. 

“Fui condenada a sete anos de reclusão. Na hora não tive medo. Só senti tristeza, 

angústia por ir presa por um problema que não era meu, por estar drogada. Meus filhos 

foram para o abrigo e eu fiquei sozinha. O pior do presídio é a humilhação, o ócio, a 

violência. Na prisão quem não tem visitas não come, passa fome. Eu não tinha ninguém 

por perto e durante um ano e dois meses, período em que fiquei no presídio, costumava 

comer os restos das colegas de cadeia para não passar fome. Não sofri violência por 

parte da polícia, mas briguei muito porque era uma cela superlotada. Tinha espaço para 

doze, mas nós éramos em 22 mulheres. Dormia encolhida e para fazer xixi à noite, do 

outro lado da cela, às vezes era inevitável pisar em alguém. Muitas das brigas nas quais 

me meti foram por esse motivo. Fui para a solitária algumas vezes. Era ruim para mim, 

mas pior para as mais velhas, que assumiam o crime dos filhos, do companheiro. Uma 

delas, a quem chamávamos de Vó, tinha seus 60 anos. Era analfabeta e assumiu a 

bronca do filho traficante para ele não ser morto. Vivia doente, chorando pelos cantos. 

Não sabia nada de seus direitos, nem advogado tinha. Sentia muita pena dela e de outras 

na mesma situação.” 

Um ano após sua prisão, a recuperanda foi a júri, que confirmou sua sentença de 

reclusão. Entretanto, um problema na glândula tireoide mudou o destino de Ana Paula. 

Após realizar a cirurgia na tireoide, ela conseguiu ficar em prisão domiciliar, na casa da 
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ex-sogra, por dez meses. Neste período, não obteve autorização para visitar os três 

filhos mais novos no abrigo – os dois mais velhos seguiam sob a tutela da avó paterna e 

da madrinha, respectivamente. Naquele momento, seu advogado conseguiu revogar a 

prisão domiciliar, trocando a medida pela prisão na APAC Feminina de Itaúna. “Já 

conhecia o trabalho da APAC masculina, pois meu pai também ficou recluso em uma 

unidade”, conta. Lá, Ana Paula pôde levar seus pertences e, após três anos, conseguiu 

ver todos os seus filhos novamente. Hoje, as crianças foram retiradas do abrigo e estão 

sob os cuidados da ex-sogra. O pai das crianças nunca se recuperou das drogas. 

“Na APAC me senti um ser humano novamente. Aqui há respeito, amor e 

carinho no tratamento das recuperandas e suas famílias. É um ambiente de harmonia e 

aprendizado. Ninguém é chamada de presa, mas sim de recuperanda. Há muitas regras, 

porém gosto de segui-las. Nem todas as mulheres se adaptam a isso e algumas acabam 

voltando ao presídio. Aqui não entra droga, arma e nada ilícito. É obrigatório estudar, 

trabalhar e frequentar as missas católicas ou os cultos evangélicos. Eu vou aos dois, 

sempre. Lá fora, durante um período mais equilibrado da minha vida, me converti 

evangélica na Igreja Internacional da Graça de Deus, mas aqui também gosto de ouvir o 

padre falar. Ler a Bíblia me ajuda a refletir e planejar meu futuro”. 

Para ela, a base religiosa da APAC e a valorização humana são muito 

importantes para a ressocialização. “Meus filhos recebem um auxílio de cesta básica e 

podem me ver fora do dia de visitas. Nossas bases são o trabalho, a religião e a família, 

algo que nunca tive antes. Mesmo errados e vivendo no crime, meus pais não queriam 

que a gente usasse drogas, engravidasse cedo. Mas eles não conseguiam cuidar nem 

deles, quanto mais dos filhos, não tinham estrutura para ensinar, como eu também não 

tinha antes de vir para a APAC.” Enquanto estava na penitenciária estadual, Ana Paula 

conseguiu concluir a 4ª série do Ensino Fundamental I. Na APAC, ela seguiu os 

estudos. “Só tiro nota acima de 8,0 e passei em todos dos testes do Enem”, afirma, 

orgulhosa. Seu sonho é estudar direito e ser advogada.  

Quando esta entrevista foi realizada, Ana Paula havia ficado por um ano e dois 

meses do regime fechado da APAC e estava há pouco mais de um mês no semiaberto. 

Seu período de reclusão terminou em dezembro de 2017. Depois, ela precisará cumprir 

mais dois anos de acompanhamento externo com um oficial de justiça. “Perder a 



158 

 

liberdade é horrível, mas a APAC tem sido um alicerce para reconstruir minha vida. 

Sonho terminar meus estudos, pegar meus filhos de volta e arrumar um emprego que 

mantenha a casa. Drogas, nunca mais. Sei que sempre vão ter olhares tortos por eu ter 

passado pelo sistema penitenciário. Nossa sociedade é assim, de descrédito. Mas hoje só 

tenho esperanças em relação ao futuro”, completa. 
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CAPÍTULO III – REPRESENTAÇÃO DE MULHERES VITIMIZADAS NA 

MÍDIA  

3.1  Mídia, cultura e ideologia 

Para Agnes Heller (2000), a vida cotidiana é a constituição e a reprodução do 

próprio indivíduo e da sociedade, através das pretensões e objetivos. O processo de 

objetivação se caracteriza por essa reprodução que implica necessariamente em uma 

ação do homem sob algum objeto, transformando-o para seu uso e benefício. Neste 

âmbito, a mídia se apropria da imagem da mulher para atingir objetivos diversos, desde 

sensibilizar o leitor para vender mais jornais diante da imagem ou notícia de uma 

mulher moribunda, vítima de conflitos, a erotizar sua figura em reportagens, programas 

de TV e publicidade, ampliando as chances de violência e de opiniões e atos 

estereotipados contra a mulher. 

Sendo assim, torna-se vital a compreensão dos questionamentos de Silverstone 

(2002, p. 12) sobre a importância de estudar a mídia que, segundo o autor, é 

onipresente, diária e tem uma dimensão essencial em nossa experiência contemporânea, 

atualmente amplificada pelo alcance da internet e das mídias sociais, das quais 

dependemos para quase todos os fins: estudos, informação, entretenimento, conforto e 

segurança. 

Precisaremos examinar a mídia como um processo, como uma coisa 

em curso e uma coisa feita, e uma coisa em curso e feita em todos os 

níveis, onde quer que as pessoas se congreguem no espaço real ou 

virtual, onde se comunicam, onde procuram persuadir, informar, 

entreter, educar, onde procuram, de múltiplas maneiras e com graus de 

sucesso variáveis, se conectar umas com as outras. (...) Entender a 

mídia como processo também implica um reconhecimento de que ela 

é fundamentalmente política ou talvez, mais estritamente, 

politicamente econômica (SILVERSTONE, 2002, p. 16, 17). 

Segundo Heller (2000), entretanto, tudo pode ser pretendido, pois tudo está em 

constante mutação, sendo assim, o conjunto das atividades que permitem a reprodução 

das práticas diárias do indivíduo pode ser chamado como as características da vida 

cotidiana. Estas características expressam a forma como os indivíduos pensam, agem e 

se relacionam em sociedade, tendo na mídia uma extensão do funcionamento destas 

mesmas características que muitas vezes estão ligadas a sistemas de preconceitos, pois 
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na sociedade predominam "sistemas de preconceitos sociais estereotipados e 

estereótipos de comportamentos carregados de preconceitos" (Heller, 2000, p. 50). De 

acordo com a autora, os preconceitos têm a função de concretizar e manter a 

estabilidade e a coesão de integrações sociais, principalmente das classes sociais, bem 

como a de gêneros.  

Para Silverstone (p.134), o esclarecimento do papel da mídia na vida cotidiana, 

inserida dentro de uma cultura e ideologia, é, portanto, possibilitado justamente pela 

percepção de que tudo é mediado, incluindo o conceito de que vivemos um mundo que 

ajudamos a construir, baseado em nossa experiência e compreensão, bem como em 

nossa capacidade de entender essa experiência e a tentativa de representa-la ou distorcê-

la. 

Nessa visão, a ação em si é um tipo de mediação. Ela já implica uma 

problematização do real e a distinção, se não o apagamento da 

distinção, entre o material e o simbólico. Também implica um 

reconhecimento de que a experiência é mais do que comportamento, 

mais do que a passagem do momento, e que a performance é 

historicamente situada (sempre) e historicamente importante (às 

vezes), e que as coisas que fazemos, os papéis que assumimos, os 

jogos que jogamos, as vidas que levamos são o produto das 

complexidades da cultura em seu mais amplo sentido: dependente dos, 

mas não necessariamente determinada pelos, significados, interesses e 

influências de uma situação social sobre a qual temos um controle 

limitado (SILVERSTONE, 2002, p. 134). 

Neste caso, a mídia funcionaria como uma extensão da sociedade, colocando na 

pauta do cotidiano a vitimização das mulheres em diversas situações e muitas vezes até 

legitimando-a devido a comportamentos tidos como práticas cotidianas em muitas 

culturas como, por exemplo, a violência da mutilação genital feminina, ainda comum 

em locais como Egito, Etiópia, Indonésia, Somália e em outros 30 países do mundo, 

especialmente na África. Segundo dados da Unicef, de fevereiro de 2016, pelo menos 

200 milhões de meninas e mulheres sofreram mutilação genital desde 2014. Do total, 44 

milhões das vítimas são meninas de 14 anos ou mais jovens, com vários países onde a 

prevalência da mutilação genital nessa faixa etária supera 50%. Para Certeau (1994), 

todo tipo de atividade humana pode ser considerado cultura, mas nem sempre é 

reconhecido como tal, afinal, “para que haja cultura, não basta ser autor das práticas 
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sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as 

realiza.”  

Perceber que a mídia fornece uma estrutura para a experiência, mas 

também perceber que a própria mídia é transformada pela experiência. 

Reconhecer o papel da mídia em contribuir para os diferentes timbres 

e matizes da vida diária; para seu caráter ordinário, como também para 

sua natureza única. (...) Admitir que grande parte da cultura, de nossa 

cultura, da cultura da mídia, consiste em aceitar o caráter “como se” 

do mundo. A vida cotidiana implica contínuo movimento através de 

fronteiras e limiares: entre o público e o privado; o sagrado e o 

profano; o palco e os bastidores; as esferas do real e do fantástico; a 

realidade interna e externa; o individual e o social. (SILVERSTONE, 

2002, p. 113). 

Para Cunha (2013, p. 54), “as mídias são componentes da dinâmica social e 

interagem nos processos sócio-históricos, culturais e políticos das diferentes 

sociedades”, logo, têm um papel preponderante no processo de construção imaginária 

da configuração coletiva da vitimização feminina através de seus veículos de difusão. 

Para a autora, o imaginário é um componente da existência humana como experiência 

marcadamente social, que dá sentido à vida coletiva e é ressignificado por ela, tornando-

se um elemento em permanente construção. “Imaginário é a elaboração coletiva da 

coleção de imagens formada pelo ser humano, de tudo o que ele apreende visualmente e 

experiencialmente do mundo” (Cunha, 2011, p. 38). Esse conjunto de elementos forma 

os imaginários sociais descritos por Baczko (1985), nos quais os símbolos em que eles 

assentam fazem parte de sistemas complexos e compositórios, como os mitos, as 

religiões, as utopias e as ideologias. 

O imaginário social é, pois, uma peça efetiva e eficaz do dispositivo 

de controlo da vida colectiva e, em especial, do exercício da 

autoridade e do poder. Ao mesmo tempo, ele torna-se o lugar e o 

objecto dos conflitos sociais [...] A influência dos imaginários sociais 

sobre as mentalidades depende em larga medida da difusão destes e, 

por conseguinte, dos meios que asseguram tal difusão. Para garantir a 

dominação simbólica, é de importância capital o controle destes 

meios, que correspondem a outros tantos instrumentos de persuasão, 

pressão e inculcação de valores e crenças. É assim que qualquer poder 

procura desempenhar um papel privilegiado na emissão dos discursos 

que veiculam os imaginários sociais, do mesmo modo que tenta 

conservar um certo controle sobre os seus circuitos de difusão. As 

modalidades de emissão e controlo eficazes alteram-se, entre outros 

motivos, segundo a evolução do suporte tecnológico e cultural que 
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assegura a circulação das informações e imagens. Nesta evolução, há 

dois momentos que marcam rupturas significativas: a passagem da 

cultura oral à cultura escrita, que se efectua graças, sem dúvida, a 

tipografia, mas ainda mais decisivamente graças a alfabetização [cf. 

Goody 1968; Furet e Ozouf 1977]; e a implantação duradoura dos 

meios de comunicação de massa. (BACZKO, 1985, p. 310-313). 

Segundo Braga (2003), o campo midiático reflete a sociedade e a cultura nas 

quais está inserido. Através do conteúdo e da forma de uma peça de mídia, vários 

aspectos da sociedade que a produz podem ser identificados. Pensada, elaborada e 

produzida por profissionais de uma mesma coletividade, a mídia influencia e é 

influenciada pela cultura que a abriga. Isso significa que, quanto mais misógina uma 

cultura, quanto menor o protagonismo feminino na sociedade, mais vitimizada e 

“coisificada” a mulher será retratada nos meios de comunicação.  

Braga ainda afirma que as mídias não só interpelam os indivíduos da sociedade, 

como também articulam significados, construindo expectativas ligadas a identidades 

sociais particulares. A noção de articulação de significados demonstra o caráter instável 

das representações, que regulam as significações. Dessa maneira, a autora argumenta 

que os significados são abertos e desarticulações ou novas ligações sempre podem ser 

realizadas. Maffesoli (2001) denomina esse processo de “tecnologias do imaginário”.  

O imaginário é alimentado por tecnologias [...] pois o imaginário, 

enquanto comunhão, é sempre comunicação. Internet é uma 

tecnologia da interatividade que alimenta e é alimentada por 

imaginários. Existe um aspecto racional, utilitário, de Internet, mas 

isso representa apenas uma parte desse fenômeno. O mais importante 

é a relação, a circulação de signos, as relações estabelecidas. Da 

mesma forma, a televisão e a publicidade articulam o emocional e a 

técnica. Tem lógica nisso, pois a lógica da imagem é sempre técnica. 

(MAFFESOLI, 2001, p. 80). 

3.2 Conceituando o histórico de vitimização feminina na mídia 

A vitimização das mulheres na vida cotidiana é milenar. Desde os primeiros 

registros de civilizações e de conflitos entre os povos, o gênero feminino tem sido 

vítima de estupros e violências como ferramenta de guerra e dominação masculina. Do 

terceiro ao décimo séculos depois de Cristo estende-se um período em que o 

Cristianismo se sedimenta entre as tribos da Europa, transformando o cotidiano 

feminino: os homens se ausentavam muito e morriam nas guerras. Segundo a escritora 
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feminista Rose Marie Muraro (1991), as mulheres eram jogadas para o domínio público 

quando havia escassez de homens e voltavam para o domínio privado quando os 

homens reassumiam o seu lugar na cultura. Frente a esta realidade que reforça a 

separação de que o espaço público, voltado às decisões e ao poder, é reservado aos 

homens, e o espaço privado, doméstico, é o universo típico do feminino, há estudos 

como o da historiadora Michelle Perrot (1998, p. 10):  

Para os homens, o público e o político, seu santuário. Para as 

mulheres, o privado e seu coração, a casa. Afinal, esse poder sobre os 

costumes não é o essencial? Os homens são, na verdade, os senhores 

do privado e, em especial da família, instância fundamental, cristal da 

sociedade civil, que eles governam, e representam, dispostos a delegar 

às mulheres a gestão do cotidiano (PERROT, 1998, p. 10). 

Segundo Eco (2007), uma das maneiras de diminuir a mulher diante da 

sociedade foi exacerbando nuances negativas de gênero através da arte e da literatura e 

por isso, a feiura da mulher retratada em pinturas, esculturas e na escrita entre a 

Antiguidade e o Barroco esteve bastante presente na Europa, consolidando um 

imaginário relacionado à legitimidade da misoginia. O filósofo afirma que entre a Idade 

Média e o período Barroco, obteve grande sucesso o tema vituperatio (do latim abuso), 

em relação à mulher feia, cuja feiura manifestaria sua malícia interior e seu nefasto 

poder de sedução.  

Na literatura clássica, Horácio, Catulo e Marcial forneciam 

desagradáveis retratos femininos e a “Sexta Sátira”, de Juvenal, era 

ferozmente misógina. Ovídio, em “Os remédios para o rosto 

feminino”, mesmo dedicando-se à cosmética, advertia que, acima de 

qualquer produto, o que realmente embeleza a mulher é a virtude (...). 

O ápice da misoginia é alcançado no alvorecer do Humanismo, pelo 

“Corbaccio”, de Boccaccio (ECO, 2007, p. 159,163). 

28A mulher é animal imperfeito, arrebatado por mil paixões 

desagradáveis e abomináveis até de lembrar, que dirá de pensar: e se 

os homens examinassem tal fato como deve ser, não iriam ao seu 

encontro com mais deleite nem com mais apetite do que buscam 

certos lugares para outras necessidades naturais e inevitáveis; e assim 

como fogem com estudioso passo destes locais, depois de deixar ali o 

supérfluo peso, assim delas fugiriam (...) (BOCCACCIO, apud ECO, 

2007, p. 164). 

                                                           
28 Trecho do texto O que as mulheres são, da obra Corbaccio (1363-1366), de Giovanni Boccaccio.  
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Durante a Idade Média, por volta de 1455, quando o ourives alemão Johannes 

Gutenberg imprimiu o primeiro livro com a técnica de prensa de tipos móveis, dando 

origem ao que seria posteriormente a imprensa, a sistematização do cotidiano de 

vitimização feminina ganhou um fôlego ainda maior, formalizando, no período, as 

práticas da Inquisição na Europa através do livro “Malleus Maleficarum - O martelo das 

feiticeiras”. Escrito em 1484, pelos alemães Heinrich Kramer e James Sprenger, a 

publicação foi utilizada como um manual em que os inquisidores demonstram passo a 

passo, de maneira bastante didática, o “poder” das bruxas diante dos homens e de 

fenômenos da natureza, bem como as formas de identificá-las e combatê-las, tudo com 

base em versículos da Bíblia distorcidos diante da interpretação dos inquisidores.  

Os sinais para identificar uma pessoa propensa à prática da bruxaria colocavam 

qualquer indivíduo sobre suspeita, principalmente as mulheres ligadas às práticas de 

curas populares, como benzedeiras e parteiras. Ou seja, aquelas que detinham um saber 

popular, um conhecimento que era transmitido oralmente de geração a geração. No 

prefácio da obra relançada em 1991, Carlos Amadeu Byington comenta que durante três 

séculos o “Malleus Maleficarum” foi o manual da Inquisição, no qual as mulheres eram 

sempre as causadoras de todo o mal, compactuando com demônios e praticando 

bruxaria.  

Especialistas no tema estimam que o número total de mulheres executadas entre 

os séculos XIV e XVIII atingiu a casa dos milhões, e as mulheres constituíram 85% de 

todos os acusados de bruxaria que foram executados, grande parte “identificada”, 

julgada e condenada seguindo os preceitos minuciosamente descritos no “Malleus”, 

livro abençoado e protegido por bula papal de Inocêncio VIII.  

Ele é um manual de ódio, de tortura e de morte. Suas vítimas não nos 

deixaram testemunho. É a própria sanha dos legisladores, cuja loucura 

os levou a expor orgulhosamente seus crimes para a posteridade, que 

nos faz imaginar o terrível sofrimento passado pelos milhares de 

pessoas, em sua maioria mulheres, muitas das quais histéricas, que 

foram por eles torturadas e condenadas à prisão perpétua ou à morte. 

(BYINGTON, apud KRAMER, SPRENGER, 1991, p. 20). 

Mais tarde, com a consolidação da imprensa e o surgimento de jornais e revistas 

periódicos a partir do século XVII, na Europa, a mulher seria personagem secundária 

nas notícias, embora surgissem publicações específicas voltadas a ela, focadas na vida e 
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nos interesses do que deveria ser feminino, com conteúdo produzido por jornalistas 

homens. Entretanto, na mídia informativa diária, o gênero feminino continuava 

ganhando as páginas dos jornais através de histórias onde elas invariavelmente 

figuravam com uma das personas da trindade mãe-vítima-prostituta.  

Erbolato (1991), conta que as origens da entrevista jornalística remontam a 

1836, quando o repórter americano James Gordon Bennet fez perguntas a Rosina 

Townsend, proprietária de um prostíbulo de Nova York, Estados Unidos, no qual 

ocorrera um assassinato classificado, então, como "sensacional". A entrevistada, uma 

caftina, ganhou as páginas dos jornais com dupla manchete: um crime ocorreu em um 

estabelecimento de prostituição e sua dona concedia uma entrevista, algo considerado 

um furor na época porque a porta-voz da reportagem era uma mulher. 

Nem a escravatura eximia suas vítimas dessa divisão de gêneros em anúncios 

relacionados a escravos publicados nos jornais brasileiros. No livro “O Escravo nos 

Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX”, de Gilberto Freyre (2010), o 

intelectual analisou uma parte dos anúncios de compra, venda e fuga de escravos, 

publicados entre 1825 e 1888, nos periódicos Diário de Pernambuco, Jornal do 

Commércio, Correio do Sul, Diário do Rio de Janeiro e O Povo. Neles, nota-se a latente 

diferença de tratamento para anúncios de homens e mulheres para o mesmo tipo de 

informação, como a fuga, por exemplo: 

Fugiu mulatinha puxando a sarará, de nome Joana, de 14 anos 

prováveis, (...), seria, com suas pernas e mãos muito finas, uma 

verdadeira “flor de pecado”, cor alvacenta, cabelo carapinho e russo, 

corpo regular, com todos os dentes, mas com vestígios antigos de 

chicote no corpo, a fala às vezes viciosa, padecendo de bouba29 nas 

partes ocultas. Diário de Pernambuco, 4/11/1865 (FREYRE, 2010, p. 

25). 

No dia 14 de junho de 1836, fugiu do Recife um preto por nome João, 

por alcunha Ladino e por nação Cabinda, 36 anos de idade, estatura 

regular, pouca barba, olhos grandes, a perna esquerda um tanto 

arqueada, andando e falando um tanto apressado, gaguejando tendo o 

                                                           
29 Bouba sf (der regressiva de bubão) 1 Med Doença, também chamada framboesia trópica, endêmica em 

certas regiões, causada por um espiroqueta (Treponema pertenue), que é transmitido ao homem por uma 

pequenina mosca do gênero Hipelate; provavelmente quando esta mosquinha procura sugar exsudatos de 

alguma ferida na superfície da pele. 2 Vet Doença que ataca os galináceos. Fonte: Dicionário Michaelis. 
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costume de tremer os beiços. Diário de Pernambuco, 23/11/1836 

(FREYRE, 2010, p. 28). 

Tanto nos estupros comedidos por diversos povos como estratégia de dominação 

e punição, quanto aos horrores da Inquisição, da escravatura e da vitimização moderna 

da mulher na mídia, retratada como mãe sofredora, vítima de violência ou catástrofe, ou 

mesmo na erotização de sua imagem pela publicidade na sociedade da informação, o 

corpo feminino é exposto diante de uma dominação masculina. Segundo Bourdieu 

(1999), para se compreender a dominação masculina é importante analisar as estruturas 

inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos. Esta estrutura inscreve-se nos 

corpos dos sujeitos dominados determinando gestos, posturas, disposições ou marcas da 

sua submissão. Os corpos podem e só existem no mundo social quando inseridos em 

uma determinada cultura, deixando de ter um aspecto físico para assumir um significado 

cultural.  

Quando a imagem de uma mulher é exposta em sofrimento, situação de 

vulnerabilidade ou em cenas de nudez na esfera pública, ou seja, em jornais, revistas, na 

televisão ou internet, essa figura está repleta de significados e valores que precisam ser 

analisados com referência a quem eles estão de fato favorecendo com a sua exposição 

na vida cotidiana, reforçando imaginários e estereótipos de vitimização e normatizando 

essas imagens como parte do que seria algo “normal”, aceitável e comum no cotidiano 

da sociedade. 

Historicamente, a mulher, entendida como fenômeno de cultura, 

sempre esteve no alvo das preocupações dos grandes sistemas de 

leitura. Assim, em maior ou menor grau, o corpo feminino sempre 

esteve exposto, presente nas angulações dos processos da sociedade. 

Entretanto, esses processos, apesar de muitas vezes repousarem em 

práticas do passado, são resultado de semiotizações únicas, 

produzindo uma espécie de “versão atualizada” de antigas produções 

de sentido e padrões culturais. Cada experiência valorativa nas trocas 

sociais apresenta uma singularidade, na medida em que se organizam 

em dinâmicas particulares de cultura. Dessa forma, os discursos 

midiáticos e as ideologias neles contidos, estão em constante processo 

de elaboração, de reconstrução através das práticas dos atores sociais, 

suas falas e produções, negociações, em um processo 

sóciointeracional, sempre passíveis de mudança pela situação concreta 

e específica em que se encontram. Assim, considero importante 

destacar o papel do trabalho midiático na (re)construção de 

identidades atribuídas ao feminino (BRAGA, 2003, p. 19). 
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Para Hanna Arendt, a esfera pública privilegia a ideia de “mundo comum”, de 

aparecimento, de visibilidade na constituição da esfera pública, representada através da 

mídia como testemunha, como o lugar onde as ações conquistam legitimidade por serem 

vistas e amplamente divulgadas, para o bem e para o mal. “Tudo o que vem a público 

pode ser visto e ouvido por todos, terá a maior divulgação possível. Uma aparência que 

se constitui em realidade” (Arendt, 2014, p. 59). Ela sugere que a própria vida cotidiana 

e privada possa ser influenciada pela esfera pública:  

Uma vez que a nossa percepção da realidade depende totalmente da 

aparência, e portanto, da existência de uma esfera pública, na qual as 

coisas possam emergir da treva da existência resguardada, até mesmo 

a meia luz que ilumina a nossa vida privada e íntima deriva, em última 

análise, da luz muito mais intensa da esfera pública (ARENDT, 2014, 

p. 61). 

 

3.3 A espiral do silêncio nas mídias 

Em 1965, às vésperas das eleições federais na então Alemanha Ocidental, a 

cientista política Elisabeth Noelle-Neumann coordenava a pesquisa de intenção de votos 

no papel de diretora do Institut Demoskopie Allensbach (Centro de Investigação da 

Opinião Pública de Allensbach). Naquele momento, Noelle-Neumann lidava com duas 

questões referentes às urnas que abarcavam as pesquisas do centro de investigação: uma 

delas era sobre as intenções de voto e a outra, questionava o eleitor sobre quem ele 

achava que venceria as eleições (1995, p.18). Entre dezembro de 1964 e agosto de 1965, 

os dois maiores partidos alemães, CDU-CSU (coligação entre a União Democrata Cristã 

e o Partido Social Democrata), e o FPD (Partido Democrata Livre), se alternavam na 

liderança das pesquisas de acordo com as intenções de voto dos eleitores.  

Faltando poucas semanas para as eleições, não havia nenhuma mudança nas 

intenções de voto e as expectativas sobre quem iria ganhar estavam em torno de 50% 

para cada um dos grandes partidos, mesmos números apontados na primeira enquete, 

realizada em dezembro de 1964. No final de agosto de 1965, as expectativas de que os 

democrata-cristãos ganhariam haviam crescido para mais de 50%, com apenas 16% de 

expectativas para o adversário. Mas foi só nos três meses anteriores às eleições de 

setembro que as intenções de voto foram incrementadas pelo crescimento das 

expectativas de quem venceria: os democrata-cristãos ganharam com a vantagem de 
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8,6% sobre os liberais, a despeito dos dados apontados em ambas as pesquisas 

anteriores, deixando a todos desconcertados. “Havíamos medido muito mais do que 

entendíamos”, afirmou Noelle-Neumann (1995, p.19).  

A partir dessa experiência, a cientista política começou a desenvolver a Teoria 

da Espiral do Silêncio. Dentre os seus pressupostos, a teoria afirma que a sociedade 

ameaça aos indivíduos desviados com o isolamento; as pessoas experimentam um 

contínuo medo do isolamento e isso faz com que os indivíduos tentem avaliar 

continuamente o clima de opinião; os resultados dessa avaliação influem no 

comportamento em público, especialmente na expressão pública ou no ocultamento das 

opiniões. 

Parece que o medo do isolamento é a força que coloca em marcha a 

espiral do silêncio. Mover-se em bloco constitui um estado de relativa 

felicidade; mas se isso não é possível, porque não se deseja afirmar 

publicamente uma convicção aceita aparentemente de modo universal, 

ao menos se pode permanecer em silêncio como segunda melhor 

opção, para seguir sendo tolerado pelos demais (NOELLE-

NEUMANN, 1995, p. 23, 24). 

Em sua elaboração teórica, a pesquisadora utilizou um arcabouço de referência 

proveniente de Jean-Jacques Rousseau, John Locke e David Hume. Porém, seu 

referencial teórico central, cuja premissa é “opinião pública como tirania”, partiu dos 

conceitos do historiador e sociólogo francês Alexis de Tocqueville (1805-1859). Para a 

pesquisadora alemã, Tocqueville produziu a primeira observação consciente de uma 

opinião pública, percebendo que o medo de conduzir ao isolamento leva o homem a 

silenciar e também a mudar de opinião. 

Pelo que sei, Tocqueville foi o primeiro observador consciente do 

funcionamento da espiral do silêncio. Tomou como exemplo a 

decadência da Igreja francesa antes da Revolução, e mencionou 

sempre o poder do significado de falar e calar na relação com a 

opinião pública. Além disso, seu enfoque da opinião pública se parece 

muito ao que podemos conhecer atualmente com os métodos 

empíricos de observação. Viu em seu cerne, como nós na atualidade, o 

medo do isolamento e a tendência ao silêncio. Tocqueville não 

escreveu nenhum livro sobre opinião pública, mas sua obra está cheia 

de descrições, valores, explicações e análises das consequências da 

opinião pública (NOELLE-NEUMANN, 1995, p. 122). 
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De acordo com Noelle-Neumann, o ponto central de sua hipótese é a capacidade 

que ela reconhece nas pessoas de perceberem o “clima de opinião”, ou seja, aquilo que a 

maioria dos indivíduos procura fazer, independentemente do que sintam ou pensem de 

verdade. Logo, ao perceberem — ou imaginarem — que a maioria das pessoas pensa de 

maneira diferente delas, estes indivíduos acabam, num primeiro momento, por calarem 

sua real opinião e, posteriormente, a adaptarem sua opinião para que esta vá de encontro 

àquela que elas imaginam ser a da maioria. Para a pesquisadora, as pessoas com atitudes 

distintas enxergam os mesmos acontecimentos de maneira diferente, sendo que os 

estereótipos acabam sendo responsáveis por transmitirem a opinião pública. 

As pessoas tratam de evitar ativamente a dissonância cognitiva e de 

manter uma imagem harmônica do mundo. A percepção seletiva, 

junto à necessidade cognitiva, se converte na segunda fonte inevitável 

de distorção da percepção da realidade e de sua comunicação (...). Não 

importa qual seja verdadeiramente a realidade, porque apenas contam 

nossas suposições sobre ela. Somente elas determinam as 

expectativas, esperanças, esforços, sentimentos; apenas elas 

determinam o que fazemos. Mas essas ações são reais, têm 

consequências reais e criam realidades novas (NOELLE-NEUMANN, 

1995, p. 194, 196). 

Na atualidade, são raros os casos em que essas realidades não sejam fornecidas 

pela mídia, através de reportagens com vieses bastante particulares de cada meio de 

comunicação, que age de acordo com seus critérios de noticiabilidade, que por sua vez 

perpassam por interesses editoriais, políticos, econômicos e ideológicos. Dessa forma, 

as notícias surgem a partir dos acontecimentos do cotidiano, cuja construção começa na 

pauta, independentemente do tipo de veículo jornalístico. Na pauta define-se o que será 

transmitido, de que forma e para qual público-alvo. Porém, para um acontecimento se 

tornar notícia é preciso que ele desperte interesse público, ou ao menos do público-alvo 

daquele meio de comunicação específico. O jornalista faz seu trabalho para ser 

lido/visto/acessado/ouvido; logo, alguém tem que ter o interesse por tal notícia, que 

deverá fazer sentido, ter um significado na vida cotidiana do 

leitor/telespectador/internauta/ouvinte. Além disso, veículos de grande notoriedade 

geram receita publicitária, o que mantém os meios de comunicação em massa em 

funcionamento. 
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Um conceito que ajuda a elucidar essa equação é o da agenda-setting. O 

primeiro estudo sobre este tema foi desenvolvido pelos pesquisadores americanos 

Maxwell McCombs e Donald Shaw, em 1972, embora sua essência tenha sido indicada 

em 1922 por Walter Lippmann na obra “Public Opinion”, na qual ele 

já destacava o papel da imprensa no enquadramento da atenção dos leitores em direção 

a temas definidos pela mídia como "de maior interesse coletivo". A teoria da agenda-

setting discute a hipótese de que a mídia determina os temas que o público falará ou 

discutirá e, segundo Shaw (McCombs, p. 49), a hipótese do agenda-setting, em 

consequência da ação dos meios de informação, realça ou negligencia elementos 

específicos dos cenários públicos, omitindo ou reforçando alguma notícia, o que tende a 

reforçar, ou excluir, do conhecimento das pessoas aquilo que não está inserido em uma 

reportagem. 

No entanto, o agendamento da mídia engloba também os acontecimentos da 

realidade, por isso, ao serem transformados em fatos jornalísticos, passam a fazer parte 

do cotidiano midiático. Dessa forma, a mídia não diz exatamente o que devemos pensar, 

mas sobre o que pensar, de acordo com a abordagem dada em cada reportagem, 

evidenciando ou excluindo protagonistas, personagens e porta-vozes. Felipe Pena 

(2005, p. 144) afirma que a mídia, a partir dos fatos da realidade, forma a cultura da 

sociedade e age sobre ela. Com base nos estudos de Noelle-Neumann, Pena aponta 

algumas características para essa ação midiática: a acumulação, a capacidade de criar e 

manter a relevância de um tema; a consonância, as semelhanças dos processos 

produtivos de informação; e a onipresença, que é o fato de a mídia estar em todos os 

lugares com o consentimento do público. Entretanto, nas observações de Silverstone, se 

ilude quem acredita que as notícias do mundo são as mesmas onde quer que sejam 

recebidas. 

Sabemos que os significados viajam longe e rápido, mas não 

inocentemente nem invulneravelmente. Sabemos que as imagens via 

satélite transmitidas ao vivo do Golfo durante a guerra contam uma 

história aqui e outra lá, e que a história, com o tempo, mudará em 

ambos os lugares. Sabemos que as culturas, e as culturas locais, 

minoritárias, culturas agressivas cada vez mais defensivas, têm a 

capacidade ainda de trabalhar com os significados que vêm de alhures 

e também de contribuir para eles (SILVERSTONE, 2002, p. 204). 
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Noelle-Neumann também destaca a onipresença da mídia como eficiente 

modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade, influenciando o que 

pensar, dizer ou opinar. Os meios de comunicação de massa são, dessa maneira, 

ferramentas de estabelecimento da “espiral do silêncio” na medida em que formatam a 

opinião pública. Perante uma opinião pública formatada, o público consumidor de 

informação se sente constrangido ao discordar da maioria e entra na espiral do silêncio, 

calando-se, ou mudando de opinião para não ser isolado socialmente. Em 1972, a 

pesquisadora observa o poder da mídia, especialmente a televisiva, para influenciar os 

receptores. E afirma que “há uma sensação de impotência diante dos meios de 

comunicação” (1995, p. 204). 

A influência real dos meios é muito mais complexa, e muito diferente 

do modelo da conversação individual. Walter Lippmann nos mostrou 

demonstrando que os meios gravam os estereótipos mediante 

inúmeras repetições, e que estes servem de ladrilhos do “mundo 

intermediário”, da pseudo realidade que surge entre as pessoas e o 

mundo objetivo exterior. Esta é a consequência da função da “agenda-

setting de Luhmann”, a seleção daquilo que deve ser atendido pelo 

público, do que deve se considerar urgente, dos assuntos que devem 

importar a todos. Tudo isso é decidido pelos meios. (NOELLE-

NEUMANN, 1995, p. 205). 

3.4 A construção da notícia 

Diariamente, pessoas no mundo todo são bombardeadas com notícias 

provenientes de jornais, revistas, rádio, televisão, portais da internet, redes sociais. Mas 

o que faz um acontecimento ser notícia? Segundo Nilson Lage (2012), há alguns 

aspectos que são considerados: a proximidade, a atualidade, a identificação, a 

intensidade, o ineditismo, a oportunidade. Entretanto, são vários aspectos que 

interferem ou podemos dizer compõem, os critérios de noticiabilidade, dentre eles o 

público-alvo, abrangência do veículo, projeto editorial, aspectos ideológicos e de 

interesse da empresa, aspectos subjetivos e pessoais, rotina e meios de produção. Todos 

esses elementos fazem parte do processo de produção das notícias, algo que passa por 

uma série de etapas que normalmente não são percebidas por quem consome a notícia, 

um produto da indústria da informação, em suas mais variadas plataformas de 

veiculação.  
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De acordo com Edgar Morin (1969, p. 225), a notícia começa com um 

acontecimento: “o acontecimento deve ser concebido, em primeiro lugar, como uma 

informação; isto é, um elemento novo que chega de repente no sistema social (...) é 

justamente o que nos permite compreender a natureza da estrutura e o funcionamento do 

sistema”. Depois desta etapa, o jornalista tem a função de checar os acontecimentos e 

dar-lhes sentido através dos canais de comunicação e, quanto mais informação quer o 

indivíduo, mais canais ele usa, independentemente da plataforma escolhida para esse 

consumo. 

Até pouco tempo, conforme cita Alsina (2009, p. 10), produzir informação era 

uma atividade complexa, “que se realiza industrialmente e no seio de uma instituição 

reconhecida socialmente”. Este processo, no entanto, sofreu uma grande modificação 

com a democratização da internet, nos anos 2000. Para o jornalista Vasco Matos Trigo, 

no artigo “Jornalistas para quê, na Sociedade da Informação?” (2006), as mudanças 

tecnológicas, sociais e culturais influenciam toda a atividade jornalística e na notícia 

gerada, nos métodos de produção e nos meios de distribuição.  

Uma das mudanças ocasionadas pela internet foi para quem o jornalista escreve. 

Se antes o público-alvo de um veículo ia de encontro a um recorte específico da 

sociedade, hoje esse profissional da informação passa a produzir notícias personalizadas 

para cada tipo de leitor. A internet foi a grande alavanca para essa mudança, pois sua 

capacidade de armazenamento ilimitado propiciou a criação de canais de vídeos, sites, 

blogs, mídias sociais, entre outros, direcionados a assuntos para todo tipo de público-

alvo. Cada cidadão com acesso à rede pode, ao mesmo tempo, ser tanto receptor quanto 

produtor de informações. 

O nascimento massivo da internet coincide com a fragmentação da 

audiência mundial em todos os grandes meios de comunicação 

tradicionais e com a época da globalização. A internet se vale da 

individualização do consumo (fator subjetivo da fragmentação 

comercial do consumo) para afirmar-se como novo meio de serviço e 

de coesão social. (MORAES, 1997, pág. 102).  

O processo de recepção dessa notícia também mudou nas últimas décadas e 

tende a ser cada vez mais fragmentado, para o bem e para o mal. Uma vez escolhidas as 

editorias que mais nos agradam, e que são filtradas de acordo com nossas preferências 

pessoais e/ou necessidades profissionais, tendemos a montar um “cardápio” 
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personalizado das notícias de nosso agrado. Por exemplo, ignorar o caderno de esportes 

no jornal, selecionar canais de vídeo e portais de notícias sobre economia, acompanhar 

avidamente notícias sobre política na TV, e escolher quais colunistas acompanhar de 

acordo com nosso alinhamento político. Por outro lado, deixamos de observar tudo 

aquilo que não nos agrada e, com isso, temos menos chances de nos colocar no lugar 

“do outro” nas notícias, diminuindo ainda mais a empatia por temas com os quais não 

temos identificação. 

E ao contrário do que ocorre na mídia tradicional, na web há o grito de múltiplas 

vozes que buscam atrair um público que está continuamente em busca de 

representatividade, interação e de uma informação mais personalizada. Jornais e revistas 

impressos, noticiário de rádio e de TV tornam-se, assim, um pacote limitado de notícias 

pré-selecionadas, baseando-se em critérios subjetivos de relevância para cada 

consumidor de informação. De acordo com Alves, na lógica que a internet está criando, 

não tem sentido que se escute algo que não foi escolhido. “Se vou escutar um pacote de 

notícias, será um pacote que eu forme, de acordo com meus interesses, para ser 

consumido na hora que eu quiser, onde eu quiser” (2006, p. 97). 

Entramos no século 21 com o ambiente virtual modificando consideravelmente 

os hábitos de consumo de conteúdo. Adicionam-se neste caldeirão comunicacional as 

redes sociais, às quais também são atribuídas funções de disseminar notícias. Segundo 

uma pesquisa realizada em 2015, pela Quartz, agência norte-americana que divulga 

notícias sobre a nova economia global, o Brasil está na liderança do ranking mundial 

dos países que mais consomem notícias por meio do Facebook30. O Brasil aparece em 

primeiro lugar, com 67% de sua população buscando informação, prioritariamente, na 

rede social. Também ocupamos a liderança na utilização do Facebook para fins 

diversos, com 80%. Vale lembrar que o Facebook, assim como o Twitter31, não é 

                                                           
30 Rede social criada em fevereiro de 2004 nos Estados Unidos pelo universitário Mark Zuckerberg. O 

Facebook é hoje uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo para interagir socialmente. Esta 

interação surge essencialmente pelos comentários a perfis, pela participação em grupos de discussão ou 

pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de encontro, partilha e discussão de ideias. (PATRÍCIO, 

GONÇALVES, 2010, p. 593). 

31 Rede social criada em março de 2006 pelos americanos Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah 

Glass com o objetivo de dar a todos a oportunidade de formular e compartilhar ideias e informações 

imediatamente, sem restrições. A rede possibilita o compartilhamento de texto e fotos com até 140 

caracteres. Fonte: site oficial do Twitter. Disponível em: https://about.twitter.com/ 
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produtor de conteúdo, mas sim, disseminador de materiais elaborados por terceiros. 

Dessa forma, o Facebook funciona como um feed de notícias, grande parte delas 

proveniente da própria imprensa tradicional.  

O grande desafio com este tipo de comportamento em se informar 

prioritariamente através das redes sociais é diversificar o tipo de notícias às quais temos 

acesso, pois esse recorte tão específico, proporcionado pelo algoritmo32 destas interfaces 

de acordo com as páginas que seguimos, nos condiciona a receber unicamente o tipo de 

informação à qual estamos acostumados (e geralmente concordamos), condicionando 

ainda mais o comportamento do leitor que, privado de acesso automático a outras 

realidades possíveis, não tem sequer a chance de confrontar estereótipos com notícias 

diversificadas. Em um “cardápio” de notícias que deliberadamente exclui discussões 

sobre direitos humanos, questões de gênero, igualdade e partilha pode haver a 

consolidação de uma sociedade ainda mais anestesiada e insensível para estes temas. 

Sendo assim, os indivíduos, ao receberem as notícias através da mídia, seja na 

função on demand, ou da maneira convencional, assumem uma posição esperada pela 

sociedade na qual estão inseridas. Ou a rejeitam, e tentam encontrar posições 

alternativas àquele conteúdo veiculado pela imprensa na construção da notícia. Na 

mídia informativa diária o gênero feminino continua ganhando as páginas dos jornais 

através de notícias onde elas invariavelmente figuram com uma das personas da 

trindade mãe-vítima-prostituta. Para Rodrigo Alsina (2005, p. 14), a notícia é uma 

representação social da realidade cotidiana, gerada institucionalmente e que se 

manifesta na construção de um mundo possível.  

                                                           
32 Os algoritmos são uma série de códigos baseados em inteligência artificial que ganharam fama em 

1996, quando Sergey Brin e Larry Page, cofundadores do Google, escreveram um código para exibir 

primeiro as páginas da internet mais relevantes para uma determinada pesquisa. Sites com menor 

importância e menos links ficavam no fim da lista. Com base no que "aprende" sobre as buscas de cada 

usuário, o algoritmo mostra mais conteúdos similares aos que o usuário está acostumado a acessar - a 

tecnologia que ajuda o usuário a encontrar mais conteúdo relevante na internet está criando uma "bolha" 

em torno das pessoas. Enquanto o algoritmo se restringe aos gostos pessoais, os efeitos não são tão 

nocivos. As coisas mudam de forma, entretanto, quando o conjunto de códigos começa a influenciar na 

visão política das pessoas. A "bolha política" já foi comprovada por diversos estudos. Um deles - 

realizado em novembro de 2010 pela Universidade da Califórnia, com aval do Facebook - simulou as 

eleições presidenciais americanas e concluiu que cerca de 340 mil pessoas mudaram de voto após verem 

uma postagem positiva sobre um candidato no topo do feed de notícias. Fonte: PARISER, E. The Filter 

Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press HC, 2011. 
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O mundo “real” seria o mundo dos fatos, dos acontecimentos, que foi 

dotado de sentido, prima face. Esse sentido, à primeira vista, com o 

qual se depara o jornalista através de uma fonte, ou que ele mesmo 

produz quando se torna testemunha de um acontecimento, deverá ser 

verificado caso seja o adequado. Para isso, o jornalista adota um 

modelo interpretativo a partir de um mundo de referência. Esse mundo 

de referência vai lhe permitir construir um mundo possível que, por 

sua vez, será a versão da realidade descrita (...). Se começarmos por 

um mundo de referência devemos levar em conta alguns fatos e outros 

não. À guisa de conclusão, precisamos lembrar, que o mundo de 

referência será a matriz para a construção do mundo possível narrado. 

(ALSINA, 2005, p. 304, 309). 

No caso da falta do protagonismo feminino nas mídias, Gallagher (2010), afirma 

que as razões por trás dessa exclusão da voz das mulheres são múltiplas e complexas 

nos meios de comunicação em todo o mundo.  

Quando são questionados, frequentemente os jornalistas oferecem 

explicações simples: não houve tempo para encontrar uma mulher, 

não encontramos uma mulher especialista no assunto, o editor 

considerou que uma notícia sobre a importância das dimensões de 

gênero é um tema informativo muito particular, e outras semelhantes. 

Não podemos catalogar respostas como estas como meras 

racionalizações. Formam parte da realidade cotidiana da produção das 

notícias. Frequentemente não são mais do que a expressão superficial 

de um emaranhado de valores e prioridades que se estabelecem e se 

definem com base no gênero. Ao definir implicitamente as “pessoas”, 

ou o “público” como masculino, a notícia deixa de reconhecer as 

distintas posições econômicas e sociais entre mulheres e homens, as 

relações de gênero que determinam e que ao mesmo tempo são 

resultado de tais posições, e as prioridades especificamente de gênero 

que surgem dessas posições e relações (GALLAGHER, 2010, p. 5). 

Grande parte das notícias veiculadas pelas diversas mídias no Brasil tem a 

tendência de ignorar as mulheres ou, no melhor dos casos, falar sobre as mulheres ao 

invés de se dirigir a elas, ou através de um viés feminino das abordagens (ver Figuras 21 

a 24). Esse hábito está profundamente enraizado em nossas práticas normativas culturais 

e, portanto, são retratadas da mesma maneira nas notícias e na rotina de produção das 

redações. Por sua vez, as notícias são construídas de forma a oferecer uma visão 

bastante particular das realidades femininas.  

Afirma-se que “nunca há uma descrição ‘correta’ e ‘verdadeira’ da 

realidade, mas muitas bem diversificadas, segundo os critérios nos 

quais se fundamente o observador para a seleção das suas 
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informações; quais as distinções e os juízos de valor que ele faz e de 

que perspectiva, com que interesse e quais os objetivos com que 

observa seu tema (SIMON, 1994:133). Nesse sentido, como nos diz 

Urrutia (2000:33), “a verdade é, portanto, a verdade para alguém, em 

algum lugar, em algum momento que pode ser definido” (ALSINA, 

2009, p. 35).  

Quando essas realidades de misoginia, de violência e discriminação são 

reforçadas, ou ignoradas, no noticiário, esses conceitos impregnam o imaginário 

coletivo da sociedade, dificultando ainda mais a discussão de equilíbrio de gênero. 

Segundo Maffesoli (2001), “o imaginário estabelece um vínculo. É cimento social. 

Logo, se o imaginário liga, une numa mesma atmosfera, não pode ser individual” (p. 

76). Sendo assim, estes conceitos acabam correspondendo ao pensamento de um grupo 

no qual o indivíduo se encontra inserido. 

O imaginário é algo que ultrapassa o indivíduo, que impregna o 

coletivo ou, ao menos, parte do coletivo. O imaginário pós-moderno, 

por exemplo, reflete o que chamo de tribalismo. Sei que a crítica 

moderna vê na atualidade a expressão mais acabada do 

individualismo. Mas não é esta a minha posição. [...] O imaginário é o 

estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado, nação, de 

uma comunidade (MAFFESOLI, 2001, p. 76). 

É extremamente difícil mudar o imaginário de um grupo, o que dirá de uma 

nação, mas não é impossível. Para contribuir com essa mudança de pensamento e, quem 

sabe, com um futuro mais equilibrado para a sociedade, há projetos como o GMMP. O 

Global Media Monitoring Project (Projeto Global de Monitorização da Mídia) é um dos 

maiores e mais antigos projetos de investigação da representação de gênero nas notícias, 

considerado uma referência na investigação neste segmento. A WACC (Associação 

Mundial para a Comunicação Cristã) que o coordena, é uma rede global de 

comunicadores voluntários empenhados na mudança social. A iniciativa conta com o 

apoio do Fundo de Desenvolvimento para as Mulheres das Nações Unidas, cujo 

objetivo é fazer surgir uma representação de gênero mais equilibrada na mídia noticiosa.  

O projeto GMPP começou em 1987, com uma série de consultas regionais sobre 

mulheres e mídia, e aconteceu em um momento em que o papel das mulheres na 

sociedade foi lentamente sendo reconhecido. Estas consultas regionais culminaram na 

primeira conferência global Women Empowering Communication, realizada em 

Bancoc, na Tailândia, em fevereiro de 1994, organizada pela WACC em cooperação 
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com a Isis Internacional e o International Women’s Tribune Centre com a participação 

de mais de 430 pessoas de 80 países. Nesta conferência, as participantes desenvolveram 

uma série de estratégias e resoluções para o empoderamento feminino dentro e através 

dos meios de comunicação, em um documento conhecido como “Bangkok Declaration”. 

Assim, a Declaração de Bangkok e as recomendações contidas na Seção J sobre 

"Mulheres e os meios de comunicação", na Beijing Platform for Action33, 1995, durante 

a conferência da ONU, The United Nations Fourth World Conference on Women, em 

Pequim, na China, informam sobre as intervenções da WACC nesta área temática. A 

WACC observa o papel das mulheres nos meios de comunicação com o objetivo de 

melhorar sua capacitação para o desenvolvimento das comunidades onde estão 

inseridas. A entidade também defende a participação plena e igualitária da mulher na 

comunicação pública de modo que os seus interesses múltiplos e complexos, 

experiências e realidades tornem-se parte da agenda pública global. 

Até a chegada do trabalho da GMMP não havia uma visão ampla sobre a 

natureza sistemática da exclusão das mulheres nos meios de comunicação. O primeiro 

estudo, em 1995, realizado em 71 países, surpreendeu pela homogeneidade dos 

resultados na ausência das mulheres na mídia (imprensa escrita, televisão e rádio). Em 

nenhum meio, região do planeta ou tema noticioso houve equilíbrio entre os gêneros e a 

visibilidade feminina nas notícias foi extrema e uniformemente baixa em todos os 

países pesquisados. Desde então, a cada cinco anos essa pesquisa se repete, originando 

um relatório rico e completo, o GMMP Who Makes the News? Para este estudo vamos 

observar os relatórios mais recentes, referentes aos anos de 2010 e 2015, 

respectivamente, com um olhar mais focado na questão da vitimização feminina nas 

notícias. 

                                                           
33 Em 1995, aconteceu em Pequim a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres. O resultado do 

encontro foi um acordo com o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e eliminar a discriminação 

contra mulheres e meninas em todo o mundo. O documento, chamado “Declaração e Plataforma de Ação 

de Pequim”, listou 12 pontos prioritários de trabalho, além de ações detalhadas para alcançar seus 

objetivos estratégicos. Em suma, trata-se de um roteiro para o avanço da igualdade e do empoderamento 

das mulheres nos países. As doze áreas temáticas são: Mulheres e pobreza; Educação e Capacitação de 

Mulheres; Mulheres e Saúde; Violência contra as Mulheres; Mulheres e Conflitos Armados; Mulheres e 

Economia; Mulheres no Poder e na liderança; Mecanismos institucionais para o Avanço das Mulheres; 

Direitos Humanos das Mulheres; Mulheres e a mídia; Mulheres e Meio Ambiente; Direitos das Meninas. 

ONU Mulheres Pequim+. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/pequim20/ 
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It is essential to promote forms of communication that not only 

challenge the patriarchal nature of media but strive to decentralise and 

democratise them: to create media that encourage dialogue and 

debate; media that advance women and peoples' creativity; media that 

reaffirm women's wisdom and knowledge, and that make people into 

subjects rather than objects or targets of communication (The 

Bangkok Declaration, 1994, p. 3).34 

 

3.5 Vitimização das mulheres na mídia mundial: dados da GMMP 2010  

A edição de 2010 do projeto GMMP abrangeu a monitorização de 16.734 

notícias de veículos impressos, rádio e televisão de 108 países dos cinco continentes, 

bem como um estudo piloto de notícias veiculadas por mídias digitais. Essa mensuração 

foi realizada em um único dia ao redor do mundo: 10 de novembro de 2009. Neste dia, 

grupos de voluntários das 108 nações participantes verificaram seus jornais de 

circulação nacional, ouviram notícias de rádio e assistiram às reportagens das televisões 

locais para checar o teor das notícias veiculadas naquele dia, quem eram seus 

protagonistas, quais foram os assuntos mais abordados, o viés desta abordagem e 

também quantas notícias envolviam mulheres e como elas apareciam retratadas pela 

mídia. Com base neste levantamento, foram consolidados os dados para a pesquisa Who 

makes the news?, do Global Media Monitoring Project 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 É essencial promover formas de comunicação que não só desafiem a natureza patriarcal dos meios de 

comunicação, mas que se esforcem para descentralizá-los e democratizá-los: criar meios de comunicação 

que incentivem o diálogo e o debate; meios de comunicação que promovam a criatividade das mulheres e 

dos povos; meios de comunicação que reafirmam a sabedoria e o conhecimento das mulheres e que 

tornam as pessoas mais sujeitas do que objetos ou objetivos de comunicação (tradução da autora). 



179 

 

Figura 19: Recorte mundial do monitoramento dos meios GMMP 2010 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 20, 2010 

Um dos escopos do estudo envolveu especificamente o tema “As vítimas e os 

sobreviventes”, como descritos pela mídia. A pesquisa GMMP 2010 rendeu menos 

notícias descrevendo pessoas como vítimas (3.025) do que na versão anterior, de 2005 

(3.612), apesar da expansão do conjunto de dados pesquisados de 76 para 108 países ao 

longo de cinco anos. Ao mesmo tempo, o número de temas de notícias descrevendo 

sobreviventes não caiu tanto, de 1.576 em 2005, para 1.300, em 2010. De acordo com 

Gallagher (2010), estas estatísticas sugerem, talvez, uma redução global ao longo dos 

cinco anos em que os dados foram compilados a tendência de atribuir vitimização para 

temas de notícias. Ainda assim, o estudo aponta que 18% dos indivíduos retratados 

como vítimas nas notícias são mulheres, em comparação com 8% de homens.  
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Figura 20: Vítimas nas notícias, por sexo: 2005-2010 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 31, 2010 

Em contraste, as mulheres estiveram, em 2010, duas vezes mais propensas a 

serem retratadas como sobreviventes do que os homens. Embora a diferença entre a 

porcentagem de mulheres e dos homens retratados como vítimas permaneça grande, os 

números da pesquisa mostram que este tipo de notícia tem diminuído gradualmente 

desde 1995. Em 2010, 6% das mulheres e 3% dos homens são retratadas como 

sobreviventes. Esta é uma inversão da situação em 2005, quando 4% das mulheres, em 

comparação com 8% dos homens, eram retratados como sobreviventes.  

Gallagher afirma que uma análise mais detalhada do perfil de vítima revela 

algumas mudanças notáveis. A porcentagem de pessoas do sexo feminino descritas 

como vítimas de violência doméstica, assalto, estupro marital e assassinato por membro 

da família e/ou parceiros subiu de 9%, em 2005, para 14%, em 2010. Ao mesmo tempo, 

a proporção de homens descritos nas notícias como sobreviventes de violência 

doméstica aumentou quase proporcionalmente, de 6%, em 2005, para 13%, em 2010. 

Assim, na medida em que a mídia retrata as mulheres como vítimas da violência 

doméstica, ela também mostra as mulheres como sobreviventes de tal violência. 

No estudo de 2010, as porcentagens de mulheres e homens descritos como 

vítimas de discriminação com base no sexo, raça, etnia, religião, mais que dobrou, mas 

em relação aos homens. Em 2005, 2% dos indivíduos do sexo feminino e 1% dos 

indivíduos do sexo masculino foram temas de notícias descritas como vítimas de tal 
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violação. Em 2010, as estatísticas são de 1% das mulheres e 4% dos homens como 

protagonistas deste tipo de assunto.  

Figura 21: Sobreviventes nas notícias, por sexo: 2005-2010 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 31, 2010 

Na condição de “pessoas entrevistadas ou ouvidas como fontes em entrevistas”, 

as mulheres permanecem alojadas na categoria de pessoas "comuns", em contraste com 

os homens, que continuam a predominar nas categorias "especialistas". Contudo, as 

mulheres estão se aproximando da paridade como indivíduos que prestam opinião 

relevante na notícia, aparecendo em 44% das reportagens em 2010, em comparação com 

34%, em 2005. A presença das mulheres falando como porta-vozes, como personagens 

com base em experiências pessoais, ou como especialistas, melhorou sensivelmente. 

Apesar dos ganhos, apenas 19% de porta-vozes e 20% dos especialistas são mulheres. 

Em contraste, 81% dos interlocutores e 80% de especialistas nas notícias são do sexo 

masculino. 
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Figura 22: Somente 24% do foco das reportagens de 2010 referiam-se às 

mulheres 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 23, 2010 

Figura 23: Funções dos sujeitos femininos na notícia 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 28, 2010 

Outro dado relevante é em relação ao gênero que mais se destaca nas fotografias 

das reportagens impressas: 26% dos indivíduos do sexo feminino aparecem em fotos de 

jornais, em contraste com apenas 17% do sexo masculino. Uma análise qualitativa de 
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fotografias que foram verificadas nos jornais durante o dia global de monitoramento 

constatou que, embora os homens sejam geralmente retratados da cintura para cima, ou 

totalmente vestidos, o comparativo com a frequência com que os corpos das mulheres 

são retratados em vários estados de nudez é muito mais elevado, assim como em 

imagens que reforçam o apelo emocional em situações de conflito, desastres naturais e 

violência urbana. Mais uma vez, remetemos à Bourdieu (1999) para dar significado a 

essa natureza dos corpos retratados pela mídia. Bourdieu fala de um “inconsciente 

androcêntrico” coletivo, por via do qual a “dominação masculina” é cristalizada na 

ordem social.  

A pesquisa GMMP 2010 mostra, ainda, que histórias escritas por repórteres do 

sexo feminino são visivelmente mais propensas a desafiar os estereótipos e são também 

menos propensas a reforçar estereótipos do que aquelas produzidas por repórteres 

homens. Os dados de 2010 mostram que 7% das histórias relatadas por mulheres 

desafiam estereótipos, em contraste com 4% de histórias elaboradas por repórteres do 

sexo masculino. As estatísticas apontam que 35% das histórias de mulheres repórteres 

reforçam os estereótipos em relação ao feminino, em contraste para 42% das histórias 

relatadas por homens. Os números evidenciam disparidade entre gêneros ao relatar 

padrões sobre esse indicador.  

A tendência é que quando mulheres escrevem reportagens sobre seu universo, 

tendem a ser menos preconceituosas e também mais abrangentes em temas que 

passariam despercebidos por seus colegas homens. O levantamento do GMMP 2010 

aponta que, em geral, os meios de comunicação em todas as regiões do mundo 

avançaram no quesito publicação de histórias que desafiam estereótipos. A mais 

impressionante mudança foi notada na América Latina, onde tais reportagens mais do 

que quadruplicaram entre 2005 e 2010. A América Latina tem agora o maior percentual 

de reportagens que fogem de estereótipos (13%), enquanto o Oriente Médio tem a maior 

percentagem de notícias que reforçam estereótipos. 

As altas proporções de histórias sobre a paz (64%), desenvolvimento (59%), 

guerra (56%), e violência de gênero (56%) reforçam estereótipos de gênero. A maior 

proporção de notícias sobre temas importantes, como a educação (63% das histórias) e 

direito de família (63% dos temas), parece receber nos meios de comunicação uma 
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conotação neutra, sem contrapor, nem reforçar estereótipos. Para os organizadores da 

pesquisa, entretanto, neutralidade serve apenas para perpetuar de maneira sutil (ou nem 

tanto), os preconceitos de gênero, agravando o efeito global que reportagens 

estereotipadas têm em cimentar a discriminação. 

Figura 24: Conteúdo das notícias – Estereótipos de gênero 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 52, 2010 
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Figura 25: Conteúdo das notícias – Estereótipos de gênero, por região 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 52, 2010 

De acordo com Simões (2011), a desvalorização da violência contra as mulheres 

praticada no espaço privado e em contextos de intimidade tem sido igualmente 

interpretada como instrumental para a normalização dos comportamentos 

extraordinários de violência. Simultaneamente, Simões defende que a banalização das 

histórias e cenas mais chocantes de violência na mídia convidará o público espectador a 

aceitar tais casos como uma característica “natural” da sociedade. Ou seja, real é o fato; 

realidade é aquela construída, ou reconstruída, de acordo com uma agenda midiática sob 

forte dominação masculina, criando uma identificação imaginária, ou simulacro do real, 

ou o fato “natural”, comum, da sociedade. 

Sem a necessidade de uma realidade extrema para validar a si mesmo 

enquanto imagem, o simulacro é ao mesmo tempo imaginário e real, 

ou melhor, é o apagamento da diferença entre real e imaginário (entre 

o “verdadeiro” e o “falso”). De fato, um certo real tecnologicamente 

produzido impõe seu próprio real (o da sociedade industrial), que 

implica um projeto de escamoteação de outras formas de experiência 

do real. (CABRAL, 1992, p. 29). 

Para Nidya Pesántez, comunicadora e antropóloga, especialista em gênero e 

comunicação do programa UN Women Equador e uma das colaboradoras do documento 

GMMP 2010, o imaginário sustentado pela mídia social exclui e discrimina as mulheres 
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e, logo, a exclusão e a discriminação tornam-se as bases da subordinação. “O imaginário 

social hegemônico que exclui, discrimina e, portanto, subordina as mulheres, combina 

de maneira evidente com a realidade que nos mostram os meios de comunicação através 

da produção e divulgação de notícias que não dão visibilidade às mulheres e suas 

realidades” (p. 56). 

Essa representação da realidade é um produto da "normalização" da 

exclusão das mulheres da cena midiática: elas estão fora do noticiário, 

embora, há décadas, as mulheres tenham sido maciçamente 

incorporadas ao espaço público; este espaço público, por sinal, é o 

palco principal das notícias que transcendem os meios de 

comunicação (...) No imaginário social o espaço público é para os 

homens e as mulheres são percebidas como invasoras deste lugar, 

como se fossem ocupar espaços para os quais não têm habilidade, 

conhecimento ou caráter. A marginalidade das mulheres na cena 

midiática, quer seja por sua escassa representação, ou pelo papel que 

cumprem na notícia, haja visto sua pouca importância ou relevância 

deste sujeito social na cena pública e midiática, resulta que no 

momento em que esta mulher sofre violência dentro de casa, a conduta 

social não repudia ao agressor, mas busca a “razão” que motivou o 

fato. Para mudar essas condutas que atentam contra a humanidade, 

devemos transformar nosso imaginário e, para isso, deveremos dar 

grandes saltos na construção das mensagens midiáticas que dão 

suporte ao imaginário. (PESÁNTEZ, apud GALLAGHER, 2010, p. 

56, 57). 

 

3.6  Vitimização das mulheres na mídia mundial: dados da GMMP 2015  

Em 2015, a pesquisa global foi realizada no dia 25 de março em 114 países de 

todos os continentes, ocasião em que foram mensuradas notícias impressas (jornais e 

revistas), veiculadas através de rádio, televisão e, pela primeira vez, internet e redes 

sociais. Neste dia, equipes de voluntários monitoraram 22.136 relatos publicados, 

transmitidos ou tuitados por 2.030 meios de comunicação, escritos ou apresentados por 

26.010 jornalistas e fazendo referência a 45.402 pessoas entrevistadas e/ou objetos de 

notícias. Entre seus principais resultados, o GMMP 2015 mostra que o avanço frente a 

uma paridade de gêneros nos meios de comunicação praticamente se deteve nos últimos 

cinco anos. A ocasião marcou também o 20º aniversário da Plataforma de Ação de 

Beijing (Plataforma de Ação) que, de acordo com a pesquisadora e escritora 
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especializada em gênero e mídia, Margaret Gallagher, uma das organizadoras do 

documento GMMP Global Report 2015, tem sido um catalizador de reflexões.  

Há vinte anos a Plataforma de Ação identificou os meios de difusão 

como uma das esferas que requerem medidas especialmente urgentes 

e que se destacam como prioridade para avançar a igualdade de 

gêneros e dos direitos humanos das mulheres. (GALLAGHER, 2015, 

p. 6). 

 

Figura 26: Recorte mundial do monitoramento dos meios GMMP 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 34, 2015 
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Figura 27: Meios de comunicação monitorados em 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 34, 2015 

Segundo Gallangher, os resultados apresentados no relatório GMMP 2015 são 

preocupantes porque, embora na década1995-2005 tenha havido um aumento lento, mas 

constante da visibilidade das mulheres nas notícias, no decênio 2005-20015 esse 

movimento se estagnou. A pesquisa de 2015 mostra que, desde a avaliação anterior, em 

2010, com 24% do total de notícias não houve mudanças na participação das mulheres 

na produção-transmissão de reportagens nos meios tradicionais de comunicação 

(imprensa escrita, rádio e televisão). Os novos meios digitais (notícias por internet e 

Twitter) mostram cenário parecido, no qual as mulheres unicamente representaram 26% 

do assunto central das notícias em 2015. Se forem considerados todos os meios juntos, 

as mulheres representaram apenas 10% dos temas centrais das notas informativas, o 

mesmo percentual apresentado em 2000.  

O documento GMMP 2015 mostra que houve algumas variações importantes em 

dados regionais, de modo que a situação mundial não tenha sido totalmente negativa. 

Por exemplo, em comparação com 2000, em 2015 as mulheres tiveram menos 

probabilidades de aparecer como vítimas nas notícias, bem como reportagens 

relacionadas à sua relação de família (mãe, filha, esposa de alguém), enfatizando 

aumento do protagonismo feminino como fontes.  
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No caso da América Latina, por exemplo, o aumento da representação das 

mulheres em notícias políticas é um elemento a destacar porque, devido a situações 

específicas (mulheres presidentes, leis de cotas, aumento na representação parlamentar), 

há uma margem para a troca de imaginários. Com isso, consolida-se uma suspeita 

avaliada desde o início do projeto Global Media Monitoring, que prevê que a 

representação das mulheres influencia na equidade real alcançada nos países estudados. 

Se essa tendência se mantiver, com o tempo se incrementará também a representação 

para a garantia de políticas públicas para elas e não apenas a representação numérica de 

mulheres. 

Em 2015, as mulheres constituíram apenas 24% do que as pessoas leem, 

assistem ou ouvem na imprensa, exatamente o mesmo percentual de 2010. A diferença 

de gênero se fecha em reportagens que abordam Ciência e Saúde, o principal tema de 

menor importância na agenda de notícias, ocupando apenas 8% do espectro de 

informação em geral — as mulheres constituem 35% das pessoas que aparecem nas 

notícias nesta área, em contraste com apenas 16% em notas sobre política, por exemplo. 

O fosso alarga-se em notícias políticas com foco no governo, onde as mulheres apenas 

representam o equivalente a 16% das pessoas retratadas como protagonistas. Na 

verdade, agora as mulheres são 3% menos visíveis em reportagens de política do que há 

cinco anos. 

No quesito desigualdade de gênero, a única categoria que cresceu, e na qual se 

retrata as mulheres como sobreviventes no período 2005-20015, é a de sobreviventes de 

violência doméstica. Este percentual aumentou pouco mais de quatro vezes, ou seja, em 

27% das reportagens elas são retratadas como sobreviventes de violência doméstica, em 

comparação com 10 anos atrás, quando o valor era de 6%. Em geral, em relação a 

vítimas e sobreviventes, os números seguem semelhantes nos últimos dez anos: as 

mulheres seguem tendo duas vezes mais chances de aparecer como vítimas do que os 

homens, ou seja, 16% das mulheres e 8% dos homens são descritos como vítimas no 

relatório de 2015, enquanto que em 2005, esses números foram 19% e 8% 

respectivamente (Figura 11).  

Quase quatro de cada dez mulheres são descritas como vítimas de acidentes ou 

desastres naturais em comparação com apenas um pouco mais de 1/3 dos homens. 
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Logo, as mulheres são apresentadas como vítimas de violência doméstica (20%), como 

“outra” vítima (14%) e como vítimas da delinquência (10%). Curiosamente, a 

proporção de homens apresentados como vítimas de violência doméstica é maior em 

comparação com a quantidade de mulheres na mesma categoria (24%). 

Figura 28: Resumo do Projeto de Monitoramento Global de Meios 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 26, 2015 

Figura 29: Vítimas nas notícias, por sexo 2005-2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 51, 2015 
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Figura 30: Sobreviventes nas notícias, por sexo 2005-2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas? p. 52, 2015 

Em relação às fotografias, no relatório de 2015 observa-se que das mulheres 

mencionadas na imprensa escrita, 30% aparecem na foto que acompanha a nota 

informativa, em comparação com 23% dos homens. A estatística aumentou 5% para as 

mulheres e 12% para os homens nos últimos 15 anos, e a probabilidade de que as 

mulheres continuem aparecendo nas fotos permanece alta.  

Também permanece a tendência dessas imagens mostrarem as mulheres em 

diferentes estados de nudez, evidenciando a desumanização e a sexualização com a qual 

as mulheres seguem sendo retratadas nos conteúdos dos meios informativos 

dominantes. Da mesma forma, segue o estereótipo generalizado de gênero, que mostra 

as mulheres como impotentes, vítimas desesperadas, em contraste com fotografias nas 

quais perfilam imagens masculinas estoicas, fortes, de autoridade.  

 

 

 

 

 



192 

 

Figura 31: A menina vietnamita Kim Phuc, na época com nove anos (ao 

centro, nua), foge após ataque com bomba de napalm por aviões norte-americanos. 

A imagem correu o mundo e foi uma das fotos que marcou a guerra do Vietnã. 

Trang Bang, Vietnan, 08/06/1972.  

 

Fonte: Nick Ut/AP 

Figura 32: Mulheres e crianças judias esperando pela seleção na rampa do 

campo de concentração de Birkenau, na Polônia, 1944.  

 

Fonte: Auschwitz-Birkenau State Museum Archives 

 

 

http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/files/2010/04/VV001.jpg
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Figura 33: Jovem que ficou presa com 20 homens em prisão do Pará tem 

entre 15 e 17 anos. Laudo foi divulgado oficialmente pela Secretaria de Segurança 

Pública do Pará. Exames revelaram que ela manteve relações sexuais no período 

em que ficou presa. 28/11/2007. 

 

Fonte: Portal G1 / Foto - Divulgação/Agência Estado  

Figura 34: Maioria dos brasileiros acha que a publicidade trata a mulher 

como objeto. Pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão 

também revela que 70% da população defende punição aos responsáveis por 

propagandas ofensivas, 30/09/2013.  

 

Fonte: Intervozes  
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Figura 35: Peça publicitária divulgada na cidade de Maceió (AL), em 

anúncios e outdoors, em 2012. Procon/AL determina retirada de publicidade 

abusiva de motocicleta.  

 

Fonte: Portal G1 

Especificamente em relação às imagens de guerra e sofrimento, a fotógrafa 

Susan Sontag (2003) faz uma reflexão sobre como essas imagens são veiculadas pela 

mídia através de representações contemporâneas de conflitos e da desgraça. Sontag 

discute sobre como as imagens podem inspirar discórdia, fomentar a violência, criar 

apatia ou causar alívio quando “o outro”, o que lê a notícia, está bem longe do ápice dos 

acontecimentos de miséria e de calamidade. Para Sontag (2003, p.12), “nenhum ‘nós’ 

deveria ser aceito como algo fora de dúvida, quando se trata de olhar a dor dos outros”, 

e recomenda cautela diante da exploração exacerbada e gratuita destas imagens pela 

mídia. 

Quando ainda não eram comuns as imagens diretas da realidade, 

pensava-se que mostrar algo que precisava ser visto, trazer para mais 

perto uma realidade dolorosa, produziria necessariamente o efeito de 

incitar os espectadores a sentir – a sentir mais. Num mundo em que a 

fotografia foi posta, talentosamente, a serviço de manipulações 

consumistas, não se pode ter como algo líquido e certo o efeito de uma 

foto de uma cena lúgubre. Em consequência, fotógrafos e ideólogos da 

fotografia moralmente atentos tornaram-se cada vez mais preocupados 

com a exploração do sentimento (piedade, compaixão, indignação) na 

fotografia de guerra e com as maneiras rotineiras de provocar emoção. 

(SONTAG, 2003, p. 68). 

 

Meios digitais: primeira análise do GMMP 2015 na internet  

De acordo com pesquisas de 2015, do Internet World Stats - Usage and 

Population Statistics, atualmente há mais de três bilhões de usuários de internet no 
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mundo, quase a metade da população, estimada em sete bilhões de habitantes. A maior 

taxa de usuários está na América do Norte (88% da população) seguida da Europa 

(74%) e da região do Pacífico, na Ásia e Oceania (73%). A taxa mais baixa de usuários 

está na África (27%) e outras regiões da Ásia (39%). Evidentemente, esse padrão é 

reflexo das desigualdades econômicas e de infraestruturas de telecomunicações, assim 

como diferenças culturais que se discutem nos trabalhos que abordam a divisão digital 

mundial. 

Segundo o relatório GMMP 2015, as plataformas das redes sociais como 

Facebook e Twitter seguem crescendo em importância como fontes de notícia, embora 

nenhuma destas mídias sociais seja produtora de conteúdo. A primeira conta com 1,49 

bilhões de usuários ativos (dados de 2015) e o Twitter, com 316 milhões de usuários 

ativos mensalmente, com 500 milhões de tuits enviados por dia. Neste universo, a 

participação das mulheres na sociedade da informação é crescente não apenas como 

audiência, mas também como produtoras de conteúdo e participantes dos debates online 

e na vida pública. 

Figura 36: Temas das notícias na internet e no Twitter por região 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas?, p. 32, 2015 
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Ainda assim, a sociedade da informação não é neutra em relação a gêneros, há 

implicações diferentes para mulheres e homens, meninas e meninos, e as relações entre 

estes grupos. De acordo com Gurumurthy (2012, p. 68), é necessário observar com um 

olhar crítico como as ferramentas de redes sociais mudam a natureza das relações de 

gênero nas esferas social, política, econômica e cultural, para “examinar como as 

práticas tecnossociais reproduzem as diferenças das relações de poder de gênero, e quais 

normas privilegia nas estruturas da internet.” 

Observou-se na mensuração da pesquisa GMMP 2015 que as pessoas nas 

notícias online, e o papel que desempenham, revelam semelhanças surpreendentes, bem 

como as diferenças, nas reportagens impressas e nas transmitidas por rádio. As 

mulheres aparecem tanto como sujeitos de notícias, como as pessoas entrevistadas a 

partir de sua experiência pessoal nas notas publicadas online nos artigos publicados nos 

jornais ou ouvido na rádio. Em 26% e 38% das reportagens elas aparecem como objetos 

de notícias como respondentes respectivamente eram mulheres, seja em notícias online 

ou na mídia tradicional. 

Figura 37: Função das pessoas nas notícias da internet 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas?, p. 72, 2015 

Nas notícias online as mulheres têm 2% a menos de probabilidade de 

aparecerem como porta-vozes e 2% a mais de probabilidade de serem especialistas, com 

18% e 21% das pessoas que aparecem nestes papéis, respectivamente. O maior ganho 

para as mulheres nas notícias online, no que diz respeito à capacidade em que aparecem, 
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é dando entrevistas de opinião popular, constituindo 42% dos entrevistados nesta 

categoria em notícias publicadas na web.  
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Figura 38: Personagens e fontes femininas nas notícias de internet 2015 

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas?, p. 74, 2015 

 

Figura 39: Notícias na Internet. Seleção de mulheres na notícia. 2015  

 

Fonte: GMMP Global Report. Quién figura em las noticas?, p. 77, 2015 

De acordo com Karen Ross, uma das relatoras do documento GMMP Global 

Report, em 2015 os três temas mais importantes encontrados nas aferições ao redor do 

mundo foram: política/governo, desastres/acidentes e esportes, nos quais houve a 
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diminuição da inclusão de mulheres no primeiro e terceiro itens, respectivamente. De 

acordo com a análise do documento, a implacável transformação das notícias para a 

categoria Infotenimento35 e interesse humano, junto com os crescentes níveis de 

personalização das informações, significam que a visibilidade das mulheres nas notícias 

tendeu mais à banalização do que a um conteúdo de peso: elas se mostraram 

importantes para a notícia devido a seu papel biológico (ser mães) ou por sua 

vitimização, funções que não mudaram muito desde a popularização da comunicação de 

massa, ao longo do século XX.  

Enquanto a proporção de mulheres que se descreviam como vítimas caiu pela 

metade desde 1995 (agora com 16%), ainda é o dobro da cifra dos homens que se 

enquadram nessa mesma situação. Atualmente, cerca de 8% das mulheres que se 

descrevem como sobreviventes se referem à violência doméstica. Novamente, esse é um 

reflexo da fascinação dos meios de comunicação com o sexo e a violência: de todas as 

notas centradas em mulheres houve uma mudança na categoria considerada a mais 

popular, indo de social/legal (19%), em 2000, para crime/violência (17%), em 2015. 

Ainda assim, a relatora Karen Ross acredita ser encorajador ver aumentado o número de 

reportagens que desafiam os estereótipos de gênero, constituindo apenas 4% das notas 

monitorados em 2015, o que significa que 96% das notícias escaparam dessa armadilha. 

Da mesma forma, 9% das notícias em 2015 destacaram a des/igualdade de gênero, em 

comparação com 4%, em 2000.  

 

3.7 A banalidade do mal e o processo de vitimização da mulher  

O termo “banalidade do mal” foi criado pela cientista política e filósofa alemã 

Hannah Arendt, conhecida como a pensadora da liberdade. Arendt nasceu em Hannover 

em 14 de outubro de 1906, proveniente de uma família de judeus de classe média, 

membros do partido social-democrático, mas não chegou a receber uma formação 

judaica formal. Hannah Arendt viveu as grandes transformações do poder político do 

                                                           
35 Desde o final dos últimos anos do século XX tem-se defendido o uso de uma nova denominação para 

melhor definir o conteúdo de entretenimento no jornalismo. Essa mais recente expressão se constitui do 

neologismo INFOtenimento. Tal termo surgiu durante a década de 1980, mas só ganhou força no final 

dos anos de 1990 quando passou a ser empregado por profissionais e acadêmicos da área comunicacional, 

como sinônimo daquele jornalismo que traz informação, prestação de serviço e ao mesmo tempo oferece 

diversão ao receptor. (DEJAVITE, 2006, p.71) 
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século XX e estudou a formação dos regimes totalitários instalados nesse período, como 

o nazismo e o comunismo.  

A expressão banalidade do mal surgiu após a autora entrevistar o nazista Adolf 

Eichmann, tenente-coronel que era chefe do Gabinete Judeu da Gestapo36 durante a 

Segunda Guerra Mundial, um dos responsáveis por implantar a "Solução Final", que 

visava ao extermínio total de judeus europeus com as “evacuações forçadas” dos países 

anexados pela Alemanha diretamente para os campos de concentração. Eichmann foi o 

responsável direto pela morte de centenas de pessoas. Segundo os arquivos do United 

States Holocaust Memorial Museum, com o fim da guerra Eichmann conseguiu escapar 

e se refugiou na Argentina com uma identidade falsa. Sequestrado num subúrbio de 

Buenos Aires pela inteligência israelense na década de 1960, o nazista foi levado para 

Jerusalém, para o que deveria ser o maior julgamento de um carrasco nazista depois do 

julgamento de Nuremberg37. Em 11 de dezembro de 1961, Eichmann foi indiciado em 

15 acusações criminais, incluindo crimes contra a humanidade, crimes contra o povo 

judeu e de ser membro de uma organização fora da lei. Em 15 de dezembro, ele foi 

condenado à morte por enforcamento. 

                                                           
36 O nome é uma abreviação de Geheime Staatspolizei (Polícia Secreta do Estado), organização que 

investigava, torturava e prendia opositores ao regime nazista (Reich) da Alemanha, entre 1933 e 1945. A 

atuação da Gestapo era baseada no Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, assinado em 1933 pelo 

presidente alemão Paul von Hindenburg, após um atentado incendiário contra o Parlamento. Sob pretexto 

de defender o país contra atos violentos (supostamente causados por comunistas), o texto restringia 

direitos civis, como a liberdade de expressão e a de imprensa. Assim, sob proteção legal, agentes secretos 

podiam agir como bem entendessem. Eles não precisavam de mandados judiciais para interrogar, 

aprisionar e até enviar supostos opositores políticos do Reich para campos de concentração, sob controle 

de outra organização nazista, a SS (sigla alemã para Tropa de Proteção). Fonte: Apoiando Hitler: 

Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, Robert Gellately (2011). 

37 Foi a formação inédita de um tribunal militar internacional para julgar o alto escalão nazista por crimes 

de guerra e contra a humanidade durante a 2ª Guerra Mundial. Os procedimentos duraram 315 dias (de 

novembro de 1945 a outubro de 1946) e aconteceram no Palácio da Justiça de Nuremberg, na Alemanha. 

A cidade, que simbolizava um dos bastiões nazistas, foi escolhida pelos aliados para desmistificar a aura 

do regime de Adolf Hitler. Juízes das Forças Aliadas (Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados 

Unidos) presidiram os interrogatórios. Foram 24 indiciados, mas somente 22 deles participaram do 

julgamento. Robert Ley cometeu suicídio antes de o tribunal se reunir e Gustav Krupp recebeu dispensa 

por questões de saúde. Os procedimentos jurídicos foram montados para trazer justiça aos acusados de 

forma imparcial, diferentemente do que acontecia com rivais capturados pelos nazistas. A operação serviu 

de base para a criação de leis militares e internacionais válidas até hoje. Fonte: Holocaust Memorial 

Museum, disponível em: https://www.ushmm.org/outreach/ptbr/article.php?ModuleId=10007722. 
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Entretanto, o curso do processo de Eichmann produziu um efeito assustador em 

Arendt e em todos que o acompanharam. Ao invés do monstro sádico por quem todos 

esperavam ver, havia no banco dos réus um homem comum, com o aspecto de um 

alpinista social medíocre, incapaz de refletir sobre seus atos ou de fugir aos clichês 

burocráticos na tentativa de justificar seus atos. Após entrevistá-lo, Arendt assustou-se 

com a ameaça maior às sociedades democráticas, a confluência de capacidade destrutiva 

e a burocratização da vida pública em atos de pessoas comuns, aparentemente normais, 

mas capazes de cometer atrocidades. 

Será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, 

refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas 

a não fazer o mal? Estará entre os atributos da atividade do pensar, em 

sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que se faça o mal? 

Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, qual seja, o 

mal banal, como fruto do não-exercício do pensar? (ARENDT, 1999, 

p.30) 

De acordo com Arendt (2013), o que contraria o bom senso não é o princípio 

niilístico de que “tudo é permitido”, já delineado no conceito utilitário de bom senso do 

século XIX. O que o bom senso e “as pessoas normais” se recusam a crer é que tudo 

seja possível (p. 585).  

Sempre houve guerras de agressão com o massacre de populações (...) 

Nem mesmo os campos de concentração são invenção dos 

movimentos totalitários. Surgiram pela primeira vez durante a Guerra 

dos Bôeres, no começo do século XX, e continuaram a ser usados na 

África do Sul e na Índia para os “elementos indesejáveis”. (...) 

Tentamos classificar como criminoso um ato que essa categoria 

jamais poderia incluir. Porque, no fundo, qual o significado do 

conceito de homicídio quando nos defrontamos com a produção de 

cadáveres em massa? (ARENDT, 2013, p. 584, 585) 

Bauman (1996) observa a banalidade do mal com o mesmo olhar de Arendt, 

quando afirma que as tentativas iniciais de interpretar o Holocausto como um ultraje 

cometido por criminosos de nascença, sádicos, loucos, depravados sociais ou indivíduos 

de outra forma moralmente incompletos não encontram qualquer confirmação nos fatos 

envolvidos e sua refutação pela pesquisa histórica está praticamente consumada, o que 

torna essa análise ainda mais assustadora, porque tecnicamente todos nós somos 

passíveis deste tipo de comportamento, de acordo com o “clima de opinião” vigente. 
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Bauman cita o estudo dos psicólogos George Kren e Leon Rappoport para comprovar 

esta constatação: 

Por critérios clínicos convencionais, não mais que dez por cento dos 

SS poderiam ser considerados “anormais”. Esta observação bate com 

o testemunho geral de sobreviventes indicando que na maioria dos 

campos havia normalmente um ou no máximo uns poucos SS 

conhecidos por fortes explosões de crueldade sádica. Os outros nem 

sempre eram pessoas decentes, mas seu comportamento era pelo 

menos considerado compreensível pelos prisioneiros. Nosso juízo é 

que a maioria esmagadora dos SS, tanto chefes quanto chefiados, teria 

facilmente passado em todos os testes psiquiátricos comumente 

aplicados aos recrutas do exército americano ou aos policiais de 

Kansas City. (KREN, RAPPOPORT, apud BAUMAN, 1996, p. 38, 

39) 

Diante dessas análises, e do assombro da própria Hannah Arendt ao chegar à 

mesma conclusão que os pesquisadores, há a pergunta: como, então, tamanhas 

atrocidades aconteceram, e ainda acontecem nos dias atuais, cometidas por pessoas 

comuns? Uma das respostas vem de Bauman: a burocracia do regime nazista, ou de 

qualquer outro movimento com características totalitárias, desumaniza os objetos da 

operação burocrática, ou seja, os seres humanos perdem sua identidade assim que são 

reduzidos a cifras.  

A desumanização liga-se de modo inextrincável à tendência mais 

essencial, racionalizante, da moderna burocracia. Como todas as 

burocracias afetam em alguma medida alguns objetos humanos, o 

impacto negativo da desumanização é muito mais comum do que 

sugeriria o hábito de identificá-lo quase totalmente seus efeitos 

genocidas. É difícil perceber e lembrar os seres humanos por trás de 

todos os números e termos técnicos. A questão, no que concerne às 

metas burocráticas, é melhor percebê-los e não lembrá-los. 

(BAUMAN, 1996, p. 127, 128) 

Outro fator que possibilita este tipo de comportamento comparável ao da 

lavagem cerebral, ao ponto de pessoas comuns cometerem atos sem moral, é a mídia, na 

forma de propaganda e reportagens sem ética, nas quais as minorias normalmente são 

vitimizadas ou, no mínimo, tratadas com indiferença ou desrespeito. Hanna Arendt 

afirma que “o maior mal perpetrado é o mal cometido por Ninguém, isto é, por um ser 

humano que se recusa a ser pessoa”. Essa “não-pessoa” muitas vezes comanda empresas 
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de comunicação e dita as regras dos conteúdos de acordo com uma agenda, ou escreve 

blogs e posts nas redes sociais recheados de conteúdos xenófobos e discriminatórios. 

 O próprio Adolf Hitler se utilizou magistralmente dos meios de comunicação 

para atingir seus objetivos, especialmente entre as massas. No livro “Mein kampf” 

(1924), o genocida costumava afirmar que “a arte da propaganda reside justamente na 

compreensão da mentalidade e dos sentimentos da grande massa. Ela encontra, por 

forma psicologicamente certa, o caminho para a atenção e o coração do povo”, (p. 243).  

Toda propaganda deve ser popular e estabelecer o seu nível espiritual 

de acordo com a capacidade de compreensão do mais ignorante dentre 

aqueles a quem pretende se dirigir. Assim a sua elevação espiritual 

deverá ser mantida tanto mais baixa quanto maior for a massa humana 

que ela deverá abranger (...) A propaganda, entretanto, não foi criada 

para fornecer a esses senhores blasés uma distração interessante, e sim 

para convencer a massa. Esta, porém, necessita – como é de difícil 

compreensão – de um determinado período de tempo, antes mesmo de 

estar disposta a tomar conhecimento de um fato e, somente depois de 

repetidos milhares de vezes os mais simples conceitos, é que sua 

memória entrará em funcionamento. (HITLER, 1924, p. 243, 249) 

De acordo com o historiador social Wagner Pinheiro Pereira (2009, p. 38), o 

nazismo foi um dos primeiros regimes totalitários do século XX a ter plena consciência 

e domínio dos meios de comunicação para fins de propaganda política e controle da 

opinião pública. Ao chegar ao poder Hitler criou o Ministério Nacional para Informação 

Pública e Propaganda, que, sob a direção de Joseph Goebbels, exerceu um poder 

centralizador, controlando a propaganda do regime, a forma com que as informações 

chegavam à população e a realização de todas as atividades da vida social dos alemães.  

Este fenômeno explica, em parte, a domesticação das massas que, ao longo de 

anos, foram sendo doutrinadas para matar e/ou aceitar a matança perpetrada pelos 

seguidores do nacional-socialismo. Adolf Hitler considerava o cinema como o 

instrumento ideal para influenciar as massas e, segundo Pereira, o apelo emocional, a 

limitação do conteúdo, a contínua e uniforme repetição de uma mensagem e a utilização 

de imagens sedutoras, ilustrando a ideologia do regime, foram favorecidos pelos 

recursos da linguagem cinematográfica. Os documentários da alemã Leni Riefenstahl, 

conhecida como “a cineasta de Hitler”, são exemplos de uma realidade construída que 

expressa a imagem oficial do regime. Os filmes A Vitória da Fé (1933), O Triunfo da 
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Vontade (1935), O Dia da Liberdade: Nossas Forças Armadas (1935) e Olímpia (1938) 

buscavam construir um imaginário grandioso da “Nova Alemanha”. 

Apesar da seriedade da questão, o nazismo e o Holocausto são 

incorporados e apropriados pela cultura de massas e pelo universo pop 

de forma inconsequente, gerando, muitas vezes, uma banalização do 

mal. Apesar dos horrores cometidos pelo nazismo continuarem 

causando um sentimento de repulsa, as imagens e estéticas nazistas 

ainda exercem uma espécie de efeito hipnótico, fascinando e 

seduzindo as pessoas. Como exemplos dessa perspectiva, Adolf Hitler 

passou a ser visto como um precursor dos astros pop tendo como 

referência os históricos congressos nazistas comparados aos grandes 

espetáculos de ópera-rock; tornaram-se comuns entre os jovens, a 

adoção de videogames que tratam este genocídio como um jogo de 

luta entre o Bem e o Mal; ou então, a matança sistemática de mais de 

6 milhões de judeus assume, junto a mídia, as características de um 

típico melodrama hollywoodiano. Para compreender esse processo e 

advertir contra a reutilização banalizada e perigosa de tais imagens e 

mensagens é fundamental analisar o papel do cinema na construção 

das representações do nazismo e do Holocausto na cultura mundial. 

(LEWIN, 2009, p. 38) 

Figura 40: Cena do filme O Triunfo da Vontade (1935); a cineasta Leni 

Riefenstahl; cartaz do filme O Jovem Hitlerista Quex (1933) 

 

Fonte: Jornada Interdisciplinar sobre o ensino do Holocausto, 2009 

Os materiais de propaganda nazista exaltavam o regime, estimulavam o 

nacionalismo exacerbado e o espírito militar, assim como incitavam sentimentos 

racistas e xenófobos na sociedade através da criação de estereótipos dos inimigos da 

nação, que apontavam o comunismo como “o mal ameaçador dos ideais da civilização 

ocidental” e acusavam os judeus de terem “planos de dominação mundial”. “Reforçada 
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por estereótipos e imagens maniqueístas, a propaganda nazista difundiu as doutrinas 

racistas e convocou o povo à construção de uma nova ordem, baseada na ideia de 

superioridade da raça ariana e na infalibilidade de Hitler” (2009, p. 40). 

Fazendo um paralelo com os dias atuais, podemos afirmar que a indústria de 

comunicação de massa continua utilizando dos mesmos artifícios da era nazista para 

construir uma imagem que vá de encontro ao status quo vigente e no qual, muitas vezes, 

a mulher é retratada de maneira estereotipada. E o nosso papel enquanto receptores / 

difusores de notícias na Era da Informação? Será que acabamos sustentando padrões 

estéticos misóginos e preconceituosos, “banalizando o mal” ao fazer comentários 

pejorativos nas redes sociais? Qual é a fronteira que separa os nossos atos daqueles 

praticados por Eichmann? 

Certamente compactua com a banalidade do mal quem compartilha informações 

danosas sem checar a procedência dos fatos. Quem escreve comentários ácidos nos 

portais, escondido sob o anonimato de uma conta de e-mail falsa. Aqueles que se calam 

diante da exposição de corpos nus em propagandas de cerveja, ou de mulheres 

estupradas ou assediadas devido ao comprimento de sua roupa ou a cor de sua pele. 

Quem supervaloriza estereótipos do imaginário patriarcal em relação ao comportamento 

de uma suposta imagem da mulher ideal. De certa forma, muita gente comum, ordinária, 

talvez todos nós, banalizemos o mal diariamente quando consumimos notícias que 

minimizam a vitimização feminina, entrando na espiral do silêncio por uma questão de 

conforto, ignorância, indiferença ou mesmo pela falta de esperança com as mudanças. 
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Figura 41: Matéria de capa da edição da revista ISTOÉ, de 2/4/2016 diz que 

a presidente “perdeu o equilíbrio e as condições emocionais de conduzir o país”, 

incitando a misoginia. Nas redes sociais, internautas acusam a publicação de 

desrespeito e ódio às mulheres 

 

Fonte: Revista IstoÉ - Edição Nº 2417 (6 de abril de 2016) 

Figura 42: Mulher inocente é espancada até a morte no Guarujá após 

boatos em rede social 
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Fonte: Portal G1/globo.com (5 de maio de 2014) 

Figura 43: Reportagem da revista Veja (editora Abril), sobre a esposa do 

vice-presidente Michel Temer 

 

Fonte: Revista Veja, 18/04/2016 
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Figura 44: No submundo das gangues virtuais do Facebook - Jovens 

promovem ataques racistas e homofóbicos em busca da fama nas redes sociais 

  

Fonte: Revista Época (http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/01/no-

submundo-das-gangues-virtuais.html), 22/1/2016 

Para combater este tipo de ação, fica clara a importância de pesquisas 

promovidas por instituições como a WACC, que enriquecem a discussão para os 

estudos em mídia, religião e cultura em níveis global e nacional, contribuindo para a 

conscientização sobre o papel dos gêneros na mídia. Após comparar os estudos do 

GMMP Global Report em 2010 e 2015, é possível observar conquistas. Porém, ao 

mapear as áreas onde a vitimização feminina é maior, também observamos retrocessos 

na questão de igualdade de gêneros nas notícias. Entretanto, com esse mapeamento 

claro e objetivo há uma grande janela aberta às possibilidades de mudanças, que podem 

se tornar uma realidade mais palpável a ser discutida entre as políticas públicas de 

comunicação de cada país envolvido, oferecendo alternativas para o combate à 

vitimização nos meios de comunicação, em particular, e na sociedade, como um 

objetivo final.  

Silveirinha (2008), afirma “que os media são lugares de combate e resistência 

das identidades, sobretudo nas formas de cultura popular”. A autora defende que é 

necessário “alertar para a tendência de sobrevalorizar não só os textos mediáticos 

produzidos, mas também o poder das audiências sobre aqueles”. Sendo assim, pesquisas 

http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/01/no-submundo-das-gangues-virtuais.html
http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/01/no-submundo-das-gangues-virtuais.html
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como as desenvolvidas pela GMMP conseguem mensurar e analisar o “circuito da 

cultura” em um contexto social mais amplo, levando-se em conta o cotidiano de 

diferentes realidades femininas ao redor do mundo. 

Compreender as representações das mulheres nos media implica não 

só procurar conhecer o modo de funcionamento destes, mas 

estabelecer um profundo engajamento com a teoria feminista 

relativamente ao que são, ou podem ser, as “identidades femininas” e 

as suas construções por práticas simbólicas e discursivas. Mudar as 

representações nos media implica agir sobre os diferentes momentos 

do “circuito da cultura”, sem curto-circuitar a dimensão política da 

representação, isto é, sem perder de vista os elementos ideológicos 

que afectam toda a construção identitária — nomeadamente os 

cristalizados sob a forma de estereótipos nos media. Só a partir de 

uma melhor compreensão do que está em causa na representação 

mediada poderemos promover a produção de discursos e vozes 

alternativas e contra-hegemónicas. (SILVEIRINHA, 2008, p. 

126,127). 

Quando os meios distorcem, excluem ou reforçam notícias com estereótipos de 

gênero, lembramos de Stuart Hall (2008), quando ele afirma sobre o poder que as 

indústrias culturais têm ao modelar as notícias de acordo com seus interesses políticos. 

As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 

constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, 

impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las 

mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. É 

isso que a concentração do poder cultural – os meios de fazer cultura 

nas mãos de poucos – realmente significa. A concentração cultural 

tem efeitos concretos – mesmo que estes não sejam todo-poderosos ou 

todo abrangentes. (HALL, 2008 p. 238). 

De acordo com Hall (1999), a função básica da mídia diante destes fatos é a de 

“fornecimento e a construção seletiva do conhecimento social, do imaginário social 

através do qual percebemos os ‘mundos’ as ‘realidades vivenciadas’ dos outros e 

reconstruímos imaginariamente suas vidas e as nossas em um ‘mundo global’, 

inteligível, em uma ‘totalidade vivenciada’”. Ou seja, Alsina (2009) define essa prática 

como os discursos fornecidos pela mídia a partir dos quais os grupos ou as classes 

constroem uma imagem das vidas, significados, práticas e valores de outros grupos ou 

classes sociais e sobre a sua situação com relação ao quesito globalidade.  
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Precisamos ter muito claro que os meios de comunicação permitem a 

visibilidade de certas realidades, mas, ao mesmo tempo, não refletem 

outras tantas. Além do mais, no tocante aos fatos sobre os quais 

focalizam sua atenção, cada dia fica mais evidente que os produtores 

da informação simplesmente interpretam os fenômenos sociais. 

Interpretam a realidade social quando a descrevem. Essa construção 

da realidade é feita com estratégias discursivas que são invisíveis para 

os olhos do ingênuo leitor (ALSINA, 2009, p. 290). 

E novamente, há o silêncio sobre a violência contra a mulher, que ocorre em 

diversas instâncias, o que nos faz aludir novamente à Teoria do Espiral de Silêncio. 

Segundo Orlandi (1993), com ou sem palavras, o silêncio determina os processos de 

significação, trabalhando os limites das formações discursivas e determinando os limites 

do não-dizer. 

O silenciamento ou a política do silêncio é uma linha tênue entre o 

que se diz e o que não se diz, ou melhor, se diz “x” para não se dizer 

“y” (...). Esse “não-dizer” está ligado à determinação histórica e à 

ideologia. Essas diferentes formas do silêncio se movem nos 

processos de construção de sentidos e, quando chegamos ao campo 

político, encontramos um aspecto que é o da relação entre verdade e 

falsidade na linguagem (ORLANDI, 1993, p. 76, 98,100). 

De acordo com Semprini (1997), a realidade é uma construção e toda a 

objetividade é uma objetividade a partir de uma certa versão, mais ou menos eficaz, da 

realidade.  

O conhecimento é um fato político. Se as categorias e os valores 

sociais são o resultado de uma atividade social, se faz necessário 

analisar as relações concretas que os originam, as relações de força, os 

interesses dos grupos que defendem determinadas categorias de 

valores e como são marginalizados outros grupos. (SEMPRINI, 1997, 

p. 59, 60). 

Podemos citar ainda Certeau (1994), quando este afirma que os feminismos, tão 

plurais, são produtos culturais passíveis de transformação de tempos em tempos. Para o 

filósofo, sua circulação num determinado cotidiano sempre se viu diante de processos 

culturais onde a razão do “mais forte” costuma prevalecer, mas sempre passível da 

reinvenção deste cotidiano. Certeau acredita nas possibilidades “da liberdade gazeteira 

das práticas”, enxerga diferenças e percebe as microrresistências, que originam as 

microliberdades e deslocam os comandos de dominação na produção das mídias, capaz 

de colaborar para a transformação de imaginários coletivos.  
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A fraqueza em meios de informação, em bens financeiros e em 

“seguranças” de todo tipo exige um acréscimo de astúcia, de sonho ou 

de senso de humor (...). A relação dos procedimentos com os campos 

de força onde intervêm deve, portanto, introduzir uma análise 

polemológica da cultura. Como o direito (que é um modelo de 

cultura), a cultura articula conflitos e volta e meia legitima, desloca ou 

controla a razão do mais forte. Ele se desenvolve no elemento de 

tensões, e muitas vezes de violências, a quem fornece equilíbrios 

simbólicos, contratos de compatibilidade e compromissos mais ou 

menos temporários. As táticas do consumo, engenhosidades do fraco 

para tirar partido do forte, vão desembocar então em uma politização 

das práticas cotidianas (CERTEAU, 1994, p. 44, 45). 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretária geral adjunta das Nações Unidas e 

diretora executiva da UN Women, vislumbra, no relatório GMMP 2015, que a 

desigualdade de gêneros tenha um fim em 2030. “Sabemos que isso é possível e que o 

êxito dependerá das alianças que consigamos forjar, e uma delas é com os meios de 

comunicação”, (p. 3). A diretora executiva da ONU Mulheres afirma no documento que 

as mulheres e as meninas constituem a metade da humanidade e dar a essas pessoas 

tempo e peso igual nas notícias constitui uma parte importante para criar um mundo 

melhor, mais livre para todos e todas. 
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CAPÍTULO IV - ESTUDOS DE MÍDIAS  

4.1 O retrato da mulher em revistas femininas e semanais informativas 

Segundo Fátima Ali (2009), a primeira revista impressa de que se tem notícia foi 

publicada em 1663, na Alemanha. Chamava-se Erbauliche Monaths Unterredungen 

(Edificantes Discussões Mensais) e falava exclusivamente sobre Teologia – foi fundada 

em Hamburgo por Johann Rist, teólogo, poeta e autor de hinos religiosos. Nos anos 

posteriores, inspirou publicações similares pelo mundo: Journal des Sçavans (Jornal dos 

Letrados, França, 1665), um boletim semanal que divulgava descobertas científicas e 

invenções; Philosophical Transactions (Atas Filosóficas, Inglaterra, 1665), é publicada 

até hoje, com o nome de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, e 

teve entre seus colaboradores Isaac Newton e Charles Darwin; e Le Mercure Galant (O 

Mercúrio Galante, França, 1672), uma revista semanal, primeira a divulgar notícias 

sobre moda, objetos de luxo, etiqueta e a vida na corte do rei Luis XIV.  

Naquele período a leitura de revistas era considerada um hábito das classes altas, 

pois a maioria da população era analfabeta. O conteúdo desses periódicos costumava 

abordar assuntos como conselhos e boas maneiras, moda, vida social, religião, ciências, 

política e literatura. No século XVIII, na Europa, foi lançada uma série de revistas com 

informações que contribuíram para a cultura e entretenimento dos leitores. Eram 

publicações populares, mais vendidas do que os jornais e livros. No decorrer dos 

séculos, o produto editorial revista, denominado dessa forma apenas em 1704, na 

Inglaterra, foi conquistando um público mundial específico e tomando um formato 

bastante peculiar: uma publicação que aprofundava os assuntos abordados mais do que 

os jornais e menos do que os livros.  

A palavra “revista” vem do inglês “review”, que quer dizer, entre 

outras coisas, “revista”, “resenha” e “crítica literária”. A palavra 

“review” era comum em várias revistas literárias inglesas, que eram os 

modelos imitados em todo o mundo nos séculos XVII e XVIII. Daí a 

origem da palavra “revista” na língua portuguesa. Entretanto, na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, 

revista é chamada de “magazine”, que vem da palavra árabe 

“almahazen”, que significa “armazém” ou “depósito de mercadorias 

variadas”. Isso porque, diferente do livro que geralmente é 

monotemático, a revista apresenta uma variedade de assuntos. De 

mesma origem é a palavra francesa “magazin”, que, além de revista, 

significa “loja de departamentos” (ALI, 2009, p. 19). 
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O produto revista chegou ao Brasil juntamente com a família real portuguesa, 

em 1808, e se consolidou após este período influenciando na maneira como a sociedade 

aristocrática se comportava com base nos hábitos da corte, expressos em suas páginas. 

A primeira revista brasileira foi Correio Brasiliense, criada em 1808. A publicação 

também era chamada de Armazém Literário, tinha 120 páginas e seu foco era político, 

contra a escravidão e a favor da liberdade de imprensa. Segundo Ali (2009, p. 317), “era 

escrita, editada, impressa e publicada mensalmente em Londres por José Hipólito da 

Costa”.  

Até hoje as revistas continuam a exercer um papel de divulgadoras de certos 

padrões de conduta e aparência, principalmente para as mulheres. De acordo com 

Buitoni (1990), “revista é ilustração, é cor, jogo, prazer, é linguagem mais pessoal, é 

variedade, uma vitrine" (p.21).  

Não há quem resista parar em uma banca ou livraria para olhar as 

capas: as cores brilhantes, as fotos atraentes, as chamadas intrigantes e 

visual bem cuidado. Tem papel de qualidade, ilustrações e fotos 

coloridas, tipografia elaborada e design elegante. É agradável tocar e 

folhar suas páginas (ALI, 2009, p. 18). 

Este tipo de publicação tem como objetivo conseguir chamar a atenção e 

estabelecer uma relação próxima daquele que lê pela estética e conteúdo apresentados, 

pois abrangem assuntos do seu interesse. A estratégia principal do mercado de revistas, 

seja em papel, ou em plataformas digitais, é a segmentação. Com periodicidade 

variável, que pode ser de semanal a semestral, as revistas têm públicos bastante 

específicos, considerando, muitas vezes, gênero, idade, comportamento, classe social, 

interesses, entre outros aspectos diferenciadores e/ou agregadores. Antes da era digital 

as revistas eram feitas para durar e até colecionar. Seduziam através de suas capas, fotos 

e diagramação atrativas. Hoje, o conteúdo, aliado com os recursos tecnológicos como 

infográficos interativos e galeria de fotos, continua a encantar e fidelizar leitores em 

plataformas digitais. 

Outro aspecto das revistas é a abordagem de determinados assuntos, os quais são 

elaborados de acordo com os interesses dos leitores, ou melhor, o que mais se aproxima 

dos interesses de cada grupo previamente estabelecido editorialmente. No caso de 

revistas femininas, vê-se que há espaços que tratam de questões relacionadas à estética, 

à família, ao trabalho, à realização pessoal, à saúde, aos relacionamentos, à moda, à 
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decoração da casa. Diante destas abordagens, pode-se afirmar que tais publicações 

tomaram para si a tarefa de servirem como manuais de conduta para os 

comportamentos, relações e também para os padrões estéticos de beleza.  

Como em qualquer outro meio de comunicação, o conteúdo das revistas, 

independentemente da periodicidade, será produzido a partir de critérios de 

noticiabilidade e pela organização do trabalho nas redações. Diante da pluralidade de 

acontecimentos que ocorrem no mundo e da instantaneidade das informações difundidas 

através da Internet, é cada vez mais necessário para as revistas impressas, especialmente 

as semanais informativas, definirem alguns critérios de importância e noticiabilidade. 

Segundo Mauro Wolf, noticiabilidade é “o conjunto de elementos através dos quais o 

órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os 

quais há que selecionar as notícias” (2009, p. 195).  

Além disso, o autor define valores-notícia como componentes de noticiabilidade 

que constituem resposta à pergunta: “quais os acontecimentos que são considerados 

suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em 

notícia” (2009, p. 195). Ou seja, quais assuntos irão “rechear” as páginas de minha 

publicação. Noblat (2006, p. 31) sintetiza notícia como “tudo o que os jornalistas 

escolhem para oferecer ao público”. Essa escolha é necessária porque há uma 

quantidade limitada de notícias que podem ser publicadas em uma edição da revista 

impressa, por exemplo. 

4.3 O olhar das revistas sobre questões de gênero 

De acordo com Sabat (2013, p.153), “as relações de gênero representados pela 

mídia são campos de constituição de identidades, de produção e reprodução de 

representações e, portanto, espaço educativo onde imagens de crianças, adolescentes, 

mulheres e homens podem ser consumidas, tendo como referenciais modelos social, 

econômico e cultural hegemônicos.” Com as revistas estudadas neste trabalho não foi 

diferente. Dentro deste contexto, a mídia tem papel fundamental na construção dos 

imaginários, tanto na representação do imaginário feminino, quanto naquele que produz 

leituras sobre religiões diversas. Baczko (1985) afirma que é por meio do imaginário 

que se pode atingir as aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as 
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sociedades esboçam suas identidades e objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, 

organizam seu passado, presente e futuro.  

Baczko (1985) nos convoca a refletir sobre a associação do imaginário com o 

poder e como a esfera política se utiliza das representações coletivas, assim almejando 

se legitimar no poder. A mídia, como um quarto poder, também se utiliza dos mesmos 

mecanismos para fomentar a construção de imaginários. O mundo externo, com seus 

acontecimentos, demandas, costumes e a veiculação destes acontecimentos e culturas 

através da mídia, está permanentemente exigindo atenção humana, fornecendo dados 

que seguem uma agenda e têm impactos nas sociedades em relação com “o real”.  

Segundo Castoriadis (1975), “o imaginário social torna-se inteligível e 

comunicável através da produção dos discursos nos quais e pelos quais se efetua a 

reunião das representações coletivas numa linguagem. Os signos investidos pelo 

imaginário correspondem a outros tantos símbolos. E assim que os imaginários sociais 

assentam num simbolismo que é, simultaneamente, obra e instrumento”. Dentro do 

universo das quatro revistas escolhidas para este estudo, pensamos nas reportagens e na 

maneira como as mulheres são ali retratadas, dentro de um imaginário social coletivo. 

Um conjunto de informações sobre as quais milhares de pessoas irão ler, assimilar e, 

posteriormente, formar uma opinião a partir do trabalho do jornalista que, segundo 

Alsina (2009), “é autor de um mundo possível que se manifesta em forma de notícia” 

(p. 303).  

Na construção da notícia estão presentes três mundos distintos e que 

estão inter-relacionados, são eles: o mundo “real”, o mundo de 

referência e o mundo possível. O mundo “real” seria o mundo dos 

fatos, dos acontecimentos, que foi dotado de sentido, prima facie. O 

jornalista adota um modelo interpretativo a partir de um mundo de 

referência. Esse mundo de referência vai lhe permitir construir um 

mundo possível que, por sua vez, será a sua versão da realidade 

descrita. Os jornalistas, para conferir sentido aos fatos, aos 

acontecimentos, realizam uma inferência lógica que é conhecida como 

abdução. (ALSINA, 2009, p. 303,304). 

Com base nas definições de Alsina, foi realizado um estudo comparativo do 

conteúdo de quatro revistas brasileiras de circulação nacional: “Fon-Fon”, “O 

Cruzeiro”, “Marie Claire” e “Época”. Para este estudo foram escolhidas duas revistas 

femininas, uma atual (“Marie Claire”), e uma antiga, não mais publicada, que remonta 

aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial (“Fon-Fon”). E duas revistas semanais 
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informativas, uma atual (“Época”), e uma que remonta aos acontecimentos da Segunda 

Guerra Mundial (“O Cruzeiro”), com publicação já descontinuada. Neste estudo 

comparativo pretendemos identificar como as mulheres que viveram, ou vivem, 

experiências semelhantes às das depoentes das histórias de vida deste trabalho, 

enfrentando situações-limite relacionadas à guerra, prisão ou exílio, são retratadas pela 

mídia atual e a do passado sob o olhar destas quatro revistas. 

O estudo da revista feminina “Fon-Fon” (Ed. Fon-Fon e Selecta) e da revista 

informativa “O Cruzeiro” (Ed. Diários Associados) é restrito às edições publicadas entre 

os anos 1940 a 1950. O objetivo é verificar como a Segunda Guerra Mundial, bem 

como as questões sobre o Holocausto e refugiados judeus, são retratadas pelas 

publicações no período de dez anos escolhido para o estudo, recorte que compreende a 

deflagração da Segunda Guerra Mundial, o desenrolar do conflito e o movimento de 

imigração de muitos sobreviventes judeus.  

O estudo da revista feminina mensal “Marie Claire” (Ed. Globo) e da revista 

semanal informativa “Época” (Ed. Globo) irá abarcar todas as edições publicadas entre 

os anos 2010 e 2015. O objetivo é verificar como as notícias envolvendo mulheres 

vítimas de situações-limite são divulgadas, bem como e se há menção à 

representatividade da religião em seu processo de reinserção na sociedade. O protocolo 

de verificação de como essas representações de vitimização aparecem nas notícias das 

quatro publicações nacionais anteriormente citadas levará em conta critérios como 

palavras-chave, padrões de fotografia e termos positivos e pejorativos ao relacionar a 

temática estudada. 

4.3.1 Revista “Fon-Fon” (Ed. Fon-Fon e Selecta) - 1940 a 1950 

A revista “Fon-Fon” (Ed. Fon-Fon e Selecta), de periodicidade semanal, teve 

uma vida longa dentro do contexto da história da imprensa feminina brasileira: 51 anos, 

sem interrupção da veiculação (1907-1958). Nasceu no Rio de Janeiro, em abril de 

1907, na Rua da Assembleia, 62, hoje Rua República do Peru, 63. Neste local, os 

jornalistas e intelectuais Mário Pederneiras, Gonzaga Duque e Lima Campos fundaram 

a publicação. Segundo Nahes (2007, p. 100), “seu título proclama, como marca de 

progresso, um ruído novo para a cidade, o das buzinas dos automóveis da capital que se 

industrializava vertiginosamente”. A sucursal de São Paulo ficava a cargo de Wether 
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Ferinello e localizava-se na Rua São Bento, 220. Em Paris, o responsável pela sua 

distribuição era o Comptoir International de Publicité, sob a tutela de Garçon & C. 

Lavindrey.  

Segundo Buitoni (1990), as revistas femininas podem ser classificadas como 

jornalismo de serviço, pois trazem informações que têm uma ligação direta com a vida 

da leitora, falam sobre assuntos que afetam a vida dela no cotidiano. O jornalismo de 

serviço é marcado nas revistas femininas por suas tradicionais editorias: moda, beleza, 

comportamento, culinária, decoração, etiqueta, que trazem informações relacionadas à 

vida das leitoras, formas de facilitar seu dia-a-dia. “Fon-Fon” não era diferente e, de 

acordo com Nahes, “intitulava-se como uma revista literária e ilustrada.” 

Possuidora de uma característica acentuadamente elitista, comum aos 

grandes magazines de informação da época, essa característica reside 

em sua natureza seletiva e temática, pois, mesmo sendo endereçada a 

um público variável e exclusivamente feminino, ou seja, burguesia e 

classe média, ela ainda estava impregnada pelo elitismo cultural que 

marca a imprensa do século XIX. Transformadas em tendência, 

revistas como a “Fon-Fon” passam a ditar um novo modelo de 

comportamento. Lazer, recreação, entretenimento, moda, humor, 

ênfase na família, presse du coeur, estão, agora, profundamente 

ligados ao cotidiano de uma sociedade burguesa, segura de seus 

valores ainda recentes, e consequência da revolução industrial em 

curso no país. (NAHES, 2007, p. 104). 

Também havia um apelo opinativo, quando, por meio de fotos, publicidade e 

textos com excesso de adjetivos, a revista emitia “sua” opinião, invariavelmente a 

mesma do Estado, sobre fatos diversos – incluindo a cobertura da Segunda Guerra 

Mundial. As notícias sobre a luta armada pouco apareciam e quando isso ocorria, a 

realidade retratada na revista era uma versão bastante peculiar dos fatos veiculados por 

outros meios. Na época escolhida para o estudo, o rádio e os jornais impressos ainda 

eram as principais fontes de informação no mundo. As agências telegráficas 

internacionais abasteciam as redações com informações do front. No Brasil, em plena 

ditadura do Estado Novo, a imprensa era submetida ao Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) e era preciso driblar a censura de um governo inicialmente favorável 

às ações de Hitler. Os jornais sofriam para emplacar títulos antifascistas e pró-

democráticos e escapar dos cortes dos censores. 
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Por outro lado, nas revistas femininas como “Fon-Fon”, a guerra e seus 

desdobramentos passavam longe. Neste estudo foram pesquisadas todas as 544 edições 

de “Fon-Fon”, publicadas entre os anos 1940 e 1950, período que abarca uma mudança 

de lado do Brasil no conflito e o início do pós-guerra. Neste recorte de 10 anos, “Fon-

Fon” produziu 544 edições, veiculadas semanalmente, com uma média de 51 edições a 

cada ano. Entre 1940 e 1945 a revista circulou durante 52 semanas; em 1946, produziu 

51 exemplares; em 1947, 44 edições. Entre 1948 e 1949, a revista teve 43 edições, 

respectivamente; e em 1950, 51 revistas. Em nenhuma edição houve registro das 

palavras-chave Holocausto, campo de concentração, refugiado, judeu e “realocado”, 

como eram chamados os refugiados naquela época. Tampouco nenhuma reportagem 

retratando a realidade das mulheres com base nestas palavras-chave foi publicada. Zero 

menção em 544 edições durante 10 anos de publicação! Pode-se concluir, por esta 

prática, que as mulheres deveriam permanecer alheias a um assunto tão “desagradável” 

a moças de boa família e classe social privilegiada, público alvo da publicação. Além 

disso, o Estado Novo tinha uma ideia bastante clara sobre o papel da mulher na nova 

sociedade nascente. 

Às mulheres, a Era Vargas preparou, cuidadosamente, um projeto 

pedagógico, uma cartilha de retorno das mulheres ao lar, lugar de 

onde poderiam servir à pátria e a família ao mesmo tempo. Servindo a 

família, estariam, imediatamente, servindo a nação. Voltadas para os 

problemas domésticos, alienadas do contexto político, alheias aos 

problemas sociais e apenas com a função de mãe / esposa / educadora, 

não lhes era permitida qualquer afinidade ou semelhança com as 

funções masculinas ou da pátria. Portanto, esse retorno da mulher ao 

espaço privado do lar representou um retrocesso significativo em 

relação às conquistas femininas adquiridas na década de 1920. 

(NAHES, 2007, p. 38). 
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Figura 45 – Capa da revista “Fon-Fon”, edição 005, 1940 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 

Na reportagem A Mulher na Guerra, reproduzida na Figura n° 2, não se 

menciona sequer em qual país as tais “mulheres na guerra” do exército americano estão. 

Mais importante é observar “a ordem, o asseio e a higiene no serviço de alimentação”, 

conforme diz o texto no último parágrafo. Não se sabe para onde elas embarcaram, 

contra quem estão lutando, qual o propósito de cada ação, como se essas mulheres 

estivessem em um mundo paralelo.  

O artigo de Julio Rosen, Aqui fala a BBC, edição 005, de 1940, é um pouco 

mais claro ao retratar um bombardeio a Londres e seu percurso para escapar das 

bombas. Em seu texto percebe-se que há, de fato, um conflito em andamento. Há a 

descrição do “alarmante” papel da mulher no cotidiano da guerra e da administração da 

cidade durante a ausência masculina. E, mais uma vez, não é mencionado o inimigo. De 

quem são os aviões que jogam as bombas em Londres? Qual o motivo dos ataques? 

Nada é dito, como em uma construção particular da realidade.  
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Figura 46 – Aqui fala a BBC, edição 005, de 1940 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 

Em 1942, o Brasil entra oficialmente na guerra e aparece mais em “Fon-Fon”, 

que começa a mudar o foco das notícias sobre o conflito. Nahes observa que, com a 

entrada, até certo ponto forçada, do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos 

Aliados, no lugar de matérias que antes enfatizavam os papéis femininos ideais, ou 

reportagens cujos conteúdos de cunho nazifascistas eram traduzidos como escancaradas 

manifestações de apoio aos países do Eixo, agora, o que se observa, é que o olhar 

masculino sobre a revista, pretensamente camuflado nos anos anteriores, nesse 

momento ganha visibilidade. “No lugar de textos onde se enaltecia a mãe-esposa-rainha 

do lar, entra em pauta o brasileiro guerreiro – forte em músculos e espírito guardião – da 

Nação que vai à guerra e voltará vitoriosa” (NAHES, 2007, p. 111).  
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Figura 47 – Capa revista “Fon-Fon”, edição 0020, 1945 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 
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Figura 48 – Crônica O Bom Soldado, edição 0020, 1945 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 
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Figura 49 – Reportagem Condecorados da F.E.B., edição 0020, 1945 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 

A partir do estudo destas notícias nota-se que a Segunda Guerra Mundial figura 

nas páginas de “Fon-Fon” como mais uma produção de Hollywood: distante, asséptica, 

com fotos bem posadas. A imprensa oficial controlada pelo DIP dizia à população que 

os representantes do exército brasileiro estavam conquistando para o Brasil o direito de 

participar da reconstrução da sociedade democrática, mas seguia o flerte com as teorias 

nacionalistas propostas por Hitler e seus aliados. O que se via era uma ditadura 

enviando para a guerra os rapazes da FEB38 para libertar “povos oprimidos”. E, claro, 

                                                           
38 A Força Expedicionária Brasileira foi criada no dia 9 de agosto de 1943 pelo decreto Ministerial nº 47-

44, publicado no mesmo mês. Era constituída por uma Divisão de Infantaria Expedicionária, que atuaria 

junto dos aliados na Itália no enfrentamento do nazifascismo. A 28 de dezembro de 1944, o comando foi 

entregue ao general Mascarenhas de Moraes. O 1º Escalão da FEB partiu para a Itália no dia 2 de julho de 

1944 com 5 mil homens. O 2º e o 3º escalões partiram no dia 22 de setembro de 1944, com 10 mil 

homens. O 4º escalão partiu no dia 23 de novembro de 1944 e o 5º escalão, no dia 8 de fevereiro de 1945. 

Fonte: Site do Exército Brasileiro (http://www.eb.mil.br/)  
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dando todo o apoio a “nossos rapazes”, agora condecorados, mas antes de tudo soldados 

que desembarcavam despreparados no inverno italiano, sofrendo, a princípio, mais com 

o frio do que com a batalha devido à inadequação de seus uniformes, confeccionados 

para o clima tropical.  

As expectativas da imprensa em relação à importância da 

representatividade brasileira na guerra eram anunciadas diariamente 

ao público leitor, nos principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, e 

reproduzidas em outros congêneres [...] Para o envio de uma notícia, 

era necessária, primeiro, a autorização desses responsáveis, que, por 

sua vez, as enviavam ao Brasil e, aqui, o DIP funcionava como central 

catalisadora e distribuidora das notícias da guerra. (RIGONI, 2003, p. 

11 a 14). 

Segundo cita Nahes (2007, pg. 111), em “Fon-Fon” encontra-se uma publicação 

aliada ao governo, pois, embora seja vista “apenas” como uma revista feminina, seu 

conteúdo é produzido por intelectuais como Mario Poppe e Gustavo Barroso, favoráveis 

ao regime nacionalista de Vargas. A autora enfatiza que, da leitura dos textos da “Fon-

Fon”, percebemos que esse uso aleatório de seres e objetos que fazem parte de nosso 

mundo, com o objetivo de transformá-los em vetores de ideias e preceitos, é um fazer 

que segue um princípio unificador: a ideologia nazifascista.  

De 1942 até o final da guerra, a ditadura Vargas muda seu discurso, movida por 

interesses econômicos advindos dos Estados Unidos com a entrada do Brasil no 

conflito. A preocupação maior do governo brasileiro naquele momento era fazer a 

apologia dos americanos, em uma mudança que impacta o teor das notícias veiculadas 

sobre o embate mundial. Reportagens e fotografias que traçavam o mapa das batalhas na 

Europa, folhetins, contos e crônicas assinados por escritores americanos tomaram o 

lugar dos trejeitos exageradamente copiados da França que ocupavam as páginas da 

revista até então. Quanto às mulheres, estas passam a ocupar o papel de coadjuvantes 

dos heróis, que agora marcam forte presença nessa publicação feminina.  
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Figura 50 – Artigo Mulheres de 1945, edição 0034, 1945 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 

Ainda com base nas reflexões de Hall (1981), a função da revista diante das 

notícias da Segunda Guerra Mundial é a de organizar, estruturar e juntar o que tem sido 

representado e classificado seletivamente de acordo com os interesses da publicação, 

gerando um consenso e construindo uma legitimidade editorial. Para Alsina (2008), este 

processo é feito de uma maneira dinâmica e dialética, pois o consenso e a legitimidade 

vão se adaptando às circunstâncias históricas e aos grupos emergentes.  

Prova disto é que de todos os textos publicados em “Fon-Fon” sobre a guerra, 

Mulheres de 45, escrito por Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, (Figura nº 

8 – Artigo Mulheres de 1945, edição 0034, 1945), é o mais elucidativo e consciente 

sobre o que de fato se passou. Ainda que não disfarce o ufanismo, principalmente no 

desfecho do texto, o artigo da poetisa, tradutora e feminista carioca mostra de maneira 

mais realista a importância da mulher ao enfrentar a guerra de forma ativa, não apenas 

como espectadora ou simples vítima. Anna Amélia foi a única a escrever claramente os 

nomes de Adolf Hitler e Benito Mussolini na revista, ainda que não descreva os atos 

destes indivíduos.  
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A guerra termina, a omissão sobre o Holocausto e suas vítimas continua  

De acordo com o Holocaust Encyclopedia, com o término do conflito mundial, 

em 1945, a América Latina foi um importante destino para muitos judeus sobreviventes. 

Mais de 20 mil judeus deslocados imigraram para esta parte do globo entre 1947 e 

1953. Seu principal destino foi a Argentina, que se tornou o lar de pelo menos 4.800 

sobreviventes. Outros foram distribuídos entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Panamá e 

Costa Rica. A revista “Fon-Fon” não menciona uma vez sequer o destino de imigrantes 

judeus – ou de quaisquer outras origens, etnias, religião ou nacionalidade – de 

imigrantes recebidos pelo Brasil neste período. Ainda assim, muitos refugiados 

desembarcaram aqui, mas é como se o fato nunca tivesse ocorrido para os editores de 

“Fon-Fon”.  

Paralelamente, em 1946, ao final da guerra, com milhões de judeus perseguidos 

e sem ter para onde ir, o sionismo começa a ganhar forças. Começa a se fomentar a 

ideia da criação do Estado de Israel no Oriente Médio, em uma área então ocupada 

integralmente pela Palestina. Os britânicos, que dominavam a Palestina, tentaram evitar 

a imigração de judeus para a região, até que, em 29 de novembro de 1947, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) aprova a divisão da Palestina em dois estados: 

um judeu e outro árabe. Os países árabes não aceitaram a resolução da ONU, mas um 

ano depois Israel é reconhecido como nação, dando início à Guerra de Independência de 

Israel, a primeira de uma série de conflitos entre árabes e israelenses que perdura até os 

dias atuais. O conflito de independência termina em 1949 e Israel não apenas vence, 

como também consegue a ampliação do seu território.  

É exatamente sobre este fato que trata a última grande menção sobre as 

consequências da Segunda Guerra Mundial em uma reportagem da revista “Fon-Fon” 

no período estudado neste artigo. Não irei discutir a legitimidade da luta entre árabes e 

judeus pelo domínio deste território, mas apenas me concentrar no cunho antissemita da 

reportagem a seguir, a primeira que menciona refugiados de guerra árabes. Os judeus 

são mencionados no texto, mas não há um contexto nesta menção. 
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Figura 51– Capa revista “Fon-Fon”, edição 2181, 1949 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 
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Figura 52 - Reportagem Trágica Migração dos Árabes na Palestina, edição 

2181, 1949 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Nacional, Rio de Janeiro 

O que desperta a atenção é a chamada de capa (Figura 52) para a reportagem 

Trágica Migração dos árabes da Palestina, um assunto que não costumava estar entre 

os destaques da revista, como os artigos de moda e de celebridades. Neste exemplar, a 
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reportagem em questão é a única chamada da capa, o que causa ainda maior 

estranhamento. O tamanho da matéria, com seis páginas, também é notório. Algo 

demasiado extenso em uma publicação que não costumava dedicar mais do que três 

páginas para quaisquer outras reportagens analisadas no período de estudo deste artigo – 

fato que posteriormente, até o final de 1950, tampouco voltaria a se repetir, 

independentemente do tema da reportagem.  

No início da reportagem há a menção das condições degradantes às quais 600 

mil refugiados árabes foram submetidos. “Sem pátria, mortos de fome, doentes, 

desorientados”, diz o autor, que não assina o texto – presume-se que a autoria tenha sido 

de um dos redatores: Gustavo Barroso, Elcias Lopes ou Alziro Zarur, uma vez que nem 

o editorial da semana está assinado naquele número. Contudo, em nenhum parágrafo, o 

texto explica os motivos pelos quais estas pessoas se tornaram refugiadas. Em janeiro 

de 1949 o Estado de Israel já existia oficialmente, mas a reportagem não o menciona.  

No texto, a Organização das Nações Unidas, isolada e confusamente, é apontada 

como a causadora da aflição destas pessoas e há um claro apelo ao lado maternal das 

leitoras, expondo fotos de crianças e mulheres em sofrimento – como de fato estão, 

embora naquelas páginas as informações e imagens sejam colocadas de uma maneira 

distorcer os fatos sem elucidá-los. Um dos princípios básicos do jornalismo, que é ouvir 

os dois lados da história, foi simplesmente ignorado. Afinal, a quem ouvir? A algum 

representante da ONU? Não fica claro quem seria o outro lado da história. Não há um 

desfecho nas palavras para a reportagem, mas na legenda da última foto pode-se ler nas 

entrelinhas a mensagem do Estado Novo, católico e defensor de um status quo definido: 

“Para os irmãos do Mosteiro de Jericó, os credos e a opinião política dos refugiados não 

têm importância. O importante é que essas crianças estão com fome.” De acordo com 

Semprini (1997), a realidade é uma construção e toda a objetividade é uma objetividade 

a partir de uma certa versão, mais ou menos eficaz, da realidade.  

O conhecimento é um fato político. Se as categorias e os valores 

sociais são o resultado de uma atividade social, se faz necessário 

analisar as relações concretas que os originam, as relações de força, os 

interesses dos grupos que defendem determinadas categorias de 

valores e como são marginalizados outros grupos. (SEMPRINI, 1997, 

p. 59, 60).  
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Observamos no corpus estudado (1940-1950) que a revista “Fon-Fon” procurou 

manter suas leitoras o mais distante possível dos assuntos relacionados à Segunda 

Guerra Mundial. O controle das informações era notório, bem como a supressão dos 

fatos e do lado mais cruel do conflito. Fica claro o cunho antissemita do conteúdo da 

publicação, juntamente às tintas suavizadas da parte que interessava divulgar sobre a 

guerra. Talvez este modelo de revista satisfizesse seu público alvo, que preferia sonhar 

com romances vividos com os rapazes de uniforme a se confrontar com o verdadeiro 

horror da guerra. Talvez muitas tenham se chocado com a matéria Trágica migração 

dos árabes da Palestina, mas a quais conclusões chegaram sobre ela? Se levarmos em 

conta apenas o material publicado por “Fon-Fon”, devem ter sido poucas. O Holocausto 

e o destino dos refugiados judeus, bem como daqueles de outras nacionalidades e 

religiões que desembarcavam no Brasil, foram varridos para debaixo do tapete como 

assuntos non gratos, indesejáveis ou pouco interessantes nas páginas cheias de glamour 

da publicação. 

4.2.2 Revista “Marie Claire” (Ed. Globo) – 2010 a 2015 

A revista feminina “Marie Claire” foi publicada pela primeira vez na França, em 

1937, saindo de circulação durante a Segunda Guerra Mundial e voltando às bancas em 

1954, ainda em seu país de origem. Chegou ao Brasil em 1991, publicada pela Editora 

Globo, do grupo midiático Globo, com o slogan “Chique é ser inteligente”. Hoje a 

revista mensal feminina pertence ao grupo de mídia americano Hearst Corporation, está 

presente em 33 países, incluindo o Brasil, com uma circulação mundial de 53 milhões 

de exemplares por ano, 16 milhões de leitores por mês e cerca de 33 mil páginas de 

anúncios mensais no mundo. Deste público, 92% são mulheres, 69% da classe AB; e 

65% têm entre 18 e 49 anos, segundo informações do Press Kit39 da publicação 

divulgado pela editora Globo no Brasil. Para Buitoni (2009), “Marie Claire” chegou ao 

Brasil de olho na mulher de classe A e B, economicamente ativa.  

Desde 1954, quando surgiu em Paris, “Marie Claire” é ousada, 

pioneira, capaz de quebrar tabus como o de que uma revista feminina 

não pode tratar de assuntos ditos pesados e que o espírito da 

reportagem atuante, polêmica e informativa não combina com 

matérias de moda, beleza e culinária. “Marie Claire” rompe com esses 

                                                           
39 Disponível em: http://editora.globo.com/midiakit/marieclaire/arquivos/MidiaKit_MarieClaire.pdf. 
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padrões ao que estamos cansadas e junta o que as outras separam (com 

êxito) a contradição que existe na vida entre o belo e o chocante, entre 

o prazer e a dor. “Marie Claire” alcançou bastante receptividade, 

conseguiu também um grande número de assinantes e recebeu 

prêmios por suas matérias ousadas. (BUITONI, 2009, p. 143).  

De acordo com o site de “Marie Claire”, acessado em 17/nov/2017, a publicação 

é assim descrita: “é uma revista com personalidade forte, dirigida a mulheres 

inteligentes e bem resolvidas, mostra toda a riqueza do universo feminino ao reunir 

reportagens polêmicas ao glamour da moda, depoimentos reveladores e divertidos sobre 

sexo e relacionamento, informações úteis de saúde e beleza.” 

Figura 53 – Audiência e perfil de leitores da revista Marie Claire 

 

Fonte: comScore - My Metrics. Média março a maio/16 (audiência multiplataform - perfil PC) / 

classe social: Navegg / comScore - My Metrics. Média março a maio/16 (audiência 

multiplataform - perfil PC) / classe social: Navegg. Acesso em: 

http://anuncie.globo.com/editora-globo/marcas/marie-claire.html 

 O estudo da revista feminina mensal “Marie Claire” (Ed. Globo) abarcou todas 

as 60 edições publicadas entre os anos 2010 e 2015, com 12 edições a cada ano, 

respectivamente. Foi constatado que as definições de Buitoni (2009) para a publicação 

estavam corretas. Durante o período estudado “Marie Claire” realmente tratou de 

assuntos pesados, com uma atuante reportagem investigativa, trazendo temas polêmicos 

em pauta. Ainda assim, em 60 edições, durante cinco anos, apenas 14 reportagens 

contemplaram os objetos de estudo dessa tese. Alguns foram entrevistas, outros relatos 

de vida em primeira pessoa, além das reportagens propriamente ditas, abrangendo 

apenas histórias em que as mulheres eram protagonistas. Contudo, chama a atenção que 

destas 14 reportagens, somente quatro mereceram destaque e chamada de capa, o que 
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mostra que “assuntos pesados”, como exílio, fuga, guerra, prisão e condições precárias 

das presidiárias ainda têm pouca força para ter destaque em meio a moda, beleza, sexo e 

carreira – assuntos prioritários na publicação feminina. Abaixo há a relação das edições 

onde há reportagens que abarcam as temáticas deste estudo, publicadas entre 2010 e 

2015: 

Fevereiro de 2010 

Na entrevista O irã sem véu a iraniana Shirin Neshat conta como deixou seu país 

aos 19 anos para estudar artes plásticas nos Estados Unidos. Dois anos depois, com o 

estouro da Revolução Islâmica liderada pelo aiatolá Khomeini, foi impedida de voltar 

para casa. Sem poder receber visitas e ajuda financeira da família, ela se transformou 

numa das artistas plásticas feministas mais incensadas do planeta e, aos 52 anos, levou o 

Leão de Prata, segundo prêmio mais importante do Festival de Veneza, pela direção do 

filme Mulheres sem homens. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Março de 2010 

A matéria As pequenas mãos do tráfico ganhou destaque na chamada de capa e 

mostra que cresce a quantidade de mulheres e crianças bolivianas que arriscam a vida e 

a liberdade ao cruzar a fronteira brasileira carregadas de cocaína para entregá-las a 

traficantes no Brasil. A reportagem conta o drama das “mulas”, que vivem quase à 
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mercê da sociedade por não ter outra opção de trabalho a não ser produzir e transportar 

a droga com o próprio corpo. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Agosto de 2010 

A reportagem investigativa Escravas da Moda, com chamada na capa, retrata a 

vida das mulheres – muitas delas vindas ilegalmente de países vizinhos – que trabalham 

até 20 horas por dia em São Paulo costurando para confecções famosas, para alimentar 

grandes redes de varejo de roupas. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Agosto de 2011 

A reportagem Estas meninas roubam, matam e querem respeito retrata a vida 

das mulheres que estão tomando o lugar dos homens nos postos de comando das 

quadrilhas e facções criminosas no país. Ao contrário das gerações anteriores, estas 

adolescentes não entram para a marginalidade porque herdam o comando do tráfico de 

drogas dos namorados, mortos ou presos, nem cozinham para a quadrilha deles. Partem 

para a ação porque querem o status e o poder que só o crime oferece nas periferias. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Novembro de 2011 

A reportagem Elas levam a paz mostra as mulheres do exército brasileiro que 

fazem parte da missão pacificadora no Haiti. As soldadas passam meses confinadas em 

contêineres, longe da família e dos amigos, tomam banho de água fria e vestem coletes 

à prova de balas de 12 quilos sob o calor de 40 graus. Realizam esse trabalho para 

amenizar a dor e o sofrimento das crianças e das mulheres de um dos países mais pobres 

do mundo. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Janeiro de 2012 

 A reportagem internacional As mulheres na revolução aborda como as mulheres 

egípcias enfrentaram a Primavera Árabe em seu país e estão se tornando um exemplo de 

resistência em conflitos no Oriente Médio. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Maio de 2012 

A reportagem Escravas do Crack destrincha a dura realidade de jovens 

brasileiras, muitas menores de idade, que se prostituem para alimentar o vício em crack 

em uma epidemia de vício que assola todo o país.  
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Na mesma edição, de Maio de 2012, a temática em estudo também foi abarcada 

na entrevista Ganhar o Nobel me afastou das pessoas, com a liberiana Leymah 

Gbowee. Ela apanhou do marido, foi alcoólatra e viu os filhos passarem fome. Anos 

depois, criou uma rede de mulheres que ajudou a acabar com a guerra civil da Libéria, 

na África, derrubando o ditador Charles Taylor, condenado pelo Tribunal Especial de 

Serra Leoa (TESL) por crimes de guerra. Leymah ganhou o Nobel da Paz. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Junho de 2012 

A reportagem De volta a Sarajevo, produzida pela redação americana, mostra o 

retorno do fotógrafo Tom Stoddart para reencontrar as mulheres que ele conheceu há 20 

anos, quando esteve na região durante a Guerra dos Bálcãs. 



250 

 

 

 



251 

 

 

 

Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Agosto de 2012 

 A reportagem Cabeças marcadas pelo tráfico retrata o "código penal" de 

algumas facções criminosas em favelas cariocas que castiga mulheres raspando seus 

cabelos. Nas comunidades dominadas pelo tráfico mulher que trai o marido, briga, é 
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homossexual ou faz qualquer coisa que desagrade o comando é condenada a ter o cabelo 

raspado. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 
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Novembro de 2012 

 

Disponível online, a reportagem Existe apenas um ginecologisa para nove mil 

mulheres em SP: esse é apenas um exemplo de como está a situação nos presídios 

femininos brasileiros, mostra a situação de saúde das mulheres encarceradas nos 

presídios femininos em São Paulo.40  

 

Legenda: Nos últimos seis anos, o número de mulheres presas quadruplicou (foto: reprodução) 

                                                           
40 Disponível em: http://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2012/10/um-

ginecologista-para-nove-mil-mulheres-um-exemplo-de-como-esta-situacao-nos-presidios-femininos-

brasileiros.html. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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 A edição de Novembro de 2012 ganhou uma outra reportagem, com destaque na 

capa, abordando o corpus da pesquisa, Tráfico humano: histórias reais que inspiraram 

a novela "Salve Jorge".41 A matéria mostra como todos os anos centenas de brasileiros 

são levados para fora do país por máfias que os exploram na prostituição e no trabalho 

escravo. O assunto mobilizou a Polícia Federal, o Senado e o Itamaraty – e inspirou a 

novela de Glória Perez. 

 

Fevereiro de 2013 

Atrás das grades ganhou destaque na chamada de capa e aborda em uma 

reportagem fotográfica premiada que retrata a vida de estrangeiras presas por tráfico 

internacional de drogas em penitenciárias paulistas. 

                                                           
41 disponível apenas online no site: http://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-

Mundo/noticia/2012/11/trafico-humano-historias-reais-que-inspiraram-novela-salve-jorgex.html. Acesso 

em: 17 nov. 2017. 



256 

 

 

 



257 

 

 

 

Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Agosto de 2013 
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Vida de refugiada é uma reportagem que conta como o Líbano se tornou um dos 

principais destinos das pessoas que fogem da guerra na Síria. Dois terços dos refugiados 

são mulheres e crianças vítimas de exploração sexual, miséria e tráfico humano. 
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Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Outubro de 2015 

Na seção fixa Eu, leitora, a síria Dana Al-Balkhi relata como fugiu da guerra na 

Síria para o Brasil com 1 dólar no bolso. No relato em primeira pessoa, com detaque na 

chamada de capa, a moça conta como migrou sozinha para São Paulo depois de 
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sobreviver a um bombardeio em seu país natal, devastado pelo regime de regime de 

Bashar Al-Assad. 

 

 

Fonte: Biblioteca FAAP/ Acervo do curso de Moda 

Na comparação entre as duas publicações femininas, do passado e do presente, é 

fato notório que desde que a última edição de “Fon-Fon” foi às bancas, em 1958, o 

mundo mudou vertiginosamente. As mulheres ocuparam espaço na sociedade, no 
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mercado de trabalho e na política. As revistas femininas também tomaram rumos 

diversos e com o advento da internet e das redes sociais, cidadãos de todas as origens, 

credos e classes sociais conseguem se expressar, serem ouvidos, vistos e, como não 

poderia deixar de ser, também criticados em suas opiniões, sejam elas de cunho cidadão 

ou racistas, homofóbicos, xenofóbicos e misóginos. Como explica Alsina (2003, p. 181) 

“as representações sociais, mesmo que costumem ter uma certa continuidade histórica, 

podem também mudar de acordo com as circunstâncias de cada momento e da 

perspectiva dos observadores. Um exemplo muito ilustrativo é a representação da 

imigração nos meios de comunicação”.  

Contudo, a invocação do passado, como defende Said (2011), ainda constitui 

uma das estratégias mais comuns nas interpretações do presente. De acordo com o 

autor, o que inspira tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no 

passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato 

passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. No 

caso das revistas femininas, o passado se encontra com o presente em algumas editorias 

imutáveis, como moda, culinária, fofocas de artistas, beleza e cuidados com o corpo.  

A discussão sobre novos conflitos armados, tão atuais e chocantes, como as 

matanças nos países africanos Sudão e Zaire, a diáspora Palestina, as guerras no Oriente 

Médio, ou a guerrilha urbana no Brasil envolvendo a violência relacionada com as 

drogas, segue com pouco espaço nas publicações dedicadas exclusivamente às 

mulheres. Revistas como “Marie Claire” é uma das poucas que hoje procuram dar 

espaço editorial para tais assuntos com a seriedade e a profundidade que eles merecem, 

ainda que em menor quantidade por ano quanto seria desejado – e necessário. Mas já é 

um avanço. As demais, cerca de 25 publicações nacionais voltadas ao público feminino, 

sequer abordam as guerras atuais.  

Em algumas revistas femininas esta omissão é uma decisão editorial. Escolhe-se, 

legitimamente, como estratégia editorial não abordar quaisquer assuntos deste âmbito. 

Em outras, nas quais estas questões poderiam ser pautadas com maior reflexão, há um 

retumbante silêncio. Será que a mulher do século XXI prefere não ouvir nada sobre os 

conflitos, como a leitora de 1950? Não refletir sobre estas questões fariam destoar das 

reportagens de moda e maquiagem para a próxima estação? Ou, como afirma Said, seria 
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uma questão do “nós” versus “eles” – que estão tão longe, são tão diferentes de “nós” 

(ainda que eles possam viver na favela ao lado de casa e trabalhar no nosso condomínio, 

sem perder o estigma de “eles”)? O mundo “deles” não é do “nosso” interesse? Refletir 

sobre os novos refugiados, sobreviventes de guerra, feminicídio e assassinatos em 

massa é algo de extrema importância na imprensa segmentada, analisando um olhar 

feminino de vítimas e algozes deste gênero. Portanto, “mais importante do que o próprio 

passado, portanto, é sua influência sobre as atitudes culturais do presente” (Said, 2011, 

p. 505). 

Precisamos ter muito claro que os meios de comunicação permitem a 

visibilidade de certas realidades, mas, ao mesmo tempo, não refletem 

outras tantas. Além do mais, no tocante aos fatos sobre os quais 

focalizam sua atenção, cada dia fica mais evidente que os produtores 

da informação simplesmente interpretam os fenômenos sociais. 

Interpretam a realidade social quando a descrevem. Essa construção 

da realidade é feita com estratégias discursivas que são invisíveis para 

os olhos do ingênuo leitor (ALSINA, 2009, p. 290). 

 

4.2.3 Revista “O Cruzeiro” (Ed. Diários Associados) – 1940 a 1950 

No início do século XX, acompanhando a crescente evolução da indústria no 

país, começam a surgir os mais variados tipos de publicações. A fotografia passa a ter 

lugar de destaque junto aos periódicos nacionais a ponto de, em 1900, surgir A Revista 

da Semana, especializada em fazer reconstituições de crimes em estúdios fotográficos, 

com atores vestidos a caráter. Essa publicação inaugurou no mercado brasileiro de 

revistas um modelo inovador: veículos cheios de ilustrações e fotos atraentes aos olhos 

do consumidor. 

Dentro deste contexto, nascem muitas revistas que se transformariam em 

fenômenos editoriais. Em 1928, o jornalista Assis Chateaubriand lança a revista 

semanal informativa “O Cruzeiro”, que dava ênfase às grandes reportagens e ao 

fotojornalismo, um fenômeno que seria publicado até 1975 ininterruptamente. O 

produto causou sensação no país ao praticamente inaugurar a distribuição em território 

nacional de um título jornalístico no formato revista. Em 10 de dezembro de 1928, 

apenas quatro dias depois do lançamento de “O Cruzeiro” no Rio de Janeiro, a revista 

estava nas bancas de todas as capitais e das principais cidades brasileiras, além de 



263 

 

marcar presença nas revistarias de Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na 

Argentina. Segundo Ali (2009, p. 354), “a tiragem de 35 mil exemplares se esgotou em 

poucas horas”. 

Um lançamento de popstar que funcionou: no dia seguinte, a nova 

revista se esgotou em poucas horas Um luxo editorial. Na capa, o 

logotipo: o nome Cruzeiro em letras vermelhas, sobre um fundo azul 

com moldura prateada. As estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul 

sobrevoavam o desenho de um rosto de mulher de boca e olhos 

pintados, unhas cintilantes, uma melindrosa que, com ar provocante, 

enviava um beijo para o público. Em quatro cores impressas em papel 

cuchê (sic) de excelente qualidade (Cadernos da Comunicação 3, série 

Memória, 2002, p. 13).  

Além das cores e da alta qualidade de impressão, segundo Scalzo (2003), “O 

Cruzeiro” apresentava reportagens jornalísticas sobre temas nacionais e estrangeiros, 

textos primorosos bem diagramados, apresentando boas fotos e ilustrações. A receita da 

revista pode ser decifrada: uma resenha do noticiário semanal nacional e internacional 

com muito material fotográfico, literatura, reportagens sobre locais exóticos e colunas 

que abordavam uma ampla variedade de assuntos. Por isso, acabou circulando com 

sucesso entre pessoas de todas as faixas etárias e gêneros. Na década de 1940, passou a 

liderar o mercado e no começo dos anos 1950, deu uma virada que modernizaria o 

jornalismo brasileiro. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, que exterminou quase 70 milhões de 

pessoas entre soldados e civis, a mídia, obviamente, estava presente. Da manchete de 

jornal às ondas do rádio, das músicas à fotografia, das imagens do cinema às histórias 

em quadrinhos, todos os recursos foram convocados para noticiar o front e cobrir a luta 

armada. Evidentemente, cada meio de comunicação fornecia uma leitura bastante 

particular dos fatos, dependendo do lado em que o veículo de imprensa estivesse 

defendendo. Com “O Cruzeiro” não foi diferente. 

No início do conflito fica claro o flerte da redação com as ideologias 

nazifascistas e isso se evidencia no conteúdo das reportagens, abaixo relacionadas. 

Durante o período que abarca a pesquisa para este artigo (1940-1950) foram publicadas 

562 edições da revista, veiculadas semanalmente. Nestes números, há um retumbante 

silêncio sobre o Holocausto, os campos de concentração, judeus exilados e deslocados 

de guerra. Essa omissão, até mesmo do ponto de vista de questões femininas sobre o 
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tema, nos faz concordar com Hall quando ele afirma sobre o poder que as indústrias 

culturais têm ao modelar as notícias de acordo com seus interesses políticos.  

As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 

constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, 

impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las 

mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. É 

isso que a concentração do poder cultural – os meios de fazer cultura 

nas mãos de poucos – realmente significa. A concentração cultural 

tem efeitos concretos – mesmo que estes não sejam todo-poderosos ou 

todo abrangentes. (HALL, 2008 p. 238).  

De acordo com Hall, a função básica da mídia diante destes fatos destacados 

pela revista é a de fornecimento e a construção seletiva do conhecimento social, do 

imaginário social através do qual percebemos os “mundos”, as “realidades vivenciadas” 

dos outros e reconstruímos imaginariamente suas vidas e as nossas em um “mundo 

global”, inteligível, em uma “totalidade vivenciada”. Imagine isso em um período de 

guerra e controle de tudo o que era veiculado pelo Estado. De acordo com o historiador 

militar Max Hastings (2011), cerca de 27 mil pessoas morreram diariamente entre 

setembro de 1939 e agosto de 1945 em consequência do conflito global. No livro 

“Inferno” (2011), Hastings afirma que a guerra também provocou migrações em massa.  

Algumas eram ordeiras: metade da população da Grã-Bretanha 

mudou-se durante a guerra, e muitos americanos aceitaram empregos 

em lugares desconhecidos. Em outras partes, porém, milhões de 

pessoas foram arrancadas de suas comunidades em circunstâncias 

espantosas e enfrentaram provações que, com frequência, as levaram à 

morte (HASTINGS, 2011, p. 11, 12). 

Milhões destes cidadãos arrancados de suas casas em vários países da Europa 

eram judeus, perseguidos pela ideologia nazifascista. Aqueles que sobreviveram ao 

extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de pessoas nos campos de concentração 

nazistas espalhados pelos territórios ocupados pelos alemães, procuraram refúgio no 

exterior. Segundo o Holocaust Encyclopedia, disponibilizado online pelo Holocaust 

Memorial Museum, nos Estados Unidos, através do endereço eletrônico (www. 

ushmm.org), a maioria dos países latino-americanos foi relativamente aberta aos 

imigrantes judeus no período posterior à Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1933. 

Entretanto, após a tomada do poder pelos nazistas na Alemanha, conforme a busca de 

refúgio se intensificou, a resistência popular e oficial para a aceitação dos judeus 

europeus e outros estrangeiros aumentou.  
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Governos latino-americanos receberam oficialmente apenas cerca de 84 mil 

refugiados judeus entre 1933 e 1945, menos da metade do número admitido durante os 

quinze anos anteriores. O Brasil recebeu 96 mil imigrantes judeus entre 1918 e 1933, 

mas somente 12 mil entre 1933 e 1941. A recusa dos países latinos para oferecer abrigo 

a deslocados judeus e o aumento do antissemitismo resultou de muitas causas. Uma 

delas era a simpatia de alguns governantes latino-americanos para as teorias raciais 

nazistas e a ideologia nacionalista, caso do governo Vargas, por exemplo. 

Para refugiados de outras religiões era mais fácil imigrar para algumas nações 

latino-americanas. Segundo o artigo “Refuge in Latin America”, do Holocaust 

Memorial Museum, o México admitiu apenas 400 refugiados judeus entre 1933 e 1945, 

mas emitiu pelo menos 16 mil vistos de imigração para os refugiados legalistas 

espanhóis entre 1938 e 1945, e mais de 1.400 vistos para refugiados poloneses católicos 

entre 1939 e 1941. O Brasil acolheu vários milhares de refugiados não-judeus da 

Finlândia e do território controlado alemão, incluindo católicos definidos como "não-

arianos", sob o sistema de classificação racial nazista. 

Ainda assim, com todos estes fatos em andamento, “O Cruzeiro” fez silêncio. 

Entre 1940 e 1950 o termo “Segunda Guerra Mundial” é citado 82 vezes, em diversos 

tipos de abordagens. As palavras-chave judeu, refugiado, Holocausto, campo de 

concentração, deslocado de guerra, aparecem poucas vezes e em contextos bastante 

distintos daqueles que conhecemos hoje. A palavra Holocausto, por exemplo, durante o 

período estudado, foi utilizada para as mais diversas referências: da matança de crianças 

cometida por Herodes, em um conto; à morte dos soldados brasileiros na Itália. Da 

miscigenação racial no Brasil; ao sentimento devastador de um amor perdido; passando 

pela definição da vaidade humana. As primeiras menções a campos de concentração na 

revista se referem a alemães, prisioneiros em campos de concentração franceses! A 

palavra-chave também aparece em livros e filmes nas páginas de cultura da revista, a 

maioria sem ter o significado de extermínio do povo judeu.  

Sobre refugiados, uma das poucas menções é feita pela escritora Rachel de 

Queiroz, que era articulista e escrevia sempre na última página de “O Cruzeiro”. Em um 

de seus artigos ela comentou sobre “os desafortunados encaminhados para os campos de 

deslocados. A triste situação dos expatriados, das pessoas sem passaporte, endereço, 
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nem raízes”. Ela enfocou em seu texto a situação ainda mais delicada das mulheres e 

crianças nestas condições. O texto poderia ter sido escrito hoje e falar dos imigrantes 

sírios, do Haiti, Congo, ou Afeganistão. Abaixo há a relação das edições onde há 

reportagens que abarcamas temáticas este estudo, publicadas entre 1940 e 1950: 
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Ano 1940 

Em 1940 a revista “O Cruzeiro” produziu 52 edições. Apenas uma reportagem, 

Duas Campanhas, uma estratégia, se enquadra na busca pelas palavras-chave judeu, 

campo de concentração, refugiado, imigrante, holocausto. E o relato não menciona 

mulheres.  

Edição 0033 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Ano 1941 

Em 1941 foram publicadas 53 edições. Apenas uma reportagem se enquadra na 

busca pelas palavras-chave: Um homem veio à redação. É a história de um homem 

polonês que escapou das perseguições na Europa e relata sua vida aos redatores. 

Edição 0001 

Não há arquivo da capa registrado da Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

1942 

Em 1942 houveram 43 edições. Apenas uma reportagem se enquadra na busca 

pelas palavras-chave e não menciona mulheres. Um homem é o protagonista da história 

em um relato de um refugiado na Europa. 
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Edição 0004  

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Ano 1943 

Em 1943 foram produzidas 52 edições. Há três reportagens que abarcam as 

palavras-chave. A que mais se aproxima dos objetivos dessa pesquisa é uma crônica 

denunciando roubos, assassinatos, atrocidades nos campos de concentração e exílio 

cometidos por Hitler contra os judeus (0049). As mulheres não são protagonistas das 

histórias. 
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Edição 0028 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0044  

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0049 

 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Ano 1944 

Em 1944 “O Cruzeiro” teve 52 edições. Há três produções que abarcam as 

palavras-chave. A única que se aproxima dos objetivos dessa pesquisa é uma 

reportagem fotográfica com imagens da fotógrafa de guerra Therese Booney, uma 

americana que registrou o sofrimento de crianças em diversos países durante o conflito 

mundial (edição 0027).  

Edição 0009 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0027 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Edição 0039 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Ano 1945 

Em 1945 foram produzidas 52 edições da revista. Há duas reportagens que 

abarcam as palavras-chave. Ambas se encaixam nos objetivos propostos por essa 

pesquisa. Uma delas é um relato de enfermeiras americanas que testemunharam os 

horrores dos campos de concentração. Questões femininas como higiene íntima, 

cosméticos e beleza são citadas no texto (edição 0004). A outra é apenas uma notinha 

(edição 0026), mas tem grande significado para este estudo, pois foi a primeira notícia 

de “O Cruzeiro” a fazer uma alusão direta ao sofrimento feminino dos campos de 

concentração nazista; com uma sugestão velada de estupros ocorriam nestes espaços, no 

final do texto. 
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Edição 0004 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Edição 0026 

Não há arquivo da capa registrado da Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Ano 1946 

Em 1946 “O Cruzeiro” produziu 50 edições. Apenas uma reportagem se 

enquadra na busca pelas palavras-chave. A protagonista é uma mulher brasileira de 

origem alemã, Margarida, que acompanha o pai à Alemanha para um tratamento médico 

e é supreendida pelo conflito, sendo acusada de espionagem. Sua trajetória de prisão, 

julgamento e expatriação é bastante romanceada no texto. 
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Edição 0024 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Ano 1947 

Em 1947 foram produzidas 52 edições da revista. Há duas reportagens que 

abarcam as palavras-chave. Uma delas é a mais chocante publicada pela revista semanal 

e faz uma franca alusão aos horrores nazistas em seus reflexos entre a comunidade 

judaica no Brasil. A matéria (edição 0002) relata a chegada ao Brasil, provenientes da 

Alemanha, várias barras de sabão feitas com gordura humana retirada dos judeus 

assassinados nos campos de concentração. A marca era R.I.F. (pura gordura de judeus). 

O outro relato (edição 0051) é de um sobrevivente dos campos de concentração. Em 

nenhuma delas as mulheres ganham destaque. 
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Edição 0002 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0051 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Ano 1948 

No ano de 1948 “O Cruzeiro” produziu 52 edições. Há três reportagens que 

abarcam as palavras-chave deste estudo. Em nenhuma as mulheres são protagonistas das 

histórias, mas chama a atenção a discrepância dos relatos, escritos por diferentes 

jornalistas. Na edição 0001, o correspondente em Berlim, Alemanha, destaca que a 

fome assola a cidade graças aos desejos ambiciosos dos “imperialistas”. Refugiados em 

Viena provenientes de todas as partes e o fim dos tranquilos “soarês” vienenses devido 

aos “inconvenientes” tiroteios, fome e expatriados levados às suas lindas ruas. A mesma 

reportagem termina falando da ameaça dos soviéticos e do comunismo na Europa e 

deixa claro que os “deslocados” não passam de inconvenientes que enfeiam a capital da 

Áustria. As outras narrativas (edições 0016 e 0028) são mais humanistas e destacam a 

perseguição contra os judeus na Europa e o sofrimento dos sobreviventes de campos de 

concentração em busca de um local para recomeçar a vida. 
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Edição 0001 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0016 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 
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Edição 0028 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Ano 1949 

No ano de 1949 “O Cruzeiro” produziu 52 edições . Há uma única reportagem 

sobre refugiados judeus no Brasil, que se destaca pelo tamanho: nove páginas, a maior 

encontrada nessa pesquisa. A reportagem fala bastante sobre política para o recebimento 

dos imigrantes. No meio da notícia denúncia de que o país teria trocado uma dívida 

externa por ajuda humanitária, alimento e abrigo para os “deslocados”. Porém, não fez 

nem uma coisa, nem outra. Além disso, embora a reportagem seja simpática àqueles que 

estão chegando em busca de um novo lar, também questiona se entre os imigrantes que 

o Brasil recebeu há comunistas e nazistas disfarçados. Apenas as fotos enfatizam 

detalhes do cotidiano feminino das mulheres refugiadas. 
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Edição 0049 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Ano 1950 

Em 1950 foram publicadas 52 edições da revista. Nenhum número fez alusão às 

palavras-chave desta pesquisa tendo como foco o protagonismo feminino das 

reportagens. Uma única matéria chama a atenção: a caça a um nazista refugiado no 

Brasil acusado de matar, ou mandar à morte, centenas de judeus.  
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Edição 0040  

 

 

Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira – Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

4.2.4 Revista “Época” (Ed. Globo) – 2010 a 2015 

A revista “Época”, publicada pela Editora Globo, chega ao mercado em 1998, 

com uma proposta “jovem e inovadora: fazer uma revista semanal com visual 

caprichado e conteúdo instigante, para trazer de volta o prazer de ler”. A publicação 
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começaria a ganhar forma dois anos antes do lançamento, em 1996, quando a Editora 

Globo firmou uma parceria editorial e tecnológica com o grupo alemão Burda, que 

veicula a revista “Focus”, inspiração para “Época”. No conteúdo, é pioneira no modo de 

encarar os fatos, aplicando uma visão otimista e o conceito de “notícia útil” (news you 

can use), um estilo de reportagem de serviço consagrado nos mercados europeu e 

americano que “Época” trouxe ao Brasil.  

De acordo com seu Mídia Kit 42, toda semana, ‘Época’ vai além das notícias e 

antecipa tendências. Uma revista analítica, empreendedora, esclarecedora, inovadora, 

moderna e profunda”. Segundo os dados mais recentes, de 2014, são veiculados 

389.506 mil exemplares semanais, que atingem um público-alvo delimitado em homens 

e mulheres (50%), das classes A e B (68%), com idade entre 25 a 34 anos (26%).  

 

Figura 54: Audiência da revista “Época” (2014) 

 

Fonte: http://editora.globo.com/midiakit/epoca/arquivos/MidiaKit_Epoca.pdf 

 

Nos acessos online, a revista se posiciona desta maneira: 

 

                                                           
42 Disponível em:(http://editora.globo.com/midiakit/epoca/arquivos/MidiaKit_Epoca.pdf)  

http://editora.globo.com/midiakit/epoca/arquivos/MidiaKit_Epoca.pdf
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Fontes: comScore - My Metrics. Média março a maio/16 (audiência multiplataform - 

perfil PC) / classe social: Navegg; comScore - My Metrics. Média março a maio/16 (audiência 

multiplataform - perfil PC) / classe social: Navegg. 

Para a análise de mídia foram selecionadas apenas reportagens e entrevistas dos 

288 exemplares da revista “Época”, publicados semanalmente entre os anos 2010 a 

2015, nas quais as mulheres são protagonistas nos seguintes aspectos: mulheres vítimas 

de situação-limite (guerras, tragédias humanitárias, prisão) e representantes de três 

religiões monoteístas praticadas no Brasil (cristianismo, judaísmo, islã), contando 

histórias de dor e superação. 

Nestes cinco anos e 288 exemplares, foram observadas em “Época” 107 

reportagens que abordam os temas Imigrantes, Refugiados e vítimas de Guerra ou 

conflitos com motivações religiosas, Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas, mesmo 

quando as mulheres não são protagonistas destas reportagens. Entretanto, apenas em 14 

reportagens e/ou entrevistas as mulheres figuram como protagonistas destas histórias, 

em uma clara invisibilidade das questões de gênero aos assuntos correlatos da pesquisa. 

Ou seja, de 288 exemplares, apenas 14 edições mereceram uma abordagem com 

destaque para as questões femininas, uma vez que em uma das edições há duas 

reportagens que aludem ao tema deste trabalho. 

 

Tabela 1: 2010  

Referência Quantidade de reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com motivações 

religiosas 

 5 

Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas  3 

 

Naquele ano os assuntos recorrentes foram o terremoto no Haiti e a possibilidade 

de uma imigração em massa dos sobreviventes. O veto ao uso da burca, traje feminino 

muçulmano, em países como Inglaterra e França. Total: oito reportagens. 
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Tabela 2: 2011 

Referência Quantidade de 

reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com motivações 

religiosas 

21 

Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas 3 

 

Em 2011, os destaques das reportagens foram a guerra na Líbia deflagrada após 

a morte do ditador Muamar Khadafi, o acidente nuclear na usina de Fukushima, no 

Japão, a primavera árabe no Egito, com a morte de Hosni Mubarak. Imigração em 

massa dos haitianos para o Brasil, americanos que ingressam na Al-Qaeda, a morte de 

Bin Laden. Ascensão de partidos religiosos no Egito, Tunísia e Líbia. Trabalho escravo 

de bolivianos nas oficinas de costura da cidade de São Paulo, expansão do cartel de 

drogas mexicano para a América Central, internação compulsória de dependentes de 

crack. Total: 24 reportagens. 

 

Tabela 3: 2012 

Referência Quantidade de reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com motivações 

religiosas 

15 

Presídios no Brasil e Tráfico de 

Drogas 

9 

 

Em 2012, os destaques das reportagens foram os refugiados sírios na Europa, 

Egito pós-primavera árabe, mutirão carcerário no Brasil. Total: 24 reportagens. 
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Tabela 4: 2013 

Referência Quantidade de reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com motivações 

religiosas 

8 

Presídios no Brasil e Tráfico de 

Drogas 

5 

 

Em 2013, ganharam destaque reportagens sobre a guerra separatista no Mali, 

com limpeza étnica, os ataques de Israel à Síria, a morte de centenas de refugiados sírios 

e africanos em naufrágios no mar Mediterrâneo na tentativa de chegar à Europa. E a 

barbárie no presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Total: 13 reportagens. 

 

 

Tabela 5: 2014 

Referência Quantidade de reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas 

de Guerra ou conflitos com 

motivações religiosas 

8 

Presídios no Brasil e Tráfico de 

Drogas 

3 

 

Dentre os assuntos mais abordados estão a guerra entre os palestinos e 

israelenses em Jerusalém, os conflitos no Irã e o assassinato de 43 estudantes no México 

em represália às operações contra o tráfico de drogas naquele país. Total: 11 

reportagens. 
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Tabela 6: 2015 

Referência Quantidade de reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com 

motivações religiosas 

19 

Presídios no Brasil e Tráfico de 

Drogas 

8 

 

Em 2015, foram destaque o ataque terrorista ao jornal Charlie Hebdo, em Paris, 

o radicalismo e o terror causado por muçulmanos fanáticos no mundo, a morte de 

milhares de refugiados no mar Mediterrâneo, antissemitismo e conflitos na Palestina, 

ataques múltiplos do Estado Islâmico em Paris, no mês de novembro. Mercado de venda 

e aluguel de celas no presídio Complexo do Curado, em Recife. Brasileiro condenado à 

pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia, redução da maioridade penal, debate 

no STF sobre a possibilidade de legalizar o porte de maconha para uso próprio. Total: 

27 reportagens. 

 

Tabela 7: Total geral de reportagens publicadas sobre os temas estudados 

(2010-2015) 

Referência Quantidade de 

reportagens 

Imigrantes, Refugiados e vítimas de 

Guerra ou conflitos com motivações 

religiosas 

76 

  

Presídios no Brasil e Tráfico de 

Drogas 

31 

  

TOTAL (2010-2015) 

107 
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Tabela 8: Mulheres protagonistas das reportagens de “Época” (2010-2015) 

com a temática escolhida 

 

Total geral: 14 reportagens ou entrevistas, em cinco anos de publicações, em 288 

exemplares. 

 

Tabela 9: Reportagens em que a religião é citada como fator motivador da 

violência em ambas as categorias (2010-2015) 

Cristianismo 1 

Islã 9 

Judaísmo 4 

 

Tabela 10: Reportagens em que a religião é citada como um fator de resgate 

em ambas as categorias (2010-2015) 

Cristianismo 0 

Islã 5 

Judaísmo 3 
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Fatores positivos e negativos da religião são citados na mesma reportagem em 

alguns casos. Das 14 reportagens ou entrevistas selecionadas, oito mostram no mesmo 

texto exemplos negativos de como a religião motivou ódios e violência, bem como 

descreve como as vítimas encontraram na própria religiosidade motivação para seguir 

em frente e lutar contra as injustiças. Confira as reportagens selecionadas nas edições 

entre 2010 e 2015 da revista “Época”: 
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15 de novembro de 2010 - Edição 862 

Na entrevista Ainda temos muito ódio e preconceito, a judia Eva Schloss, 

sobrevivente de um campo de extermínio, e que foi criada pelo pai de Anne Frank, fala 

sobre seu trabalho de viajar ao mundo para contar às novas gerações sobre os horrores 

do Holocausto. 

 

Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

2 de maio de 2011 - Edição 676 

A reportagem Uma lei que pegou demais mostra como a legislação antidrogas 

previa encaminhar os dependentes para tratamento, mas eles estão indo, em grande 

número, para a penitenciária. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

4 de julho de 2011 – Edição 685 

A fronteira final da rebeldia árabe mostra como na Arábia Saudita, o mais 

conservador e poderoso reino do Oriente Médio, as mulheres tentam obter direitos 

básicos, como dirigir e viajar sem ter que pedir autorização para um homem.  
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

18 de julho de 2011 – Edição 687 

Na reportagem A mais covarde das armas de guerra, com chamada de capa, 

mostra como a violência sexual praticada contra mulheres tem sido uma das armas de 

guerra mais utilizadas nos recentes conflitos dos séculos XX e XXI. Um dos maiores 

desafios é quebrar o silêncio das vítimas. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

13 de fevereiro de 2012 - Edição 717 

Dormindo com o ditador retrata a vida da princesa Asma al-Assad, casada com o 

ditador da Síria, Bashar al-Assad, e a luta interna para que o marido pare com as 

atrocidades cometidas em seu país. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

16 de abril de 2012 - Edição 726 

Repressão além da fronteira fala sobre como a ditadura do sírio Bashar al-Assad 

aceitou um frágil cessar-fogo, insuficiente para os refugiados daquele país conseguirem 

um abrigo ou a chance de cruzar a fronteira com a Turquia, Jordânia e Líbano. Mulheres 

e crianças têm sido suas principais vítimas. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

17 de junho de 2013 - Edição 786 

Na história pessoal Não fiz a saudação nazista e levei uma bengalada, a 

brasileira Izza Cardoso, filha de militar e moradora da cidade alemã Essen, em 1938, 

período de ascensão do regime nazista, conta como a família driblava situações 

constrangedoras na “Época”. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

15 de Julho de 2013 - Edição 790 

O artigo Uma mulher para tempos sombrios fala sobre a obra de Hanna Arendt. 

O texto aborda como o livro Eichmann em Jerusalém, tema do filme Hanna Arendt, e 

mostra como a obra continua a ser uma das melhores já escritas para entender como 
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cidadãos comuns puderam se transformar em protagonistas de crimes contra a 

humanidade na Alemanha nazista. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

21 de outubro de 2013 - Edição 804 

A reportagem O Mediterrâneo dos afogados questiona a morte de centenas de 

pessoas em naufrágios no sul da Europa e expõe a dificuldade do continente em lidar 

com a imigração ilegal de refugiados de guerra.  
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

20 de janeiro de 2014 – Edição 816 

A reportagem Um crime contra o país faz um retrato do descaso com o sistema 

penitenciário brasileiro, que ameaça a vida de detentos nas prisões e de cidadãos fora 

delas. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

1º de Dezembro de 2014 - Edição 862 

Na entrevista As leis islâmicas são boas. Falta usá-las, a advogada americana 

Kimberley Motley conta sua experiência de passar nove meses por ano no Afeganistão. 

Ela usa a legislação do próprio país a fim de defender quem não pode pagar por um 

representante no Tribunal. A advogada se tornou defensora de uma menina de 12 anos 

vendida pelo irmão para um homem de 30 anos por US$ 2 mil, que foi torturada pela 

nova família, que a forçava se prostituir. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

18 de maio de 2015 - Edição 884 

A reportagem Meninas invisíveis mostra como vivem as adolescentes nas 

unidades de internação do país. A fim de levantar essas informações, o Conselho 

Nacional de Justiça encomendou um estudo à Universidade Católica de Pernambuco. 

As pesquisadoras visitaram, entre 2013 e 2014, unidades de internação de cinco cidades: 
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São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Recife e Belém. Gravaram mais de 100 horas de 

entrevistas com as meninas invisíveis. A revista “Época” teve acesso ao levantamento. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

29 de Junho de 2015 - Edição 890 

Na entrevista No Golfo, vidas valem menos que petróleo, a ativista Maryam Al 

Khawaja, condenada à prisão em seu país natal, o Bahrein, critica as políticas dos 
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Estados Unidos e da Europa para o mundo árabe e acha que as mudanças que espera na 

região não acontecerão em seu tempo de vida.  

 

Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

Na mesma edição há o artigo As duas vidas das iranianas, sobre a publicação “O 

livro do destino”, romance da iraniana Parinoush Saniee. Ele mostra a evolução 

feminina na sociedade iraniana, onde as mulheres estudam, trabalham e podem pedir 

divórcio. Mas ainda enfrentam a opressão da tradição no cotidiano. 
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Fonte: Biblioteca Dr. Jalmar Bowden / Universidade Metodista de São Paulo 

Com base na quantidade irrisória de reportagens e/ou entrevistas na revista 

“Época” que abordam a questão de mulheres que enfrentam situações-limite, durante 

cinco anos de publicações, aludimos a Alsina (2009), que afirma que o jornalista é autor 

de um mundo possível que se manifesta em forma de notícia. Para o estudioso, na 

construção da notícia estão presentes três mundos distintos e que estão inter-

relacionados: o mundo “real”, o mundo de referência e o mundo possível. Ou seja, ao 

veicular uma notícia, ou omitir-se dela de propósito, com fins supostamente editoriais, 

fornecemos aos leitores uma versão bastante particular de mundo. 

 

Nesse sentido, como nos diz Urrutia (2000, p. 33), “a verdade é, portanto, a 

verdade para alguém, em algum lugar, em algum momento que pode ser definido”. Esse 

silêncio, ou omissão, nos faz concordar com Hall (2008) quando ele afirma sobre o 

poder que as indústrias culturais têm ao modelar, ou apenas ignorar, as notícias de 

acordo com seus interesses políticos ou mercadológicos. De acordo com o autor, a 

função básica da mídia diante destes fatos destacados pela revista “Época” é a de 

“fornecimento e a construção seletiva do conhecimento social, do imaginário social 

através do qual percebemos os ‘mundos’, as ‘realidades vivenciadas’ dos outros e 

reconstruímos imaginariamente suas vidas e as nossas em um ‘mundo global’, 
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inteligível, em uma ‘totalidade vivenciada’”. Ou, neste caso, de realidades que sequer 

têm destaque no sumário da revista. 

As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 

constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, 

impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las 

mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. 

(HALL, 2008, p. 238).  

 

Isso nos faz aludir, novamente, à Teoria do Espiral de Silêncio, proposta pela 

cientista política alemã Elisabeth Noelleneumann, nos anos 1970, relacionando a não-

notícia aos interesses da opinião pública. Para Noelleneumann, a opinião pública é uma 

força tangível que controla as decisões dos indivíduos, o que os faz avaliar a tendência 

geral de um tema. A base da teoria consiste no argumento de que as pessoas que têm um 

ponto de vista minoritário, ou cujos dramas são poucos significativos, tendem a cair no 

silêncio ou no conformismo diante da opinião pública geral. E novamente, há o silêncio 

sobre a violência contra a mulher. Tanto no passado, quanto no presente, as mulheres e 

seus dramas e dores continuam sendo invisíveis ou pouco significativos para as revistas 

femininas e semanais informativas. Segundo Orlandi (1993), com ou sem palavras, o 

silêncio determina os processos de significação, trabalhando os limites das formações 

discursivas e determinando os limites do não-dizer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Atlas da Violência 2017, um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

revelou um cenário alarmante para as mulheres brasileiras no geral e para as negras, em 

particular. Enquanto a mortalidade de mulheres consideradas brancas e pardas reduziu 

7,4% entre 2005 e 2015, o índice de mortes de mulheres negras teve aumento de 22% 

no mesmo período. São 3,1 mortes de mulheres não negras contra 5,2 mortes de 

mulheres negras no Brasil. Por sua vez, em 2009, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

questionou as mulheres sobre a vitimização por agressão física e o acesso à Justiça. A 

dificuldade no registro do boletim de ocorrência devido a uma recusa do policial, além 

da resistência em compreender a denunciante como vítima foram as principais barreiras 

relatadas pelas mulheres negras. Como consequência ao descrédito em relação à polícia, 

elas disseram tentar resolver sozinhas tal contexto de violência.  

Ambas as pesquisas foram divulgadas timidamente nos meios de comunicação 

de massa e tiveram poucos desdobramentos em revistas semanais e especializadas 

femininas da grande imprensa, objetos de estudo deste trabalho. Um dos principais 

motivos para isso ter ocorrido é a invisibilidade da mulher nos meios de comunicação 

devido aos estereótipos com os quais o gênero feminino é retratado tanto no jornalismo, 

quanto na publicidade e nos meios culturais. Basta fazer o teste: procurar se lembrar de 

uma protagonista feminina de alguma propaganda recente – o mesmo vale para uma 

letra de música. Provavelmente a lembrança levará a uma imagem de uma mulher em 

trajes sumários, sensualizada, ou então servindo a família de alguma maneira, 

interpretando uma dona de casa ou cumprindo alguma tarefa relacionada a esse papel. 

Isso acontece porque estamos tão condicionados a certos estereótipos publicitários e 

sociais que é quase automático invocá-los, mesmo quando condenamos estes modelos. 

E o argumento de que “é apenas uma propaganda”, “é apenas uma capa de 

revista”, “é apenas uma música”, deixa de ser inofensivo conforme vai formando 

estereótipos cada vez mais misóginos e machistas. Estudos e pesquisas em diversos 

campos do conhecimento mostram que a forma como a mulher é retratada na mídia 

reflete diretamente em como a sociedade as observa e como as próprias mulheres se 
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enxergam, criando distorções preocupantes. Em 2014, um documentário criado pelas 

organizações Paz com Dignidad e Revista Pueblos mostrou como a mídia vê e retrata a 

mulher brasileira: alta, magra, cabelos lisos e loiros, heterossexual e jovem. Se levarmos 

em consideração que apenas 47% das brasileiras se consideram brancas, esse padrão 

não faz mais sentido desde o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), divulgado em 2016. Mas ele continua predominante dos padrões de 

beleza difundidos pelas mídias. 

Silveirinha (2008), afirma “que os media são lugares de combate e resistência 

das identidades, sobretudo nas formas de cultura popular”. A autora defende que é 

necessário “alertar para a tendência de sobrevalorizar não só os textos mediáticos 

produzidos, mas também o poder das audiências sobre aqueles”. Sendo assim, pesquisas 

como as desenvolvidas pelo Global Media Monitoring Project (GMMP) conseguem 

mensurar e analisar o “circuito da cultura” em um contexto social mais amplo, levando-

se em conta o cotidiano de diferentes realidades femininas ao redor do mundo. Segundo 

Silveirinha, mudar as representações nos media implica agir sobre os diferentes 

momentos do “circuito da cultura”, sem perder de vista os elementos ideológicos que 

afetam toda a construção identitária — nomeadamente os cristalizados sob a forma de 

estereótipos de mídia.  

Desta forma, podemos citar Certeau (1994) quando este afirma que os 

feminismos, tão plurais, são produtos culturais passíveis de transformação de tempos 

em tempos. Para o filósofo, sua circulação num determinado cotidiano sempre se viu 

diante de processos culturais onde a razão do “mais forte” costuma prevalecer, mas 

sempre passível da reinvenção deste cotidiano. Certeau, com razão, defende que as 

táticas do consumo, engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vão desembocar 

então em uma politização das práticas cotidianas, que são reproduzidas, repetidas e 

aceitas conforme são deglutidas e assimiladas na sociedade. 

Neste contexto, há uma grande contribuição para a reflexão e a quebra de 

paradigmas neste círculo vicioso da mídia proveniente do Global Media Monitoring 

Project – GMMP (Projeto Global de Monitorização da Mídia), um dos maiores e mais 

antigos projetos de investigação da representação de gênero nas notícias, considerado 

uma referência na investigação neste segmento. A WACC (sigla em inglês para 
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Associação Mundial para a Comunicação Cristã), que o coordena, é uma rede global de 

comunicadores, vinculados a igrejas cristãs, empenhados na mudança social. A 

iniciativa conta com o apoio do Fundo de Desenvolvimento para as Mulheres das 

Nações Unidas e cujo objetivo é fazer surgir uma representação de gênero mais 

equilibrada na mídia noticiosa. 

A edição de 2010 deste projeto abrangeu a monitorização de 16.734 notícias de 

veículos impressos, rádio e televisão de 108 países, bem como um estudo piloto de 

notícias veiculadas através de mídias digitais. Essa mensuração foi realizada em um 

único dia ao redor do mundo: 10 de novembro de 2009. Neste dia, grupos de voluntários 

das 108 nações participantes verificaram seus jornais de circulação nacional, ouviram 

notícias de rádio e assistiram às reportagens das televisões locais para checar o teor das 

notícias veiculadas naquele dia, quem eram seus protagonistas, quais foram os assuntos 

mais abordados, o viés desta abordagem e também quantas notícias envolviam mulheres 

e como elas apareciam retratadas pela mídia. Com base neste levantamento, foram 

consolidados os dados para a pesquisa “Who makes the news?”, do Global Media 

Monitoring Project 2010.  

Cinco anos depois, em 2015, a pesquisa global foi realizada no dia 25 de março 

em 114 países de todos os continentes, ocasião em que foram mensuradas notícias 

impressas (jornais e revistas), veiculadas através de rádio, televisão e, pela primeira vez, 

internet e redes sociais. Neste dia, equipes de voluntários monitoraram 22.136 relatos 

publicados, transmitidos ou tuitados por 2.030 meios de comunicação, escritos ou 

apresentados por 26.010 jornalistas e fazendo referência a 45.402 pessoas entrevistadas 

e/ou objetos de notícias. Entre seus principais resultados, o GMMP 2015 mostra que o 

avanço frente a uma paridade de gêneros nos meios de comunicação praticamente se 

deteve nos últimos cinco anos. 

Certeau acredita nas possibilidades “da liberdade gazeteira das práticas”, 

enxerga diferenças e percebe as micro-resistências que originam as micro-liberdades e 

deslocam os comandos de dominação na produção das mídias. Embora na mensuração 

do GMMP 2015 ainda há uma grande desvantagem feminina no protagonismo midiático 

– tanto como fonte, quanto como emissor das notícias - quem sabe, na próxima pesquisa 

GMMP 2020, a “mulher ordinária”, uma alusão ao “homem ordinário”, comum, de 
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Certeau, assuma maior protagonismo na mídia, modificando para melhor a 

caracterização dos processos de vitimização feminina nos meios de comunicação. 

Situações-limite vividas por mulheres 

Diante da invisibilidade da mulher na mídia, há uma questão ainda mais grave: 

a das mulheres que enfrentam situações-limite como guerras, exílio, perseguição 

político-religiosa e prisão. Para o filósofo alemão Karl Jaspers (1993), vivemos em um 

mundo constantemente ameaçado pelo envelhecimento, a doença e a morte. Para ele, a 

existência é compreendida como um conglomerado de situações-limite, aquelas que 

constituem nosso viver como: lutar, sofrer e morrer. Para o autor, as situações-limite 

não podem ser satisfatoriamente explicadas, dominadas e nem transformadas, somente 

esclarecidas. Sob este aspecto, há um conceito de situações-limite e sua intersecção com 

a religião em um processo de superação.  

É fato notório, entretanto, reconhecer que a religião pode oprimir e fomentar 

guerras (Israel-Palestina; Irã, Iraque), êxodos (Síria, Sudão do Sul) e políticas públicas 

injustas, especialmente para as mulheres pobres, como no Brasil. Dois exemplos são 

interpretações radicais da Sharia, a lei islâmica, com tradições contrárias à libertação da 

mulher que prevê práticas como apedrejamento, mutilação genital e casamentos 

arranjados com crianças. E também a criminalização do aborto em países como o Brasil, 

por exemplo, que segue dogmas religiosos para a aprovação de leis do âmbito da saúde 

pública em um estado laico. Ou mesmo do tráfico de drogas, comandado por homens, 

que usam a mulher como “linha de frente” em operações diversas, sacrificando vidas 

femininas como se nada valessem, abandonando-as à própria sorte quando elas são 

presas.  

Entretanto, neste trabalho mostramos o papel socializador e solidário das 

religiões, com foco em exemplos de superação de situações-limite, fato notório nas 

histórias de vida da judia polonesa que sobreviveu ao Holocausto graças à ação da 

entidade American Jewish Joint Distribution Committee (JDC); da muçulmana síria que 

conseguiu um recomeço de vida no Brasil com a intervenção e ajuda de mesquitas 

ligadas à União Nacional das Entidades Islâmicas; e da cristã recuperanda do sistema 

carcerário, que teve um novo recomeço quando foi transferida para uma unidade 
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prisional modelo do sistema Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC). 

No cenário internacional o Brasil sempre teve um papel tímido em relação a 

outros países no que diz respeito ao recebimento de refugiados de guerra. Porém, muito 

se avançou desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, destacando-se 

positivamente o fato que a nação é uma das únicas a receber refugiados de alguns países 

árabes recusados ao redor do mundo, como os palestinos, por exemplo. Dos sucessos 

desta evolução no atendimento a refugiados muito se deve às ações de entidades ligadas 

a religiões, como as próprias American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) e 

União Nacional das Entidades Islâmicas, citadas neste estudo, bem como a Pastoral do 

Migrante, ligada à igreja católica, e igrejas cristãs de várias denominações que se 

dedicam ao recebimento e ajuda ao refugiado estrangeiro. Contudo, a perspectiva 

feminina e suas histórias ainda são pouco difundidas na mídia brasileira. Por sua vez, 

em relação às condições de mulheres que vivenciam a situação-limite de prisão não há 

muito a comemorar, especialmente sobre a inserção feminina no tráfico de drogas nas 

últimas décadas, o que tem inchado o sistema já precário dos presídios brasileiros. 

 De acordo com estudos promovidos pela Pastoral Carcerária Nacional, 

especificamente o núcleo responsável pela Pastoral Carcerária Feminina, a inserção das 

mulheres no tráfico de drogas pode ser resumido no tema motivação, conforme cinco 

núcleos temáticos: condição de mula; dependência química; econômica; relação 

parental e relação amorosa/ sexual com traficantes ou usuários de drogas. Segundo 

Heidi Ann Cerneka, Coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional para a questão 

feminina, em entrevista concedida em 5 de junho de 2014, alguns desses núcleos se 

relacionam e, em alguns casos, fazem parte de uma mesma situação. 

Segundo o Relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil, publicado pela 

Pastoral Carcerária Nacional em 2007, a massa das prisioneiras hoje é formada por um 

perfil jovem, mãe solteira, afrodescendente e na maioria dos casos, condenada por 

envolvimento com o tráfico de drogas. Coincidentemente, o perfil das mulheres 

presidiárias no Brasil é o mesmo apontado Atlas da Violência 2017.  Essa presidiária 

apresenta um vínculo tão forte com a família que prefere permanecer em uma cadeia 

pública, insalubre, superlotada e inabitável, mas com chance de receber a visita de sua 
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família e filhos, a ir para uma penitenciária distante, onde poderia eventualmente ter 

acesso à remição da pena por trabalho ou estudo, e a cursos de profissionalização, além 

de encontrar melhores condições de habitabilidade. Nas prisões brasileiras superlotadas, 

sem condições de higiene, saúde e dignidade, as instituições APAC se tornam uma das 

poucas perspectivas reais de regeneração dos indivíduos ao oferecerem condições 

humanas, com base religiosa, na recuperação do interno que cumpre pena, com espaço 

adequado, oportunidade de estudo e um ambiente que integra os recuperandos. Mas 

pouco disso interessa à imprensa, conforme mostram os estudos das revistas propostas 

neste estudo. 

Espiral do Silêncio na Mídia – tanto no passado, como no presente 

A cientista política alemã Elisabeth Noelle-Neumann começou a desenvolver a 

Teoria da Espiral do Silêncio nos anos 1970. Dentre os seus pressupostos, a teoria 

afirma que a sociedade ameaça aos indivíduos desviados com o isolamento; as pessoas 

experimentam um contínuo medo do isolamento e isso faz com que os indivíduos 

tentem avaliar continuamente o clima de opinião; os resultados dessa avaliação influem 

no comportamento em público, especialmente na expressão pública ou no ocultamento 

das opiniões. De acordo com Noelle-Neumann, o ponto central de sua hipótese é a 

capacidade que ela reconhece nas pessoas de perceberem o “clima de opinião”, ou seja, 

aquilo que a maioria dos indivíduos procura fazer, independentemente do que sintam ou 

pensem de verdade. Logo, ao perceberem — ou imaginarem — que a maioria das 

pessoas pensa de maneira diferente delas, estes indivíduos acabam, num primeiro 

momento, por calarem sua real opinião e, posteriormente, a adaptarem sua opinião para 

que esta vá de encontro àquela que elas imaginam ser a da maioria. Para a pesquisadora, 

as pessoas com atitudes distintas enxergam os mesmos acontecimentos de maneira 

diferente, sendo que os estereótipos acabam sendo responsáveis por transmitirem a 

opinião pública. 

Noelle-Neumann também destaca a onipresença da mídia como eficiente 

modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade, influenciando o que 

pensar, dizer ou opinar. Os meios de comunicação de massa são, dessa maneira, 

ferramentas de estabelecimento da “espiral do silêncio” na medida em que formatam a 

opinião pública. Perante uma opinião pública formatada, o público consumidor de 



325 

 

informação se sente constrangido ao discordar da maioria e entra na espiral do silêncio, 

calando-se, ou mudando de opinião para não ser isolado socialmente, influenciando 

diretamente na “construção da notícia”, ou seja, na agenda das pautas do que seria ou 

não interessante para o público consumidor daquele jornal, revista, site, rede social, 

programa de TV ou de rádio.  

De acordo com Alsina (2009), o jornalista é autor de um mundo possível que se 

manifesta em forma de notícia. Para o estudioso, na construção da notícia estão 

presentes três mundos distintos e que estão inter-relacionados: o mundo “real”, o mundo 

de referência e o mundo possível. O mundo “real” seria o mundo dos fatos, dos 

acontecimentos, que foi dotado de sentido, prima facie. Ou seja, ao veicular uma 

notícia, ou omitir-se dela de propósito, com fins supostamente editoriais, fornecemos 

aos leitores uma versão bastante particular de mundo. Nesse sentido, como nos diz 

Urrutia (2000, p. 33), “a verdade é, portanto, a verdade para alguém, em algum lugar, 

em algum momento que pode ser definido”. Esse silêncio, ou omissão, nos faz 

concordar com Hall quando ele afirma sobre o poder que as indústrias culturais têm ao 

modelar, ou apenas ignorar, as notícias de acordo com seus interesses políticos ou 

mercadológicos. De acordo com o autor, a função básica da mídia diante destes fatos 

destacados pela revista é a de “fornecimento e a construção seletiva do conhecimento 

social, do imaginário social através do qual percebemos os ´mundos´, as ´realidades 

vivenciadas´ dos outros e reconstruímos imaginariamente suas vidas e as nossas em um 

´mundo global´, inteligível, em uma ´totalidade vivenciada”. Ou, neste caso, de 

realidades que sequer têm destaque no sumário da revista, como é o caso de mulheres 

que vivem situações-limite, bem como um enfoque positivo de um recomeço através da 

religiosidade. 

No caso da falta do protagonismo feminino nas mídias, Gallagher (2010), afirma 

que as razões por trás dessa exclusão da voz das mulheres são múltiplas e complexas 

nos meios de comunicação em todo o mundo. Grande parte das notícias veiculadas 

pelas diversas mídias no Brasil tem a tendência de ignorar as mulheres ou, no melhor 

dos casos, falar sobre as mulheres ao invés de se dirigir a elas, através de um viés 

feminino das abordagens. Esse hábito está profundamente enraizado em nossas práticas 

normativas culturais e, portanto, são retratadas da mesma maneira nas notícias e na 
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rotina de produção das redações. Por sua vez, as notícias são construídas de forma a 

oferecer uma visão bastante particular das realidades femininas.  

Quando essas realidades de misoginia, de violência e discriminação são 

reforçadas, ou ignoradas, no noticiário, esses conceitos impregnam o imaginário 

coletivo da sociedade, dificultando ainda mais a discussão de equilíbrio de gênero. 

Segundo Maffesoli (2001), “o imaginário estabelece um vínculo. É cimento social. 

Logo, se o imaginário liga, une numa mesma atmosfera, não pode ser individual”. 

Sendo assim, estes conceitos acabam correspondendo ao pensamento de um grupo no 

qual o indivíduo se encontra inserido. É extremamente difícil mudar o imaginário de um 

grupo, o que dirá de uma nação, mas não é impossível. Para contribuir com essa 

mudança de pensamento e, quem sabe, com um futuro mais equilibrado para a 

sociedade, há projetos como o GMMP - Global Media Monitoring Project (Projeto 

Global de Monitorização da Mídia). A iniciativa conta com o apoio do Fundo de 

Desenvolvimento para as Mulheres das Nações Unidas, cujo objetivo é fazer surgir uma 

representação de gênero mais equilibrada na mídia noticiosa.  

Podemos observar essa construção enviesada das notícias nas quatro revistas 

escolhidas para este estudo: duas revistas femininas, uma atual (“Marie Claire”, Editora 

Globo), e uma que remonta aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial (“Fon-

Fon”, Ed. Fon-Fon e Selecta). E duas revistas semanais informativas, uma atual 

(“Época”, Editora Globo), e uma que remonta aos acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial (“O Cruzeiro”, Editora Diários Associados). Neste estudo identificamos como 

as mulheres que viveram, ou vivem, experiências semelhantes às das depoentes das 

histórias de vida são retratadas pela mídia atual e do passado sob o olhar destas quatro 

revistas. Nas publicações do passado, o objetivo foi verificar como a Segunda Guerra 

Mundial, bem como as questões sobre o Holocausto e refugiados judeus, foram 

retratadas pelas publicações no período de dez anos escolhido para o estudo, recorte que 

compreende a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o desenrolar do conflito e o 

movimento de imigração de muitos sobreviventes judeus (1940 – 1950).  

Revista “Fon-Fon” (1940-1950) 

O estudo da revista semanal feminina durante uma década demonstrou uma 

retumbante não cobertura midiática do holocausto durante Segunda Guerra Mundial e a 
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omissão editorial sobre refugiados judeus no Brasil no pós-guerra. Neste estudo foram 

pesquisadas todas as 544 edições de “Fon-Fon”, publicadas entre os anos 1940 e 1950, 

período que abarca uma mudança de lado do Brasil no conflito e o início do pós-guerra. 

Neste recorte de 10 anos, “Fon-Fon” produziu 544 edições, veiculadas semanalmente, 

com uma média de 51 edições a cada ano. Entre 1940 e 1945 a revista circulou durante 

52 semanas; em 1946, produziu 51 exemplares; em 1947, 44 edições. Entre 1948 e 

1949, a revista teve 43 edições, respectivamente; e em 1950, 51 revistas. Em nenhuma 

edição houve registro das palavras-chave Holocausto, campo de concentração, 

refugiado, judeu e “realocado”, como eram chamados os refugiados naquela época.  

Tampouco nenhuma reportagem retratando a realidade das mulheres com base 

nestas palavras-chave foi publicada. Pode-se concluir, por esta prática, que as mulheres 

deveriam permanecer alheias a um assunto tão “desagradável” a moças de boa família e 

classe social privilegiada, público alvo da publicação. Além disso, o Estado Novo tinha 

uma ideia bastante clara sobre o papel da mulher na nova sociedade nascente, que era o 

lar. Observamos no corpus estudado (1940-1950) que a revista “Fon-Fon” procurou 

manter suas leitoras o mais distante possível dos assuntos relacionados à Segunda 

Guerra Mundial. O controle das informações era notório, bem como a supressão dos 

fatos e do lado mais cruel do conflito.  

Também fica claro o cunho antissemita do conteúdo da publicação, juntamente 

às tintas suavizadas da parte que interessava divulgar sobre a guerra. Talvez este modelo 

de revista satisfizesse seu público alvo, que preferia sonhar com romances vividos com 

os rapazes de uniforme a se confrontar com o verdadeiro horror da guerra. Talvez 

muitas tenham se chocado com a matéria “Trágica migração dos árabes da Palestina” 

(edição 2181, 1949), mas a quais conclusões chegaram sobre ela? Se levarmos em conta 

apenas o material publicado por Fon-Fon, devem ter sido poucas. O Holocausto e os 

refugiados judeus, bem como os de outras nacionalidades, que desembarcavam no 

Brasil, foram varridos para debaixo do tapete como assuntos non gratos, indesejáveis ou 

pouco interessantes nas páginas cheias de glamour da publicação. 

Revista Marie Claire (2010-2015) 

O estudo da revista feminina mensal “Marie Claire” (Ed. Globo) abarcou todas 

as 60 edições publicadas entre os anos 2010 e 2015, com 12 edições a cada ano, 

respectivamente. As temáticas de busca de reportagens, entrevistas e relatos foram 

baseadas nas temáticas Imigrantes, Refugiados e vítimas de Guerra ou conflitos com 
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motivações religiosas e uma sobre Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas nas quais as 

mulheres deveriam ser protagonistas nos seguintes aspectos: mulheres vítimas de 

situação-limite (guerras, tragédias humanitárias, prisão) e representantes de três 

religiões monoteístas praticadas no Brasil (cristianismo, judaísmo, islã), contando 

histórias de dor e superação. 

 As edições publicadas entre os anos 2010 e 2015, permitiram uma comparação 

com os dados da pesquisa "Who makes the news?", publicados pela Global Media 

Monitoring Project, provando que entre 2014 e 2015 houve uma diminuição latente das 

reportagens, entrevistas ou relatos de mulheres em situações-limite. O objetivo foi 

verificar como as notícias envolvendo mulheres vítimas de situações-limite foram 

divulgadas, bem como se há menção à representatividade da religião em seu processo de 

reinserção na sociedade nos cinco anos de intervalo entre uma pesquisa e outra.  

Durante o período estudado “Marie Claire” realmente tratou de assuntos 

pesados, com uma atuante reportagem investigativa, trazendo temas polêmicos em 

pauta. Ainda assim, em 60 edições, durante cinco anos, apenas 14 reportagens 

contemplaram os objetos de estudo dessa tese. Alguns foram entrevistas, outros relatos 

de vida em primeira pessoa, além das reportagens propriamente ditas, abrangendo 

apenas histórias em que as mulheres eram protagonistas. Contudo, chama a atenção que 

destas 14 reportagens, somente quatro mereceram destaque e chamada de capa, o que 

mostra que “assuntos pesados”, como exílio, fuga, guerra, estupro no exílio, prisão e 

condições precárias das presidiárias ainda têm pouca força para ter destaque em meio a 

moda, beleza, sexo e carreira – assuntos prioritários na publicação feminina.  

Em 2010, a revista publicou três reportagens abarcando o objeto de estudo. Duas 

com a temática Imigrantes, Refugiados e vítimas de Guerra ou conflitos com 

motivações religiosas e uma sobre Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas. Em 2011, 

foram duas reportagem, uma sobre cada temática. Em 2012 foi o ano com o maior 

número de abordagens sobre os temas estudados: seis reportagens ao longo do ano, três 

de cada assunto. Em 2013, por sua vez, as temáticas foram contempladas em duas 

reportagens, uma de cada assunto. Em 2014 não houve sequer uma reportagem, 

entrevista ou relatos em primeira pessoa sobre os dramas vividos por refugiadas, 

imigrantes, exiladas de guerra ou prisioneiras. Por fim, em 2015, houve apenas uma 
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reportagem falando sobre a temática guerra em um contexto internacional. Vale destacar 

que a maioria das matérias abordando guerras e exílio foram produzidas por jornalistas 

de Marie Claire alocados em outros países, sendo apenas traduzidas no Brasil. Por sua 

vez, as histórias envolvendo prisão e tráfico de drogas foram todas produzidas por 

jornalistas brasileiras. 

Na comparação entre as duas publicações femininas, do passado e do presente, é 

fato notório que desde que a última edição de “Fon-Fon” foi às bancas, em 1958, o 

mundo mudou vertiginosamente. As mulheres ocuparam espaço na sociedade, no 

mercado de trabalho e na política. As revistas femininas também tomaram rumos 

diversos e com o advento da internet e das redes sociais, cidadãos de todas as origens, 

credos e classes sociais conseguem se expressar, serem ouvidos, vistos e, como não 

poderia deixar de ser, também criticados em suas opiniões, sejam elas de cunho cidadão 

ou racistas, homofóbicos, xenofóbicos e misóginos. Para Alsina (2003), as 

representações sociais, mesmo que costumem ter uma certa continuidade histórica, 

podem também mudar de acordo com as circunstâncias de cada momento e da 

perspectiva dos observadores.  

Contudo, a invocação do passado, como defende Said (2011), ainda constitui 

uma das estratégias mais comuns nas interpretações do presente. De acordo com o 

autor, o que inspira tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no 

passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato 

passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. No 

caso das revistas femininas, o passado se encontra com o presente em algumas editorias 

imutáveis, como moda, culinária, fofocas de artistas, beleza e cuidados com o corpo.  

A discussão sobre novos conflitos armados, tão atuais e chocantes, como as 

matanças nos países africanos Sudão e Zaire, a diáspora Palestina, a guerra na Síria, a 

miséria e o êxodo dos venezuelanos, ou a guerrilha urbana no Brasil envolvendo a 

violência e morte relacionadas com o tráfico de drogas, seguem com pouco espaço nas 

publicações dedicadas exclusivamente às mulheres. Ainda assim, a revista “Marie 

Claire” é uma das poucas que atualmente procuram dar espaço editorial para tais temas 

com a seriedade e a profundidade que eles merecem, ainda que em menor quantidade 

quanto seria desejado – e necessário. Mas já é um avanço. As demais, cerca de 25 
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publicações nacionais voltadas ao público feminino, sequer abordam as situações-limite 

vividas por mulheres no mundo.  

Em algumas revistas femininas esta omissão é uma decisão editorial. Escolhe-se, 

legitimamente, como estratégia editorial não abordar quaisquer assuntos deste âmbito. 

Em outras, nas quais estas questões poderiam ser pautadas com maior reflexão, há um 

retumbante silêncio. Será que a mulher do século XXI prefere não ouvir nada sobre os 

conflitos, como a leitora de 1950? Não refletir sobre estas questões fariam destoar das 

reportagens de moda e maquiagem para a próxima estação? Ou, como afirma Said 

(2011), seria uma questão do “nós” versus “eles” – que estão tão longe, são tão 

diferentes de “nós” (ainda que eles possam viver na favela ao lado de casa e trabalhar no 

nosso condomínio, sem perder o estigma de “eles”)? O mundo “deles” não é do “nosso” 

interesse? Refletir sobre os novos refugiados, sobreviventes de guerra, feminicídio e 

assassinatos em massa é algo de extrema importância na imprensa segmentada, 

analisando um olhar feminino de vítimas e algozes deste gênero. Portanto, “mais 

importante do que o próprio passado, portanto, é sua influência sobre as atitudes 

culturais do presente” (Said, 2011, p. 505). 

Revista “O Cruzeiro” – 1940 a 1950 

No estudo da revista semanal informativa durante uma década também ficou 

evidente a omissão e a falta de uma cobertura abrangente dos desdobramentos da 

Segunda Guerra Mundial e sobre os refugiados judeus no Brasil no pós-guerra. Neste 

estudo foram pesquisadas todas as 562 edições da revista, veiculadas semanalmente 

entre 1940 e 1950. Das 562 edições, houveram apenas 19 reportagens, entrevistas ou 

relatos de sobreviventes de campos e concentração. Das 19 reportagens, apenas em 

quatro as mulheres ganham algum tipo de protagonismo – duas delas evidenciadas em 

fotos e comentários sobre particularidades dos dramas femininos durante o conflito. 

Essa omissão, até mesmo do ponto de vista de questões femininas sobre o tema, nos faz 

concordar com Hall quando ele afirma sobre o poder que as indústrias culturais têm ao 

modelar as notícias de acordo com seus interesses políticos.  

Entre 1940 e 1950 o termo “Segunda Guerra Mundial” é citado 82 vezes, em 

diversos tipos de abordagens. As palavras-chave judeu, refugiado, Holocausto, campo 

de concentração, deslocado de guerra, aparecem poucas vezes e em contextos bastante 
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distintos daqueles que conhecemos hoje. A palavra Holocausto, por exemplo, durante o 

período estudado, foi utilizada para as mais diversas referências: da matança de crianças 

cometida por Herodes, em um conto; à morte dos soldados brasileiros na Itália. Da 

miscigenação racial no Brasil; ao sentimento devastador de um amor perdido; passando 

pela definição da vaidade humana. As primeiras menções a campos de concentração na 

revista se referem a alemães, prisioneiros em campos de concentração franceses! A 

palavra-chave também aparece em livros e filmes nas páginas de cultura da revista, a 

maioria sem ter o significado de extermínio do povo judeu, mas sim fazendo alusão a 

lançamento de filmes, livros ou peças de teatro.  

Sobre refugiados, uma das poucas menções é feita pela escritora Rachel de 

Queiroz, que era articulista e escrevia sempre na última página de “O Cruzeiro”. Em um 

de seus artigos ela comentou sobre “os desafortunados encaminhados para os campos de 

deslocados. A triste situação dos expatriados, das pessoas sem passaporte, endereço, 

nem raízes”. Ela enfocou em seu texto a situação ainda mais delicada das mulheres e 

crianças nestas condições. O texto poderia ter sido escrito hoje e falar dos imigrantes 

sírios, do Haiti, Congo, ou Venezuela. 

O ano de maior destaque da temática com o viés sobre um olhar feminino foi 

1945, ano em que duas reportagens abarcaram as palavras-chave. Uma delas é um relato 

de enfermeiras americanas que testemunharam os horrores dos campos de concentração. 

Questões femininas como higiene íntima, cosméticos e beleza são citadas no texto 

(edição 0004). A outra é apenas uma notinha (edição 0026), mas tem grande significado 

para este estudo, pois foi a primeira notícia de “O Cruzeiro” a fazer uma alusão direta 

ao sofrimento feminino dos campos de concentração nazista; com uma sugestão velada 

de que estupros ocorriam nestes locais de horror e sofrimento. 

Em 1946 “O Cruzeiro” produziu 50 edições. Apenas uma reportagem se 

enquadra na busca pelas palavras-chave. A protagonista é uma mulher brasileira de 

origem alemã, Margarida, que acompanha o pai à Alemanha para um tratamento médico 

e é supreendida pelo conflito, sendo acusada de espionagem. Sua trajetória de prisão, 

julgamento e expatriação é bastante romanceada no texto. Em 1947 foram produzidas 

52 edições da revista. Há duas reportagens que abarcam as palavras-chave. Uma delas é 

a mais chocante publicada pela revista semanal e faz uma franca alusão aos horrores 

nazistas em seus reflexos entre a comunidade judaica no Brasil. A matéria (edição 0002) 



332 

 

relata a chegada ao Brasil, provenientes da Alemanha, várias barras de sabão feitas com 

gordura humana retirada dos judeus assassinados nos campos de concentração. A marca 

era R.I.F. (pura gordura de judeus). O outro relato (edição 0051) é de um sobrevivente 

dos campos de concentração. Em nenhuma delas as mulheres ganham destaque. 

No ano de 1948 “O Cruzeiro” produziu 52 edições. Há três reportagens que 

abarcam as palavras-chave deste estudo. Em nenhuma as mulheres são protagonistas das 

histórias, mas chama a atenção a discrepância dos relatos, escritos por diferentes 

jornalistas. Na edição 0001, o correspondente em Berlim, Alemanha, destaca que a 

fome assola a cidade graças aos desejos ambiciosos dos “imperialistas”. Refugiados em 

Viena provenientes de todas as partes e o fim dos tranquilos “soarês” vienenses devido 

aos “inconvenientes” tiroteios, fome e expatriados levados às suas lindas ruas. A mesma 

reportagem termina falando da ameaça dos soviéticos e do comunismo na Europa e 

deixa claro que os “deslocados” não passam de inconvenientes que enfeiam a capital da 

Áustria. As outras narrativas (edições 0016 e 0028) são mais humanistas e destacam a 

perseguição contra os judeus na Europa e o sofrimento dos sobreviventes de campos de 

concentração em busca de um local para recomeçar a vida. 

No ano de 1949 “O Cruzeiro” produziu 52 edições . Há uma única reportagem 

sobre refugiados judeus no Brasil, que se destaca pelo tamanho: nove páginas, a maior 

encontrada nessa pesquisa. A reportagem fala bastante sobre política para o recebimento 

dos imigrantes. No meio da notícia denúncia de que o país teria trocado uma dívida 

externa por ajuda humanitária, alimento e abrigo para os “deslocados”. Porém, não fez 

nem uma coisa, nem outra. Além disso, embora a reportagem seja simpática àqueles que 

estão chegando em busca de um novo lar, também questiona se entre os imigrantes que 

o Brasil recebeu há comunistas e nazistas disfarçados. Apenas as fotos enfatizam 

detalhes do cotidiano feminino das mulheres refugiadas: amontoadas, com rostos 

cansados e agarradas a seus bebês. Em 1950 foram publicadas 52 edições da revista. 

Nenhum número fez alusão às palavras-chave desta pesquisa tendo como foco o 

protagonismo feminino das reportagens. Uma única matéria chama a atenção: a caça a 

um nazista refugiado no Brasil acusado de matar, ou mandar à morte, centenas de 

judeus, mas sem muita reflexão sobre o que isso significou recentemente na Europa 

durante o conflito. 
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Revista “Época” – 2010 a 2015 

O estudo  de mídia apresentado nesta pesquisa engloba todas as 288 edições da 

revista Época (editora Globo), publicadas entre os anos 2010 – 2015, período de 

intervalo entre as pesquisas do Global Media Monitoring Project (Projeto Global de 

Monitorização da Mídia) – Who Makes the News? Neste estudo foram selecionadas 

apenas reportagens e entrevistas dos 288 exemplares da revista “Época”, publicados 

semanalmente entre os anos 2010 a 2015, nas quais as mulheres são protagonistas nos 

seguintes aspectos: mulheres vítimas de situação-limite (guerras, tragédias 

humanitárias, prisão) e representantes de três religiões monoteístas praticadas no Brasil 

(cristianismo, judaísmo, islã), contando histórias de dor e superação. 

Nestes cinco anos e 288 exemplares, foram observadas em “Época” 107 

reportagens que abordaram os temas Imigrantes, Refugiados e vítimas de Guerra ou 

conflitos com motivações religiosas, Presídios no Brasil e Tráfico de Drogas, mesmo 

quando as mulheres não são protagonistas destas reportagens. Entretanto, apenas em 14 

reportagens e/ou entrevistas as mulheres figuram como protagonistas destas histórias, 

em uma clara invisibilidade das questões de gênero aos assuntos correlatos da pesquisa. 

Ou seja, de 288 exemplares, apenas 14 edições mereceram uma abordagem com 

destaque para as questões femininas, uma vez que em uma das edições há duas 

reportagens que aludem ao tema deste trabalho. 

Estes resultados do estudo das mídias nos leva novamene a aludir à Teoria do 

Espiral de Silêncio, proposta pela cientista política alemã Elisabeth Noelle-Neumann. 

Nas quatro publicações, do passado e do presente, há o silêncio sobre a violência contra 

a mulher. Segundo Orlandi (1993), com ou sem palavras, o silêncio determina os 

processos de significação, trabalhando os limites das formações discursivas e 

determinando os limites do não-dizer. 

De acordo com Hall (1981), a função básica da mídia diante destes fatos pouco 

destacados, ou completamente ignorados, pelas quatro revistas é a de “fornecimento e a 

construção seletiva do conhecimento social, do imaginário social através do qual 

percebemos os ´mundos´, as ´realidades vivenciadas´ dos outros e reconstruímos 

imaginariamente suas vidas e as nossas em um ´mundo global´, inteligível, em uma 

´totalidade vivenciada”. Alsina (2009) define essa prática como os discursos fornecidos 
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pela mídia a partir dos quais os grupos ou as classes constroem uma imagem das vidas, 

significados, práticas e valores de outros grupos ou classes sociais e sobre a sua situação 

com relação ao quesito globalidade.  

Para Cunha (2013, p. 54), “as mídias são componentes da dinâmica social e 

interagem nos processos sócio-históricos, culturais e políticos das diferentes 

sociedades”, logo, têm um papel preponderante no processo de construção imaginária 

da configuração coletiva da vitimização feminina através de seus veículos de difusão. 

Para a autora, o imaginário é um componente da existência humana como experiência 

marcadamente social, que dá sentido à vida coletiva e é ressignificado por ela, tornando-

se um elemento em permanente construção. Esse conjunto de elementos forma os 

imaginários sociais descritos por Baczko (1985), nos quais os símbolos em que eles 

assentam fazem parte de sistemas complexos e compositórios, como os mitos, as 

religiões, as utopias e as ideologias. Cabe agora, aos jornalistas e pesquisadores 

contemporâneos, contribuir para a construção de novos imaginários na mídia. Uma nova 

dinâmica social midiática onde as questões das situações-limites das mulheres sejam 

evidenciadas, relatadas e combatidas. Onde essas histórias sejam abordadas com 

prioridade para a construção de uma mídia e de uma sociedade mais humanas, reais e 

abrangentes. 
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