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“ ‘Ela é tão livre que um dia será presa.  

‘Presa por quê?’ 

‘Por excesso de liberdade’. ‘Mas essa 

liberdade é inocente?’  

‘É’. ‘Até mesmo ingênua’.  

‘Então por que a prisão?’  

‘Porque a liberdade ofende’ ”. 

Clarice Lispector (...) In: Um Sopro de Vida: 

(Pulsações),8a. ed. Editora Nova Fronteira, 

1978, p. 66. 
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RESUMO 

 

O homicídio conjugal é definido como uma conduta violenta que acontece no âmbito 

de uma relação afetiva. Durante o estudo acerca do tema, foi possível perceber as 

escassas pesquisas a respeito do homicídio cometido por mulheres. Por meio da 

revisão bibliográfica, surgiram inquietações sobre a atual temática da pesquisa, o 

que nos proporcionaram algumas reflexões. A partir desse viés, o objetivo geral 

deste trabalho foi analisar os eixos motivacionais de mulheres que cometeram 

homicídio conjugal, levantando os indicadores no que se refere aos homicídios 

conjugais cometidos por mulheres no Estado de Alagoas, ocorridos entre os anos 

2000 e 2016, descrevendo a história do ato homicida cometido pela reeducanda e 

identificando os motivos que a levaram a cometer o homicídio conjugal. Como 

metodologia foi utilizada o modelo quanti-qualitativo, com entrevista semiestruturada, 

em que os dados quantitativos foram configurados a partir de um parâmetro de 

ocorrência de crimes conjugais no Estado no período proposto. E, por fim, foi 

apresentado o estudo de caso, a fim de apresentar os dados obtidos através de 

entrevista. Como resultado quantitativo, foi possível verificar que houve um aumento 

gradativo de 191% do crime cometido por mulheres no Estado referente ao ano 

2011 a 2016. A construção e discussão do caso parte do referencial teórico da 

psicanálise, contemplando os objetivos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Homicídio Conjugal. Violência Doméstica. Psicanálise. Mulheres. 
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RESUMEN 

 

 
homicidio conyugal se define como un comportamiento violento que se produce en el 

contexto de una relación de amor. Durante el estudio sobre el tema, se reveló la 

escasa investigación sobre el asesinato cometido por mujeres. A través de revisión 

de la literatura, había preocupaciones por el tema actual de la investigación, que nos 

proporcionó con algunas reflexiones. A partir de este sesgo, el objetivo de este 

estudio fue analizar los ejes motivacionales de las mujeres que cometieron el 

asesinato civil, elevar los indicadores en relación con los homicidios conyugales 

cometidos por mujeres en el estado de Alagoas, que tuvo lugar entre 2000 y 2016, 

que describe el historia del acto homicida cometido por reeducanda y la 

identificación de los motivos que le llevaron a cometer el homicidio del cónyuge. La 

metodología utilizada fue modelo cuantitativo y cualitativo con la entrevista semi-

estructurada, en la que las figuras se han establecido a partir de un parámetro de 

ocurrencia de crímenes conyugales en el estado en el período propuesto. Y, por 

último, el estudio de caso fue presentado con el fin de presentar los datos obtenidos 

a través de entrevistas. Como resultado cuantitativo, se encontró que hubo un 

aumento gradual del 191% del crimen cometido por las mujeres en el estado para el 

año 2011 hasta el 2016. La construcción y discusión del caso del marco teórico 

psicoanalítico, que cubre los objetivos de la investigación. 

 

Palabras clave: homicidio conyugal. La violencia doméstica. Psicoanálisis. Las 

mujeres. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surgiu da inquietação e da necessidade de reflexão acerca da 

mulher homicida. O interesse pelo tema deu-se pelo reduzido número de pesquisas 

sobre o homicídio conjugal cometido por mulheres no Brasil. A partir desse viés, o 

questionamento que sobressaiu em nossa pesquisa foi: “O homicídio conjugal 

cometido por mulheres não ocorre no Brasil?”. Desse modo, depois de uma vasta 

pesquisa, descobriu-se que sim, os homicídios acontecem; no entanto, por um 

campo pouco explorado pelos pesquisadores brasileiros.  

Matar um indivíduo com quem esteve relacionado afetivamente é uma atitude 

enigmática diante da incessante busca de amor em nossa sociedade. Se 

começarmos a aniquilar as pessoas que supostamente amamos e respeitamos, 

como poderemos depositar o nosso afeto e a nossa atenção? 

Com base nesses princípios, é incontestável que o homicídio conjugal vem se 

tornando um problema social significativo, uma vez que o seu crescente número é 

passível de ser explorado devido à relevância e reverberações sociais, familiares e 

carência de prevenção. 

 Segundo Borges (2011), constata-se, na literatura, um número significativo de 

estudos que discutem o tema homicídio conjugal de modo geral. Diante das 

pesquisas destinadas à temática, verifica-se que, em grande parte dos casos, os 

homens são os homicidas e as mulheres as vítimas. Desse modo, há uma 

prevalência de estudos acerca de homicídios cometidos pelo sexo masculino, tendo 

como consequência escassas pesquisas a respeito do homicídio cometido por 

mulheres. 

Assim surge o interesse pela mulher homicida, advindo das mudanças 

sofridas pelas mulheres dentro da sociedade. Quando se fala de homicídio conjugal, 

vemos que as taxas mais altas são designadas ao gênero masculino, porém, isso 

não significa que as taxas femininas não existam ou devam ser ignoradas. Ao longo 

dos anos o gênero feminino foi caracterizado como um grupo incapaz de cometer tal 

ato, sendo as chances do homicídio conjugal ocorrer por mãos femininas serem 

poucas. Assim, percebe-se, através da literatura, o quanto à mulher vem de 

encontro ao sistema patriarcal.  
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No primeiro momento desta pesquisa, será apresentada a metodologia 

utilizada para obtenção dos resultados. De acordo com o conteúdo desta e seus 

objetivos, a mesma apresenta-se como uma pesquisa descritiva, propondo utilizar, 

como método, o estudo de caso com base na análise de conteúdo, apresentando 

uma abordagem quanti-qualitativa. 

No terceiro capítulo desta monografia, foi exposto um panorama sobre a 

criminologia de um modo geral; em seguida, no contexto brasileiro, bem como as 

mulheres inseridas a cometer o crime. Buscou-se, portanto, com este capítulo, 

realizar uma revisão bibliográfica acerca da mulher homicida, mostrando a 

prevalência da ocorrência do crime feminino. 

Posteriormente, no quarto capítulo, foi abordado o tema da violência 

doméstica, tendo em vista a sua estreita relação com o crime feminino. De acordo 

com Day et. al. (2003), o termo violência doméstica é designado para o tipo de 

violência que ocorre dentro do ambiente familiar, que poderá abranger filhos, esposa 

(o) e agregados. Assim, este capítulo contemplou a violência domestica de forma 

geral, tal como a violência doméstica contra a mulher, considerando a escolha do 

tema desta pesquisa. 

Ademais, no quinto capítulo, foram mostrados os dados quantitativos que 

apresentam o panorama da ocorrência de crimes feminino no Estado de Alagoas. 

Foram organizadas tabelas com dados cedidos pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Alagoas e da Secretaria de Estado de Ressocialização e 

Inclusão Social, buscando apresentar para a sociedade a evolução do crime 

feminino e, especificamente, o homicídio conjugal cometido pelas mulheres.  

No sexto capítulo foi apresentado uma discussão a respeito da mídia e o 

crime, visto que este foi o critério de inclusão da presente pesquisa, tornando-se 

uma articulação necessária para a discussão proposta no trabalho. Após uma 

revisão a respeito dos meios de comunicação e como estes retratam o crime 

feminino, foi realizada uma análise das matérias publicadas nos meios de 

comunicação, buscando levantar o modo como as mídias divulgam a representação 

feminina acerca do homicídio. 

Tendo como princípio uma sociedade patriarcal, esta pesquisa teve como 

objetivo entrevistar mulheres que cometeram homicídio conjugal, apresentando 

como critério de inclusão a repercussão destes crimes na mídia alagoana. 

Atendendo aos critérios teve-se uma amostra de um único sujeito. 
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Com base nos relatos obtidos nas entrevistas, um estudo de caso foi 

organizado de acordo com a análise de conteúdo. Este estudo e análise foram 

apresentados no sétimo capítulo, com o objetivo de buscar as motivações que 

levaram essa mulher a cometer homicídio conjugal, pois, se o que está 

verdadeiramente em busca é a prevenção do homicídio, é imprescindível, ouvir do 

autor do crime, o que o levou a tal ato. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa acerca do Homicídio Conjugal 

cometido por mulheres no Estado de Alagoas, realizada no Presídio Santa Luzia, 

coordenada pela Profª Msª Karolline Hélcias Pacheco Acácio. A Pesquisa teve por 

objetivos 1. Levantar um panorama de homicídios cometidos por mulheres no 

Estado de Alagoas; 2. Descrever a história do ato homicida cometido pela 

reeducanda; 3. Analisar a motivação que levou a mulher a cometer o homicídio 

contra seu conjuge. Os dados da pesquisa foram coletados entre os meses de junho 

a outubro.  O trabalho é composto de uma pesquisa teórica, pesquisa de campo 

descritiva, análise dos dados e discussão dos resultados. O presente capítulo tem 

como objetivo apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento desta 

pesquisa.  

De acordo com o conteúdo desta e seus objetivos, a mesma apresenta uma 

abordagem quanti-qualitativa. A coleta de dados quantitativos ocorreu por meio de 

dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão 

Social e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, sendo retratado 

por meio de gráficos. A coleta de dados qualitativos ocorreu através de entrevistas 

semiestruturadas e a análise dos dados por meio do método dá análise de conteúdo 

sob a perspectiva análise de conteúdo. 

Acerca do caráter quantitativo da pesquisa, de acordo com Sampieri, Collado 

e Lucio (2013), este proporciona a oportunidade de generalizar os resultados 

obtidos, propiciando a chance de replica, o que facilita a comparação entre 

pesquisas equivalentes. Como será relatado a seguir, este tema é pouco explorado 

no universo brasileiro, logo, pretende-se estimular a criação de parâmetros e 

estatísticas para novas pesquisas dentro deste tema.  

A respeito da coleta de dados quantitativos, os mesmos foram fornecidos pela 

Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social e a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Alagoas, nos dias 29 e 30 de setembro de 2016, 

respectvamente. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 31), “a 

pesquisa quantitativa deve ser a mais ‘objetiva’ possível”. Logo, os dados 

quantitativos cedidos foram organizados em tabelas e sua análise foi realizada com 

base nas hipóteses formuladas no projeto desta pesquisa e em estudos anteriores.  
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Já o método de pesquisa qualitativa foi adotado por proporciona ao 

pesquisador, através da linguagem corporal e verbal do sujeito investigado, um 

acesso completo a realidade e subjetividade do individuo. Fornecendo, assim, uma 

maior perspectiva sobre o sujeito entrevistado, permitindo compreender sua 

individualidade. De acordo com Gaskell (2002), a pesquisa qualitativa tem por 

finalidade retratar uma amostra do ponto de vista do sujeito entrevistado, bem como 

não apresenta um papel de contar opiniões, mas sim de explorar as diversas 

opiniões acerca do assunto estudado.   

A pesquisa qualitativa proporciona profundidade aos dados, dispersão, riqueza 
interpretativa, contextualização do ambiente ou entorno, detalhes e 
experiências únicas. Também traz um ponto de vista ‘novo, natural e holístico’ 
dos fenômenos, assim como flexibilidade (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 
2013, p. 41). 

 

A técnica empregada para a coleta de dados qualitativos foi o de entrevistas 

semiestruturadas e o registro destas ocorreram através de gravações em áudio. 

Assim, a entrevista semiestruturada foi adotada por possibilitar ao pesquisador 

conduzir a pesquisa, sem, no entanto, se limitar as perguntas pré-estabelecidas, 

tendo em vista que pesquisas com entrevistas são um método social onde a 

linguagem é o principal mecanismo de troca (GASKELL, 2002). 

Para a organização dos dados coletados na entrevista semiestruturada, foi 

escolhido o método de estudo de caso. De acordo com Yin (2010), o estudo de caso 

é um método de “investigação empírica” (p. 39), onde “investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” 

(YIN, 2010, p. 39). Deste modo, o estudo de caso foi eleito por proporcionar um 

entendimento de determinado fenômeno do cotidiano em profundidade, sem 

desconsiderar as influencias sociais que rodeiam o sujeito. 

Acerca da análise dos dados qualitativos “o pesquisador deverá, porém, expor 

e validar os meios e técnicas adotadas, demonstrando a cientificidade dos dados 

colhidos e dos conhecimentos produzidos” (CHIZZOTTI, 2005, p. 85) assim esta 

pesquisa privilegia a análise de conteúdo, sendo este método selecionado por 

proporcionar uma análise dos relatos obtidos nas entrevistas.  

De acordo com Bardin (2010, p. 32), “a análise de conteúdo é um método 

muito empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica e do tipo de 

interpretação que se pretende como objetivo". Logo, caracteriza-se como um 



17 
 

conjunto de técnicas de análise, que por meio de procedimentos sistemáticos, 

intenciona obter indicadores que possibilitem a inferência de conhecimentos 

referentes à comunicação. A análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2010, p. 44). 

 

No decorrer da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do 

tema da pesquisa, utilizando banco de dados eletrônicos, livros e periódicos. Acerca 

dos periódicos, os mesmo foram selecionados entre um período de 2003 a 2016 

para proporcionar a pesquisa um caráter atual, apesar da baixa produtividade da 

academia brasileira a respeito do homicídio conjugal cometido por mulheres.  

A seguir serão relatados os métodos de construção da pesquisa bibliográfica 

e pesquisa de campo.  

 

 

2.1 Pesquisa Teórica 

 

 

A pesquisa bibliográfica foi construída através de leitura de textos e 

publicações que retratam temas sobre violência doméstica, mulher criminosa, 

criminologia e a mulher nos meios de comunicação, possibilitando a construção de 

um referencial teórico sólido, que mostram a trajetória da mulher dentro da 

sociedade brasileira e suas transformações ao longo dos anos. Dentre os autores 

pesquisados estão, Nestor Sampaio Penteado Filho (2010); Nasio (1999), Freud 

(1922), Winnicott (2011), Saffioti (2004), Antonio García-Pablo de Molina, Luiz Flávio 

Gomes (2010) e Bardin (2010). 

Ao longo da construção bibliográfica, houve determinada dificuldade em 

localizar textos que tratassem a mulher como ser criminoso, seja por crime leve ou 

grave, como furto, como homicídio. Sendo muito escassas as produções e 

publicações cientificas acerca desse tema no Brasil, podendo ser encontrando em 

considerável quantidade em países como Canadá, França e Portugal. No entanto, 

espera-se que este estudo desperte a comunidade para a produção de artigos com 

esse tema.  
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2.2 Pesquisa de campo 

 

 

 A pesquisa de campo foi dividida em duas partes: a primeira parte foi à coleta 

de dados quantitativos em órgão públicos no estado de Alagoas, como a Secretaria 

de Estado de Ressocialização e Inclusão Social que cedeu os dados gerais das 

mulheres encarceradas no Presídio Feminino Santa Luzia na cidade de Maceió no 

período de 2011 a 2016, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas 

que transferiu 176 boletins de ocorrência de 2000 a 2016, permitindo a coleta de 

dados acerca das mulheres que cometeram homicídio e homicídio conjugal no 

Estado de Alagoas. 

 A segunda parte foi à pesquisa qualitativa, realizada no Presídio Feminino 

Santa Luzia, localizado no Complexo Penitenciário de Maceió, em Alagoas. A 

entrada das pesquisadoras neste local foi autorizada, através de documentos 

emitidos pelo diretor do Complexo Penitenciário de Maceió e pela diretora do 

Presídio Feminino Santa Luzia. Para a realização das entrevistas com a reeducanda 

foi emitido um documento de autorização pelo Dr. Juiz da 16º Vara Criminal da 

Capital.  

 A amostra da pesquisa foi determinada com mulher alagoana de todas as 

etnias que cometeu homicídio conjugal, com idade entre 35 e 50 anos e que teve 

seu caso repercutido na mídia do Estado. Antes da coleta de dados ocorrerem, 

foram selecionadas mulheres que cometeram homicídio conjugal no Estado de 

Alagoas e que tiveram seus casos divulgados pelos meios de comunicação, 

atendendo ao critério de inclusão. Após esse momento, foram verificadas quantas 

delas ainda se encontravam no Presídio Feminino Santa Luzia, para então dar 

continuidade a pesquisa. De cinco (5) mulheres pesquisadas, apenas uma (1) se 

encontrava neste ambiente.  

 Desse modo, para a realização da entrevista, primeiramente foi realizado o 

convite e, após aceitação, apresentação do TCLE (Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido), assinatura do termo e, por fim, entrevista. Por encontrar-se dentro do 

Presídio Feminino, a entrevistada não pôde permanecer com o TCLE, entretanto, 

este foi entregue aos responsáveis da unidade para que o documento seja anexado 

aos seus pertences e esteja a sua disponibilidade. Todas as entrevistas foram 
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gravadas e posteriormente transcritas. Para coleta de dados foram realizadas duas 

entrevistas, cada uma com 23 e 36 minutos, respectivamente.   

 Antes que esta pesquisa pudesse ir a campo, a mesma foi enviada para o 

Comitê de Ética do Centro Universitário Tiradentes, com o CAAE 

56925616.7.0000.5641, submetido em 09/06/2016 e aprovado em 22/06/2016, como 

pode ser verificado em anexos.  
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3 CENA DO CRIME, NÃO ULTRAPASSE: CRIMINOLOGIA 

3.1 Breve histórico da criminologia 

 

 

O crime é um acontecimento presente em nossa sociedade, em que a 

compreensão das causas vem sendo reformulada com o passar do tempo. 

Historicamente a criminologia foi marcada por duas etapas pré-científica e 

científica. A Escola Clássica caracterizada como pré-científica, defendia dois pontos 

distintos de investigação sobre o crime, o primeiro mantém o método abstrato, 

dedutivo e formal guiadas pelas idéias do Iluminismo, dos Reformadores e do Direito 

Penal; o segundo era realizado uma desintegração onde cada especialista utilizava 

o método empírico-indutivo por meio da observação e indução, especulando tal 

acontecimento (MOLINA; GOMES, 2010).  

Assim, seguindo seus princípios o crime era considerado como uma infração, 

onde a punibilidade deve ser baseada no livre-arbítrio e a pena deve ter caráter de 

retribuição pela culpa moral do delinquente no intuito de prevenir o delito e 

restabelecer a ordem social (FILHO, 2010). 

A segunda etapa foi a Escola Positivista identificada como científica, deu 

início no século XIX na Europa, argumentando que seriam necessários métodos 

mais eficientes do que o dedutivo lógico defendido pela Escola Clássica, 

preconizando a utilização da observação, análise e experimento (MOLINA; GOMES, 

2010). 

Guiados pelos seus princípios o delito é considerado um fenômeno natural e 

social, que são ocasionados por fatores biológicos, físicos, sócias, onde a pena é um 

recurso de intervenção social, utiliza o método indutivo-experimental, tendo como 

objeto de estudo o crime, o criminoso, a pena e processo (FILHO, 2010). 

Com a divisão entre pré-científica e cientificada nomeadas de clássica e 

positivista, tal acontecimento ficou conhecido como luta de escolas. Alguns autores 

consideram como divisor na história da criminologia, com a Escola Positivista, onde 

a criminologia deixa de ser uma especulação, da dedução, do pensamento abstrato-

dedutivo e passa à observação, à indução ao método positivo (MOLINA; GOMES, 

2010). 

A Escola Positivista tem como principais representantes Lombroso, Ferri, 

Garófalo. Em 1876, Lombroso publicou o livro O homem delinquente, marcando a 
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época sobre os estudos criminológicos. Assim, pode-se dizer que a escola positiva 

surge no momento que os estudos se voltam para o criminoso e a motivação que o 

levaria a tal ato (MOLINA; GOMES, 2010). 

Nomeado como pai da Antropologia Criminal, Lombroso soube articular de 

forma inteligível as idéias e conhecimentos existentes na época, para ajudar a traçar 

um perfil dos criminosos. Com bases nas idéias fisionomistas e dados estatísticos de 

criminalidade, passou a analisar partes do corpo humano, buscando também base 

nas informações frenológicas, com exames de crânios com o objetivo de sustentar a 

teoria do criminoso nato (FILHO, 2010).    

Dessa forma, a teoria de Lombroso é embasada de pesquisas craniométricas 

de criminosos, englobando fatores anatômicos, fisiológicos e mentais. A maioria de 

suas pesquisas foram realizadas em manicômios e prisões, levando a conclusão do 

atavismo, considerando o criminoso como um ser atávico, retrocedendo ao homem 

primitivo, acreditando ser provocado pela a agressividade explosiva da epilepsia, 

que afetada o sistema nervoso. Lombroso também acreditava que os fatores sócio-

econômicos como o uso abusivo de álcool, a educação, o trabalho, entre outros, 

poderiam estar ligados ao comportamento criminoso (FILHO, 2010). 

 

 

3.2 Conceito de Criminológico 

 

 

A criminologia é conceituada como uma ciência empírica e interdisciplinar que 

tem por objeto o estudo das ações criminógenas, que atualmente está fragmentado 

em quatro vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social, ou seja, dos 

motivos que levam o ser humano a cometê-las; o perfil do indivíduo infrator; a figura 

da vítima e sua participação ou não no ato de ilegalidade penal; as formas de 

controlar socialmente o delinquente, assim como à ressocialização do mesmo 

(SHECAIRA, 2013). 

No vocábulo etimológico, a palavra criminologia vem da conjunção da palavra 

latim crimino que significa crime, com o termo grego logos, que quer dizer tratado ou 

estudo, significando “estudo do crime” (FILHO, 2010, p. 19).  

Baseado na definição do livro Criminologia, de autoria de Antonio García-

Pablos de Molina e do Luiz Flávio Gomes (2010): 
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[...] cabe definir a Criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que 
se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle 
social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma 
informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis 
principais do crime, contemplado este como problema individual e como 
problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do 
mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinqüente e nos 
diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito (MOLINA; GOMES, 
2010, p. 34). 

 

Dentro das vertentes que o crime pode ser estudado, temos o direito penal 

que denomina como uma conduta inadequada que tem como consequência a 

punibilidade, enquanto a criminologia compreende como um problema social, sendo 

apresentado em quatro princípios, acredita que o crime não acontece por fato 

isolado; seu acontecimento pode acarretar dor tanto a vítima quanto a sociedade; é 

levando em consideração a frequência por um período significativo de tempo na 

mesma extensão; por ultimo a analise detalhada do crime e seu impacto na 

sociedade. (FILHO, 2010). Diante disso esse trabalho irá interpretar o crime 

utilizando o olhar da criminologia. 

Alguns autores pontuam que ocorreu uma extensão no objeto de estudo da 

criminologia. Molina e Gomes (2010) ressaltam que antes dessa mudança, as 

investigações eram voltadas apenas para o delinquente e o delito, com a ampliação 

a vítima e o controle social passaram a fazer perde desse estudo, caracterizada pela 

moderna Criminologia.  

Método é um modo a ser seguido para melhor compreensão do fato, dessa 

forma, na criminologia são utilizados métodos como biológicos e sociológicos. 

Considerada como ciência empírica e experimental faz uso da metodologia 

experimental, naturalística e indutiva que são utilizados para estudar o criminoso, e 

para compreender as causas da criminalidade procura base nos métodos 

estatísticos, históricos, sociológicos e biológicos (FILHO, 2010). Assim a criminologia 

transita pelas teorias e métodos que buscam o entendimento desse fenômeno. 

De acordo com Molina e Gomes (2010) pontuam que a criminologia tem como 

função instruir a sociedade e os poderes públicos sobre o delinquente, o delito, 

vítima e o controle social, de forma que proporcione um esclarecimento com bases 

científicas frente à problemática criminal, prevenir, intervir, oferecendo uma maior 

segurança. 

A Criminologia, como ciência, não pode trazer um saber absoluto, certo e 
definitivo sobre o problema criminal, senão um saber relativo, limitado, 
provisional a respeito do mesmo. A experiência demonstra que com o 
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tempo e o progresso as teorias se superem, as concepções outrora mais 
aceitas caem no esquecimento e tornam-se obsoletas. A Criminologia 
aspira conhecer e explicar a realidade com pretensões de objetividade, 
busca a verdade e o progresso. Entretanto, como disse Popper, ao referir-
se a este último, o progresso constitui uma “busca sem fim” (MOLINA; 
GOMES, 2010, p.142). 

 

Diante dessa complexidade a criminologia tem uma conduta multidisciplinar, 

onde faz necessária a comunicação com outros profissionais (FILHO, 2010). 

 

 

3.3  Criminologia no Brasil 

 

 

Segundo Alvarez (2002) a criminologia deu início no Brasil no século XIX, 

onde alguns nacionalistas acataram as ideias dos autores da antropologia criminal, 

tendo Lombroso como principal influência. Dentre eles, estão João Vieira de Araújo, 

Nina Rodrigues, entre outros.  

João Vieira de Araújo (1844-1922) publicou em 1884 o livro chamado Ensaio 

de Direito Penal ou Repetições Escritas sobre o Código Criminal do Império do 

Brasil, em que trazia a importância de uma analise na legislação nacional com o 

objetivo de uma proposta atualizada para o campo do direito criminal, configurada 

dentro da perspectiva de Lombroso (ALVAREZ, 2002). 

Como educador, lecionava na Faculdade de Direito do Recife, introduzindo 

nas aulas as ideias de Lombroso. Considerando insuficiente, dedicou-se a propagar 

as ideias do mesmo, com publicações em revistas jurídicas, com um objetivo de 

atingir ampliar o público, não se restringindo à sala de aula, sendo considerado o 

pioneiro da Escola Positiva de direito penal no Brasil (ALVAREZ, 2002). 

Outro autor brasileiro motivado pela Escola Positiva foi Nira Rodrigues, em 

sua obra As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, publicada em 

1894, abordando a necessidade de inserir mais códigos penais alegando que um 

não supria as diversidades raciais e regionais argumentando com bases 

sociológicas (SCHECAIRA, 2013). 

Neste mesmo trabalho Nira Rodrigues trouxe sua opinião a respeito do livre-

arbítrio, acreditava que: 
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[...] o postulado da vontade livre como base da responsabilidade penal só se 
pode discutir sem flagrante absurdo, quando for aplicável a uma agremiação 
social muito homogênea chegando a um mesmo grau de cultura mental 
(RODRIGUES, [1894?] apud SHECAIRA, 2013, p.98). 

Com seu posicionamento quanto o livre-arbítrio, criticou o ecletismo do autor 

da obra Menores e loucos em direito criminal, publicada em 1884 de Tobias Barreto. 

O mesmo não adotou as ideias de Lombroso, para ele: 

O direito de punir é um conceito científico, isto é, uma formula, uma espécie 
de notação algébrica, por meio da qual a ciência designa o fato geral e 
quase quatidiano da imposição de penas aos criminosos, aos que 
perturbam e oferecem, por seus atos, a ordem social (BARRETO apud 
SHECAIRA, 2013, p.95). 

Dessa forma é possível perceber as ideias defendidas pelos autores trazendo 

uma discussão dentro do campo da criminologia, que são perpetuados até a 

atualidade. 

 

 

3.4  A mulher que surpreende: a criminosa  

 

 

Quando o crime é cometido pelo gênero feminino, é possível se deparar com 

reação de perplexidade, pois a sociedade interpreta a mulher como incapaz de 

cometer tal ato comparado ao homem. 

Apesar de a mulher ter conquistado alguns espaços em outras esferas 

sociais, fora dos cuidados do lar, a figura feminina ainda continua sendo interpretada 

como dona do lar, pertencendo atividades domésticas que limita a manter em casa, 

cuidado dos filhos, dessa forma inapta de atingir o crime. 

 

Durkheim já percebia a reação da sociedade e o tratamento da Justiça 
diferenciados por classe e por sexo, demonstrando, no final do século XIX, 
que homens e mulheres aproximavam-se em termos de disposição ao 
homicídio. A diferença nas estatísticas de criminalidade decorria da 
educação voltada para os sentimentos privados e do tratamento gentil dos 
pais para com as filhas. A mulher aproveitava-se dessa indulgência, 
exagerando nos sentimentos, sendo mais facilmente beneficiada no 
julgamento (DURKHEIM, 1983 apud ALMEIDA, 2001 p.73). 
 

Almeida (2001), afirma que se faz necessário buscar informações de pessoas 

próximas a delinquente com o objetivo de averiguar sua história, apesar de ser vista 

como dotada de mais sentimento, também é capaz de agir com insensibilidade, 
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egoísmo, utilizando a ideia de sentimento materno e sofrimento para benefício 

próprio. 

 A compreensão do crime praticado pela mulher tem como base a teoria de 

Lombroso, o qual evidencia que a mulher tem uma predisposição a cometer 

homicídio conjugal, estimulado pelo ciúme e vingança. Lombroso considerava a 

mulher normal, ou seja, aquela que não era criminosa como um ser abaixo da 

inteligência, movida pelo instinto, de índole má, enquanto as mulheres criminosas 

eram ainda mais inferiores consideradas como criminosas natas, formadas pela 

estrutura psíquica e física de delinquente (ALMEIDA, 2001). Considerada menos 

capaz de realizar o crime, também o comete. 

 Almeida (2001) ressalta que a utilização da tese de legitima defesa vai 

depender da necessidade e argumento trazido pela criminosa, há situações que é 

usada como respaldo jurídico para minimizar a pena, enquanto outras mesmo tendo 

conhecimento aceitem o julgamento sobre o ato ilícito cumprindo a pena sem buscar 

na tese um meio de redução. 

 De acordo com o site Jusbrasil o Art. 18 do Código Penal – Decreto Lei 

2848/40 Crime culposo (incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) II – culposo, 

quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

 Dessa forma a narrativa da criminosa se faz indispensável, para confrontar e 

fundamentar os fatos averiguados, identificando os indícios a serem avaliados, de 

forma que venha a contribuir para a construção do caso. 
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4 GOLPES QUE DEIXAM MARCAS: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

4.1 Conceitualização 

 

 

Hoje a violência é uma causa que envolve muitos estudiosos nas áreas 

sociológicas, antropológicas, psicológicas e jurídicas, e estando presente em muitas 

fases da história da sociedade humana, atinge todo o contexto mundial, 

acontecendo em inúmeras circunstâncias no âmbito público ou privado. Cavalcanti 

(2007) declara que pragmaticamente a violência consiste em ações individuais, 

grupos, classes, nações que causa a morte de outros seres humanos ou que afetam 

sua integridade física, moral, mental ou espiritual.  

Segundo Dados da Organização Mundial de Saúde - OMS, a violência pode 

ser classificada em modalidades, a violência interpessoal, a violência contra si 

mesmo e a violência coletiva. A esta classificação podemos incluir duas espécies: a 

violência social e a violência urbana. 

A violência interpessoal caracteriza-se por física ou psicologia, podendo 

ocorrer em um espaço público ou privado; a violência contra si mesmo é o suicídio; a 

violência coletiva é a que tem os conflitos entre nações e grupos, terrorismo de 

Estado e grupos de gangues; a violência social é a qual tem razões 

socioeconômicas e a violência urbana é a que ocorre nas cidades que podem ser 

crimes eventuais ou organizados (OMS, 2002).  

Para Girard (1990 apud CAVALCANTI, 2007) a elaboração de um sistema 

antropológico-fenomenológico, explica a origem da cultura e a estrutura de violência 

nas sociedades. Ele afirma que os homens possuem desejos primitivos geradores 

de conflitos e rivalidade que apresentam uma estrutura mimética: algo é desejável 

por um que é desejável por outros, assim a causa do conflito.  

Cavalcanti (2007) cita a análise de René Girard com base na teoria de 

Thomas Hobbes, “que concebe a vida com base na busca pela sobrevivência e 

preservação da existência humana” (CAVALCANTI, 2007, p. 27). Também cita que a 

falta de regras institucionais reconhecidos por todos é mantido por um poder 

superior, o convívio humano se converte em conflitos um contra os outros. Este 

comportamento é inerente ao estado de evolução que o homem se encontra e que o 

único caminho para acabar com este ciclo de desconfiança e violências é o pacto 

social que define os parâmetros da vida em sociedade (CAVALCANTI, 2007). 



27 
 

Segundo Rabenhorst (2003 apud CAVALCANTI, 2007, p.29) “a violência pode 

ser compreendida como o próprio abuso da força”, em que o corpo como meio de 

exercer a força e, portanto, a potência, o valor, a força vital. Dessa maneira, o 

agressor se beneficia da relação de poder e força física para dominar a vítima, 

mantendo-a sob o jugo das mais variadas formas de violência. Consequentemente 

uma divergência de opinião ou discussão é o suficiente para se transformar em 

agressões verbais e físicas, podendo ter consequências danosas para toda a 

família, assim a violência pode ser assimilada como o próprio abuso da força. 

Cavalcanti (2007) relata que a violência é um ato de brutalidade, abuso, 

constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, 

ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra 

alguém e evidencia relações intersubjetivas e sociais definidas pelo constrangimento 

de ameaça, medo e terror. 

Alguns autores citados por Cavalcanti apontam que a violência faz parte do 

cotidiano do sujeito, e passa a ser mascarada pelo senso comum. Para Marilena 

Chauí (1984), senso comum é o conjunto de crenças, valores, saberes e atitudes 

que a sociedade considera naturais porque é passado e reproduzido de geração 

para geração, sem questionamentos, este quando é cristalizado no modo de pensar 

e sentir pela sociedade, forma o sistema  de preconceitos.  Chauí (1984) também 

coloca que o sistema de preconceitos, discriminação transpõe às relações sociais, 

tornando-se uma forma mascarada de passar de geração para geração. 

O preconceito e a discriminação são relatados neste trabalho como, 

respectivamente: opinião formada, antecipadamente, sem o sujeito obter o 

conhecimento e fazer suas ponderações; e a discriminação é a materialização do 

preconceito, diferenciar e separar o que, previamente, foi concluído (CHAUÍ, 1984). 

Pode-se citar também o racismo, não no sentido apenas de cor de pele, ou de 

religião, mas sob uma perspectiva da ideologia da existência de um grupo de 

sujeitos que se intitulem superiores a outros grupos de sujeitos (CHAUÍ, 1984). 

Assim a sociedade através do senso comum alterna entre o preconceito, 

discriminação e racismo. 

Dentro do amplo conceito de violência, destaca-se a violência doméstica, que 

é marcada, profundamente, pelo preconceito, discriminação, racismo e abuso de 

poder do agressor contra a sua vitima, pessoas que devido sua particularidade, 

estão vulneráveis no contexto social que estão inseridas (CAVALCANTI, 2007). 
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No desenvolvimento da história, as mulheres na sociedade apresentaram um 

papel de sujeição ao homem. Ainda é possível perceber esta característica em sua 

identidade, mesmo com as conquistas alcançadas em muitas diferentes áreas da 

sociedade (CAVALCANTI, 2007). 

Mesmo que a sociedade inserida no século XXI tenha evoluído em vários 

âmbitos como: social, cultural, científico, político, etc, torna-se notória a 

desigualdade entre homens e mulheres, ficando assim estagnada no 

desenvolvimento da desigualdade gênero. 

 

 

4.2 Violência Doméstica contra a Mulher 

 

 

De acordo com o decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996 - publicação 

original relata que a violência contra as mulheres é qualquer conduta, ação ou 

omissão, que as mulheres podem sofrer, ocasionada pelo simples fato de serem 

mulheres, e que também possa causar dano, morte, constrangimento, limitação, 

sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda 

patrimonial, podendo ocasionar em espaço público ou privado. 

A violência doméstica contra as mulheres encontra-se mascarada no senso 

comum, e percorre a sociedade de forma sorrateira e silenciosa, fazendo inúmeras 

vitimas, ano após ano, “muitas das violações dos direitos humanos das mulheres 

são praticados em nome da família, da religião e da cultura de grupo, e tem 

permanecido impunes por, supostamente, ocorrerem na esfera privada” 

(CAVALCANTI, 2007, p. 41). 

Segundo o site do Governo Federal no site da Casa Civil para Assuntos 

Jurídicos a lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher: 

 

[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
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III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 
Art. 6

o
  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 

formas de violação dos direitos humanos (BRASIL, CASA CIVIL PARA 
ASSUNTOS JURIDICOS, LEI Nº 11.340 DE 7DE AGOSTO DE 2006). 

 

Segundo Cavalcanti (2007) os tipos de violência contra as mulheres são: 

 Física contra seu corpo;  

 Psicológica que desmoralize atitudes, comportamentos, crenças, 

tentando intimidar, manipular, ameaçar direta ou indiretamente, e 

qualquer outra situação que traga prejuízos emocionais; sexual é 

qualquer atividade sexual que não seja consensual com a mulher;  

 Moral é o assédio moral no âmbito profissional, podendo ser agressão 

física, sexual ou psicológico, ou crimes e calúnia, injúria e difamação;  

 Patrimonial é a qual é praticada contra patrimônio; 

 Espiritual é a que destrói as crenças culturais ou religiosas, ou que 

aceite um determinado sistema de crenças; 

 Institucional é a qual seja praticada dentro de instituições públicas; 

 Gênero ou raça é a qual seja praticada em razão do preconceito, 

discriminação e exclusão social; 

 Doméstica e familiar é a qual seja praticada ou omissa por membros de 

uma mesma família, no âmbito familiar. 

Geralmente a mulher que é vítima da violência doméstica reside com o 

agressor, onde a mesma espera ter um fim nas agressões cometidas pelo 

companheiro.  

Dentro dessa perspectiva, foi criada no a Lei nº. 11.340/06 nomeada de Maria 

da Penha com o: 

[...] cunho educacional e de promoção de políticas públicas de assistências 
às vítimas que a intenção de punir mais severamente os agressores dos 
delitos domésticos, pois prevê em vários dispositivos medidas de proteção à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, possibilitando uma 
assistência mais eficiente e a salvaguarda dos direitos humanos das vítimas 
(CAVALCANTI, 2007, p.175). 
 

A relação de controle e medo gera uma disputa de poder entre as mulheres e 

os homens, em função de que a mulher possui poder do repouso do útero pela 

reprodução, e o homem a semente para esta reprodução, assim os homens se 

colocam no centro do universo (SAFFIOTI, 2004). 
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Outro ponto relatado por Saffiotti (2004) é o fato de que em uma comunidade 

relativamente igualitária entre homens e mulheres, esta população não conseguiria 

estabelecer a lei e as normas, necessitando assim de uma relação de dominação-

exploração. 

Entretanto segundo a Carta Magna, de acordo com a Legislação 

infraconstitucional, a igualdade existe independente do gênero. No entanto a prática 

desta igualdade relativa não é fomentada de forma igualitária, criando uma falsa 

liberdade e gerando uma violência contra o gênero (SAFFIOTI, 2004). 

Assim o conceito de violência de gênero envolve tanto a violência do homem 

contra a mulher, quanto à mulher contra o homem, sendo a mulher ainda tendo que 

viver sobre a influência do sexismo, em que a forma de atitude e ideologia do regime 

de dominação-exploração da mulher fica evidente em varias contexto sociais e 

culturais que esta inserida, de modo que também impregna o Estado (SAFFIOTI, 

2004). 

As influências das mudanças ocorridas na sociedade favoreceram um 

discurso acerca da desigualdade feminina sobre o homem, desencadeando na 

mulher atitudes e sentimentos de opressão (FORMIGA, 2002). 

Entre os vários tipos de violência contra a mulher, pode-se dizer que a 

cometida no próprio ambiente familiar é vista como a mais cruel e perversa. 

Considerando o lar um lugar acolhedor e de proteção, passando a ser nessas 

condições um local de perigo constante (CAVALCANTI, 2007). 

A violência doméstica contra a mulher não tem distinção de raça, idade ou 

religião, é uma situação que passa acontecer de forma silenciosa, o que é 

considerada uma criminalidade oculta, tornando-se, portanto, necessário uma 

tomada de decisão por parte da vítima para, com a ajuda das autoridades, 

concretizar uma medida cabível. 
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5 DADOS ESTATISTICOS DA CRIMINALIDADE DAS MULHERES NO ESTADO DE 

ALAGOAS. 

 

Segundo a Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, a 

população carcerária feminina do Sistema Prisional alagoano é de 219 reeducandas, 

sendo sua capacidade para 210 reeducandas no Estabelecimento Prisional 

Feminino Santa Luzia e 9 no centro psiquiátrico judiciário Pedro Marinho Suruagy. 

O perfil da mulher infratora, em um panorama geral entre os dados de 2011 a 

2016 segundo a secretaria, tende a ser jovem, pertencer a uma baixa classe 

socioeconômica e ter o ensino fundamental incompleto ou ser analfabeta. O principal 

crime cometido é o tráfico de drogas, que somam 51,42% da população carcerária 

feminina Alagoana. Essa evolução feminina na criminalidade culminou em sua 

participação ativa do crime, entretanto as mulheres criminosas em sua maioria são 

condutoras da droga, como transportadoras, ou por assumir a condução de uma 

quadrilha pela prisão do companheiro ou como comandante dele enquanto preso. 

 

Tabela I – População carcerária feminina  

 Fonte Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 2016 

 

Em relação aos dados da secretaria, atualmente, o Estado de Alagoas não 

possui estabelecimento para abrigar os presos condenados em Regime Semiaberto. 

Desta forma todas as reeducandas que se encontra em cárcere privado, e que 

recebem progressão do regime fechado* para o semiaberto1, assim tendo sua pena 

                                                 
1Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Lei de Execução Penal. No regime fechado, a execução da 
pena deve ser em estabelecimento de segurança máxima ou média. Neste caso, a cela deve ter no 
mínimo 6 m² e, em caso de penitenciárias femininas, gestantes e mães com recém-nascidos devem 
ter uma área especial. No regime semiaberto, o cumprimento da pena deve ocorrer em colônia 
agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Aqui, o condenado poderá ser alojado em locais 
coletivos e sua pena estará atrelada ao seu trabalho. Um exemplo comum nesse tipo de prisão é 
reduzir um dia de pena a cada três dias trabalhados.  

Situação Quantidade 

Provisórias 177 

Regime Fechado 48 

Medida de segurança 1 

Regime semiaberto** 97 

Regime Aberto 66 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
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convertida em prisão domiciliar, sob a responsabilidade da 16ª vara de Execuções 

Penais.  

 
 
Gráfico I – Evolução Carcerária do Sistema Prisional Santa Luzia 
 

 

      Fonte Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 2016 

 
Ainda segunda a Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 

a população carcerária teve um crescimento populacional feminina de 191% no 

período de 2011 a 2016. Entretanto dentre este período de 2014 a 2016 este 

crescimento foi de apenas 7%.  

 

Gráfico II– Perfil das mulheres encarceradas 

 

                                       Fonte Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 2016. 
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Como pode-se observar a estruturação do gráfico acima sobre a quantidade 

de reeducandas em relação a idade, percebe-se que, em primeiro lugar com 52 

mulheres, o delito é mais reencidente entre as idades de 25 a 29 anos, sendo o 

início desta fase da vida da mulher, de jovem adulto. Em segundo com 48 mulheres 

encarceradas entre 18 a 24 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos o indivíduo é considerado adolescente. Já para a 

Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos. E para o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estipula que a adolescência acontece dos 12 aos 18 anos. 

 

Gráfico III – Estado Civil 
 

 

                                  Fonte Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 2016. 

Também em relação ao estado civil das mulheres que cometem algum delito, 

as que possuem seu estado civil de solteira, se encontram em primeiro lugar e as 

que possuem união estável/amasiadas, encontra-se em segundo lugar.  

 

Gráfico IV– Tipificação Criminal 
 

 

                                   Fonte Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, 2016. 
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 Em relação à tipificação criminal com base nas 223 mulheres que se 

encontram sob cárcere privado e que cometerem homicídio, a quantidade que 

cometerem o homicídio simples2 é quase o dobro em relação ao qualificado3.  

 

Gráfico V – Mulheres que cometeram homicídios no Estado de Alagoas 

 

                                        Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas 2016. 

 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, dos 176 

boletins de ocorrência disponibilizados no período de 2000 a 2016, 125 mulheres 

cometerem homicídio contra ambos os sexo masculino e feminino, sendo 71% do 

total apresentado, tendo os anos de 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, com os 

maiores incidentes do delito. 

 

Gráfico VI– Mulheres que cometeram homicídio conjugal no Estado de Alagoas  

 

                                           Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas2016. 

                                                 
2
CUNHA, 2005, p.44 a 63. O Código Penal relata o Art. 121 – Decreto Lei 2848/40 de 07 de 

Dezembro de 1940 como, Homicídio que pode ser previsto várias modalidades do crime: Doloso 
simples (caput): matar alguém, sem que o ocorrido fosse desejado. 
3
. Doloso qualificado (§ 2º): ocorre apenas se o crime é doloso, quando há a intenção de matar. 
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Ainda segunda a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas das 

125 mulheres que cometeram homicídio, 28 cometeram homicídio conjugal, sendo 

nos anos de 2010, 2011 e 2013 os de maior incidência do delito.  

Diante da exposição das coletas de dados realizada nas Secretarias de 

Segurança Pública do Estado de Alagoas e na Secretaria do Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social, nota-se o crescimento das mulheres no 

envolvimento com a criminalidade e a incidente deste ato nas mulheres com idades 

mais jovens, e com menor ou nenhum grau de escolaridade.  
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6 O CRIME FEMININO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 A comunicação é essencial para a comunidade, para os contextos sociais que 

estão inseridos, para o comprometimento com a verdade dos profissionais que a 

transmitem e pela forma que é transmitida. Para Meunier e Peraya (2008) a 

comunicação é um ato social que mantém ou transforma as relações sociais. De 

acordo com Echaniz e Pagola (2007) a comunicação é uma necessidade pessoal e 

social, fundamental para a subsistência da espécie humana, aonde vem se 

aperfeiçoando e trilhando novos meios de transmissão desde as primeiras 

civilizações até os dias atuais.  

Desta forma podemos afirmar que todas as pessoas vivem em sociedade e 

esta convivência, dentre os fatores, se baseia na comunicação que umas têm com 

as outras, que podem ocorrer através da forma gestual, da verbal, da imagem, da 

palavra e da escrita, assim sendo, a comunicação é considerada um canal de 

relacionamento importante para a sociedade. 

Segundo Bordenave (1982), a comunicação possui três fatores, 

primeiramente, a realidade na qual a comunicação se realiza, onde as pessoas se 

comunicam dentro de um ambiente ou um contexto, que faz parte de sua historia; 

segundo, as pessoas que querem partilhar conhecimentos, emoções, informações, e 

que em um dado momento são interlocutores na comunicação, e em outro momento 

são receptores; e a mensagem que se encontra na mente (ou no coração), dos 

interlocutores e é transmitida durante a comunicação. Para Charaudeau (2013) a 

estratégia do discurso é essencial para que o receptor da informação a receba sem 

interferências. 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de 
acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de 
sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de 
estratégias discursivas (CHARAUDEAU, 2013, p.39). 
 

Segundo Ramos (1991) antes da mensagem ser transmitida ela é filtrada, 

deixando assim a sociedade desenformada da verdade, sem opinião argumentativa 

própria e sem formadores de opinião, não oportunizando uma via de mão dupla. 

 

Tudo o que se lê, se vê, se ouve e se sabe, direta ou indiretamente, passa 
pela ditadura comunicacional, que comanda o transito, de mão única, das 
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idéias. Paradoxalmente, nunca se esteve tão desinformado, incomunicável 
e pobre dos reais valores, como agora [...]. Sustenta a verticalidade de um 
monologo, pronunciado pela hegemonia dos poderosos, supremos 
latifundiários dos signos. É uma verdadeira comunicação para a massa 
(RAMOS, 1991, p.7). 
 

Para Echaniz e Pagola (2007) os profissionais dos meios de comunicação 

têm o dever com relação à verdade, não devendo se desvincular das consequências 

da transmissão da mensagem. Um melhor conhecimento da comunicação e das 

mensagens transmitidas pode cooperar para que muitas pessoas adotem uma 

posição mais crítica e participativa em relação ao que pode ser a comunicação na 

sua sociedade (BORDENAVE, 1982). 

Assim, as mensagens, ou informações, são transmitidas atualmente pelo que 

conhecemos como meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação em 

massa, ou mídias, são compreendidos como um conjunto de instituições que tem 

por objetivo atingir a comunicação humana em massa através de tecnologias 

específicas, formulando conteúdos que possibilitam a comercialização de 

experiências comunicativas (VIEIRA, [2006?]).  

De acordo com Guazina (2007), os meios de comunicação assumiram um 

papel de construtores do conhecimento, abandonando o ideal de serem apenas 

canais de transmissão. Estes meios estão divididos em televisão, rádio, internet, 

jornal, revista e em toda mídia que possa atingir a população em grande escala.  

  A internet é o mais recente e avançado meio de comunicação de massa, 

ocupando, de acordo com a pesquisa brasileira de mídia de 2015, com 48%, o 

terceiro lugar dos meios de comunicação mais utilizados pelos brasileiros, sendo a 

TV e o rádio, o primeiro e segundo lugar respectivamente. “A Internet é um meio de 

comunicação que permite pela primeira vez a comunicação de muitos com muitos, 

num momento escolhido, em escala global” (CASTELLS, 2003, p.8).  

 Hoje o que tece a vida da sociedade é a era da informação tecnológica. A 

rede dissemina a transmissão do conteúdo a ser passado com rapidez e de forma 

dinâmica, podendo, dessa forma, atingir um grande publico em um pequeno espaço 

de tempo. 

A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje 
o que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia 
ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão 
de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 
atividade humana. Ademais, à medida que novas tecnologias de geração e 
distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação 
como os fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet 
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passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da 
Informação; a rede (CASTELLS, 2003, p.8).  
 

Nos dias atuais, a televisão e a internet (no acesso a pluralidade de origem e 

rapidez, retratam fontes e instantaneidade das mesmas) representam um motivo de 

mudança nas nossas vidas, pela divisão de um mesmo ambiente informativo entre 

eleição e eleitores, de um papel cada vez maior visto à reflexividade como 

instrumento de escolha (CARDOSO, 2007).  

De acordo com Traquina (2012) os meios de comunicação de massa 

apresentam um duplo papel, pois relatam as diversas opiniões existentes na 

sociedade que deveriam ser ouvidas pelos governantes e vigiam o poder político, 

defendendo a população contra os abusos dos governantes. Assim, os meios de 

comunicação de massa passaram a assumir o novo designado Quarto Poder, tendo 

o poder Executivo, o Legislativo e o Judicial como os outros três poderes 

(TRAQUINA, 2012).  

Os meios de comunicação de massa são designados de Quarto Poder por 

apresentarem uma enorme influência no desenvolvimento da opinião das pessoas e 

na obtenção de atitudes e comportamentos, influenciando na aquisição da cultura e 

de valores da sociedade (AMARAL, 2007). 

A ascensão dos meios de comunicação de massa ocorreu devido à 

necessidade de tornar visível a opinião publica. Assim, os meios assumiriam o papel 

de ligação entre a opinião publica e as instituições governantes. Logo, a 

autenticidade destes meios está no poder da democracia.  

Gelsthorpe (2006) aponta que os achados da pesquisa criminológica mostram 

que mulheres cometem menos crimes que os homens. Isso não significa que, em 

sua ocorrência, são ignorados pelos meios de comunicação de massa. De acordo 

com Lippmann (1922 apud TRAQUINA, 2005), os meios de comunicação são a 

fundamental conexão entre os acontecimentos no mundo e as representações que 

as pessoas têm acerca desses acontecimentos. Assim, em sua ocorrência, como 

podemos considerar a representação da mulher criminosa que os meios de 

comunicação divulgam? 

Em 1993, McCombs e Shaw (1993, p. 65 apud TRAQUINA, 2005, p. 16) 

relatam que “os media podem não nos dizer o que pensar, mas são 

surpreendentemente bem-sucedidos quando nos dizem no que pensar”. Assim, 

dado o teor deste trabalho, figura-se importante realizar uma breve analise acerca 



39 
 

das notícias divulgadas sobre a mulher entrevistada nessa pesquisa, investigando 

as influências que lhe recaíram na elaboração da notícia a partir da visão do 

jornalista.  

De acordo com Naylor (1995, 2001 apud BURMAN, 2006), os jornais 

apresentam um poderoso papel na construção de gênero, na compreensão dos 

papéis e nas capacidades das mulheres, porém as reportagens de mulheres 

criminosas não refletem a verdadeira realidade destes. 

De acordo com Barros (1998), apesar das conquistas femininas e conseguinte 

equiparação de forças entre mulheres e homens em determinadas áreas, a mulher 

ainda é definida a partir da figura masculina e as atribuições designadas a esta 

exibem características de subordinação que delimita as diferenças entre o feminino 

e masculino. Logo, os meios de comunicação de massa assumem o papel de 

conservação desse modelo de normalidade. 

Os meios de comunicação colaboram para a produção de uma mulher 

criminosa que se transforma de acordo com o crime que comete, podendo assumir 

uma característica extraordinária (patologia ou inteligência superior) ou subordinada.  

Nos casos de homicídio, costuma-se referir a mulher como louca ou movida pela 

paixão. Nos casos em que a mulher é chefe de uma organização criminosa, 

concebe-se a extraordinariedade do caso, estando implícita a incapacidade 

intelectual de tal ato (BARROS, 1998).  

Os meios posicionam-se na sociedade como o Quarto Poder da democracia, 

criada para controlar os outros poderes em nome desta, se tornando o mais 

poderoso e menos controlável dos poderes, estando livre para bombardear a 

população com notícias de diferentes assuntos, por diferentes perspectivas, nem 

sempre ausentes de julgamentos. 

 

 

6. 1 A repercussão do caso nos meios de comunicação  

 

 

A liberdade exercida pelos meios de comunicação é fato, partido deste 

princípio, o presente tópico irá apresentar como a notícia acerca do homicídio 

conjugal cometido pelo sujeito da pesquisa, nomeada Maria, foi divulgada na mídia, 

buscando analisar como esta forma de apresentação, traz impactos e reverbera na 
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forma de visualizar a história do crime, contraponto posteriormente com o sétimo 

capitulo  onde será apresentado o estudo de caso, fruto da analise da entrevista com 

Maria.  

Acerca do sujeito da pesquisa, a notícia do homicídio teve repercussão em 

três jornais online. Por uma questão metodológica, nomearemos as publicações dos 

jornais como notícia 1, notícia 2 e notícia 3. 

 

6.1.1 Notícia 1:  

 

Texto produzido pela mídia:  

Título: “Mulher é presa após esfaquear e matar o marido em Chão da Jaqueira”.  

 “Um homem foi assassinado a golpes de faca na madrugada deste domingo 

(12), no bairro da Chã da Jaqueira, em Maceió. A suspeita do crime é esposa da 

vítima. De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciods), 

José Aldo da Silva, de 47 anos, foi atingido por dois golpes de faca na região do 

tórax, morrendo no local da ocorrência. Luzia Joana da Silva, de 40 anos, que era 

esposa dele, foi presa pelo crime. A mulher foi presa em flagrante por uma 

guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e levada para a Delegacia de 

Homicídios, onde foi autuada pelo crime. Os Institutos de Criminalística (IC) e 

Médico Legal (IML) foram acionados e realizaram os procedimentos cabíveis, 

fazendo o recolhimento do corpo. O fato aconteceu na Travessa do Campo, no 

bairro da Chã da Jaqueira, em Maceió.” 

A notícia 1, publicada em 12/04/2015, com o relata o crime com objetividade. 

Maria é citada três vezes. Na primeira citação ela aparece como suspeita do crime e 

esposa da vítima. Na segunda citação é apresentada por seu nome completo e 

idade. Na última menção a mesma, esta é denominada de mulher, sendo relatada 

em seguida a sua prisão pelo Batalhão de Polícia Militar e encaminhamento para a 

Delegacia de Homicídios.  

Nesta matéria a arma do crime foi divulgada como faca. De acordo com a 

notícia 1, a vítima foi atingida por dois golpes de faca na região do tórax. Também 

foram divulgado o nome e idade da vítima. 

 

 

 



41 
 

6.1.2 Notícia 2: 

 

Texto produzido pela mídia: 

Título: “Esposa esfaqueia e mata marido em Chão da Jaqueira”. 

 “Uma mulher é acusada de matar o marido a golpes de facada na madrugada 

deste domingo (12), na Travessa do Campo, no bairro Chã da Jaqueira, em Maceió. 

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), José 

Aldo da Silva, de 47 anos, foi assassinado com dois golpes de arma branca na 

região do tórax. A mulher dele, Luzia Joana da Silva, de 40 anos, foi presa em 

flagrante pela polícia. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico 

Legal (IML) foram acionados para a ocorrência. Luzia Joana foi levada para a 

Delegacia de Homicídios (DH)”.  

A notícia 2, publicada em 12/04/2015, explanando o crime da mesma forma 

que a notícia 1. Maria também é citada três vezes. A princípio é citada como mulher 

e acusada de matar o marido, em seguida é referida como a mulher da vítima, sendo 

citado seu nome completo e idade, presa em flagrante pela policia, e, por último, é 

mencionado seu nome mais uma vez, indicando que a mesma foi levada para a 

Delegacia de Homicídios. 

Apesar do título da matéria, em seu corpo não foi mencionado o uso de facas. 

A arma do crime é mencionada como arma branca, tendo sido desferida duas vezes 

na região do tórax da vítima. Aqui também são divulgado o nome e idade da vítima.   

 

 

6.1.3 Notícia 3:  

 

 

Texto produzido pela mídia: 

Título: “Mulher é presa após matar o marido a facadas”. 

 “A Polícia Militar foi chamada para uma diligência no bairro da Chã da 

Jaqueira na madrugada deste domingo (12) e constatou um crime bárbaro. Uma 

mulher esfaqueou e matou o marido, sendo presa em flagrante pelo crime. Segundo 

informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciods), Luzia 

Joana da Silva, 40 anos, foi presa no local do crime, sob acusação de matar à 
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golpes de faca o então companheiro, José Aldo da Silva, 47 anos, com vários golpes 

de faca na barriga e no tórax. Após a prisão, a acusada foi encaminhada para por 

uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), para a Delegacia de 

Homicídios, onde foi autuada em flagrante e agora fica à disposição da justiça.” 

A notícia 3, publicada em 12/04/2015, descreve o ocorrido na noite do 

homicídio de maneira menos objetiva que as notícias anteriores. Nesta matéria o 

crime é descrito como um crime bárbaro. Esta foi à primeira menção a Maria na 

notícia. A segunda citação a mesma foi para relatar seu nome completo e idade, 

bem como para reforçar sua prisão no local do crime. A terceira e última menção 

informou que Maria, denominada de acusada, foi encaminhada pelo Batalhão de 

Polícia Militar para a Delegacia de Homicídios, estando à disposição da polícia.  

Na notícia 3, a arma do crime foi identificada como faca. Diferentemente do 

que foi relatado nas notícias mencionadas anteriormente, não foi divulgado o 

número de facadas, sendo este descrito como vários golpes de faca na barriga e 

tórax no companheiro, também identificado pelo nome e idade. 

 

 

6.1.4 Uma breve análise da influência da mídia no caso de Maria 

 

 

As reportagens terão uma breve análise fundamentada na análise de 

conteúdo de Bardin (2010), considerando este método o mais adequado devido ao 

objetivo proposto. Em todas as notícias foram categorizadas palavras que remetem 

a determinado simbolismo. Assim, neste eixo temático, foram identificadas três 

categorias de análise. A seguir serão apresentadas as categorias apontadas: 

A primeira categoria selecionada foi à submissão da mulher, exposta nas 

notícias 1, 2 e 3. 

 

 Submissão  

Notícia 1 “É esposa da vítima”; “Era esposa dele” 

Notícia 2 “A mulher dele” 

Notícia 3 “Agora fica a disposição da justiça” 

 



43 
 

 Os trechos “é esposa da vítima”, “era esposa dele” e “a mulher dele”, sendo 

este o esposo da vítima, remonta ao conceito de patriarcado, que sugere uma 

relação de controle e medo, em que as relações são hierarquizadas entre seres 

socialmente desiguais (SAFFIOTI, 2004). De acordo com Saffioti (2004), o 

patriarcado baseia-se nas relações de gênero desiguais e hierárquicas. Esta ordem 

patriarcal de gênero permite a dominação e abuso das mulheres pelos homens, 

constituindo a opressão feminina. Assim, propõe que, dentro da relação de 

dominação-exploração, este dois extremos possuem poder, mas de forma desigual.  

O segundo trecho, “agora fica à disposição da justiça”, remete a submissão 

da mulher a justiça, tendo este último sistema sido criado por homens para os 

homens. Segundo a Cartilha de Direitos e Deveres das Mulheres Presas, “o sistema 

carcerário foi pensando por homens e para os homens e é recente a legislação que 

propõe a construção de estabelecimentos prisionais que possam atender as 

específicas necessidades da mulher presa” ([2010?], p. 1-2). 

Assumindo como base esse princípio, em 2010 foram criadas as Regras de 

Bangkok, com o objetivo de criar regras para o tratamento de mulheres em cárcere. 

Tendo consciência de que mulheres presas fazem parte de um grupo de 

vulnerabilidade, que possuem necessidades e demandas próprias desse grupo. 

Considerando ainda que os estabelecimentos penitenciários ao redor do mundo 

foram construídos especificamente para os presos do sexo masculino, no tempo em 

que o número de presos do sexo feminino vem aumentando significativamente no 

decorrer dos anos (REGRAS DE BANGKOK, 2016). 

Logo, somos levados mais uma vez ao conceito de patriarcado destacado por 

Saffioti (2004). Embora regras tenham sido criadas recentemente para o tratamento 

diferenciado entre homens e mulheres em cárcere, os trechos “a mulher dele” e 

“agora fica à disposição da justiça” ainda refletem um sistema em que a mulher é um 

objeto e/ou propriedade e estar à mercê de algo ou alguém.     

A segunda categoria refere-se a “mulher traiçoeira”.  

 

 Mulher traiçoeira  

Notícia 1 -  

Notícia 2 “Matar o marido”; 

Notícia 3 “Uma mulher esfaqueou e matou o marido”; “Companheiro”.  
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Esta categoria reforça a posição da esposa na sociedade e a suposta 

crueldade do ato cometido à vítima por ser seu esposo, tendo em vista que todas as 

palavras aqui citadas referem-se ao matrimônio e, consequentemente, ao estado 

civil de Maria. Para Saffioti (2004, p. 62), a sociedade “assemelha-se a um 

galinheiro”. Quando uma galinha foge do galinheiro, o galo continua a sua 

dominação com as galinhas que restam em seu território.  

Saffioti (2004) faz uso dessa metáfora para mostrar que o mesmo não 

acontece com o homem. Quando a mulher foge dos papéis preestabelecidos a ela 

ou qualquer que seja o motivo do rompimento, quando a iniciativa parte da mulher, é 

considerado uma afronta ao homem e a sociedade. 

Para Iop (2009), dentro de uma sociedade patriarcal, como a brasileira, a 

mulher apresenta um papel destinado à reprodução e obediência ao seu esposo, 

passando a servir somente a este em todas as suas vontades. Acredita-se que este 

é o motivo da insistência em evidenciar o estado civil de Maria, considerando que 

ela não desempenhou o papel de esposa que é esperado dentro de uma sociedade 

patriarcal e matou um individuo com o qual estava, supostamente, em uma relação 

amorosa. 

A terceira e última categoria remete ao conceito de crime. 

 

 Crime 

Notícia 1 “Golpes de faca”; “a suspeita do crime”; “dois golpes de faca na 

região do tórax” 

Notícia 2 “É acusada”; “golpes de facada”; “com dois golpes de arma 

branca na região do tórax” 

Notícia 3 “Crime bárbaro”; “presa em flagrante pelo crime”; “vários golpes 

de faca na barriga e no tórax” 

 

De acordo com De Plácido e Silva (2010, p. 225), crime significa “toda ação 

cometida com dolo, ou infração contrária aos costumes, à moral e à lei, que é 

igualmente punida, ou que é reprovada pela consciência”. Existem diversas 

especificações de crime, entre eles encontra-se o crime contra a vida, categorial a 

qual se classifica este crime. Crime contra a vida é o “ato de matar alguém, provocar 

a morte ou induzir a que o faça: homicídio, induzimento, instigação ou auxilio a 

suicídio, infanticídio e aborto” (SIDOU, 1997, p. 236).  
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Como é possível observar, as palavras nesta categoria estão em maior 

quantidade, evidenciando o ato criminoso cometido por Maria. As notícias 1 e 2, 

descrevem o crime de forma objetiva, se abstendo de qualificar a natureza do 

mesmo. Isto não acontece com a notícia 3, onde temos a qualificação de “um crime 

bárbaro”.  

Ao analisar o trecho “um crime bárbaro”, não é possível afirmar as 

características para que este assim seja classificado, pois temos a descrição de “um 

crime bárbaro”, seguidamente da afirmação onde “uma mulher esfaqueou e matou o 

marido”. Ao consultar o dicionário jurídico, não foi possível encontrar o significado de 

“crime bárbaro”.  Assim, seria esse crime caracterizado como um crime bárbaro por 

ter sido a acusada uma mulher? Ou pela esposa matar o marido a facadas?  

Como dito anteriormente, “crime bárbaro” não se encontra entre as 

categorias definidas pelo dicionário jurídico, assim, de acordo com a natureza do 

crime, somos levados a buscar o significado do termo homicídio, na tentativa de 

encontrar um referencial teórico que explique o significado de “crime bárbaro”. De 

acordo com Guimarães (2007, p. 344) no Dicionário Técnico Jurídico, homicídio 

significa “assassinato, destruição violenta e ilícita da vida de uma pessoa por outra”. 

Percebe-se que esse conceito, mais uma vez, não caracteriza o ato como bárbaro. 

Esta definição compreende apenas o homicídio de um ser humano para com outro 

ser humano.  

Em Ferreira (1999, p. 269), no dicionário Aurélio, temos o significado de 

bárbaro como “cruel, desumano”. Assim, é possível considerar que o jornalista que 

escreveu a reportagem considerou o ato como cruel e desumano, por motivos que 

são improváveis de afirmar. 

Logo, é impossível afirmar as razões que levaram o jornalista a classificar o 

crime como bárbaro, tendo em vista que este tipo de crime não se encontra 

catalogado em dicionários jurídicos. Porém, de acordo com a sequência de palavras 

que o jornalista utilizou, pode-se compreender que este crime é bárbaro, pois uma 

“mulher esfaqueou e matou o marido”.  

De acordo com a teoria do espelho, criada para explicar como são as notícias, 

o jornalista é um “comunicador desinteressado” (TRAQUINA, 2012, p. 148), não 

apresentando aspectos específicos que deseja defender e que possam afastá-lo da 

sua “missão de informar, procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa a quem 

doer” (TRAQUINA, 2012, p. 149). De acordo com essa teoria, o papel dos media é 
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de um observador, que narra com honestidade e estabilidade o que ocorre, sendo 

prudente em não transmitir opiniões particulares. Devido à caracterização deste 

crime como bárbaro, fica evidente a presença de julgamentos de jornalista. 

As três matérias não divergiram em suas notícias, sendo, a notícia 1 a com 

maior número de informações. É possível observar que em todas as notícias foi 

divulgado o nome completo e idade de Maria. Este fator é explicado por Martins 

(1997), ao mencionar que crimes, acusações de irregularidade, insultos e 

corrupções não devem ser revelados sem que o nome do acusado seja divulgado, 

sendo esta uma forma de fundamentar a notícia.  

Em todas as matérias, é enfatizada e repetida diversas vezes à palavra 

mulher, levantando o questionamento se seria necessário essa ênfase no gênero. 

De acordo com Martins (1997), não é indicado ao jornalista incumbir alguém 

de um crime, mesmo que a pessoa seja presa em flagrante. É aconselhável que o 

jornal seja cauteloso, evitando, assim, difundir uma versão que possa comprovar-se 

equivocada ou falsa. Logo, ao redigir a notícia, deve-se referir-se a pessoa como 

acusado ou suspeito, evitando a condenação dessa pessoa antes que ela seja 

julgada pela justiça. Assim como indicado, Maria foi referida em todas as notícias 

como aconselha Martins (1997).  

O mesmo principio é aplicado para o título da notícia. Martins (1997) ressalta 

que o título da notícia deve mostrar ao público que se trata de uma acusação e 

nunca de um acontecimento comprovado.  Em todos os títulos das notícias, não é 

possível observar essa característica, tento em vista que todos eles remetem a ideia 

de um fato comprovado, mesmo que sem o julgamento da justiça.  

Observa-se em todas as notícias que Maria não foi entrevistada por nenhum 

jornal, tirando-a a possibilidade de narrar os fatos sob o seu ponto de vista.  

Considerando-se a breve analise realizada das notícias, é possível responder 

ao questionamento realizado no inicio deste capítulo. Logo, como podemos 

considerar a representação da mulher criminosa que os meios de comunicação 

divulgam? De acordo com Gelsthorpe (2006), não é fácil separar as respostas do 

publico e sistema criminal, tendo em vista que essas reações podem ser 

fundamentadas em estereótipos, quando deveriam ser baseadas na realidade do 

crime.  Assim, com base nestas três notícias divulgadas por distintos veículos online, 

nota-se que a mídia fortalece estereótipos relacionados à mulher criminosa, 
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consolidando a ideia de que o espaço feminino é o lar e aquelas que se aventuram 

no mundo masculino não desfrutam da mesma autoridade que eles. 
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7 LIBERTANDO-SE DE SEU ALGOZ: O ENCARCERAMENTO 

 

Neste capítulo será apresentado e discutido o estudo de caso elaborado a 

partir desta pesquisa, com o objetivo de analisar os eixos motivacionais da mulher 

que cometeu homicídio conjugal. Para alcançar esse objetivo, algumas categorias 

foram evidenciadas e serão exploradas ao longo deste capítulo. É importante 

ressaltar que estas categorias foram selecionadas a partir dos conteúdos relatados 

pelo sujeito e que estiveram presentes em grande parte de seu discurso.  

O caso busca analisar o que motivou o sujeito a cometer homicídio contra seu 

parceiro. A apresentação do caso acompanhará uma estrutura própria, evidenciada 

no capítulo 2, sobre o método de estrutura e análise do estudo de caso.  

 

 

7.1 Apresentação do caso 

 

 

Maria, 41 anos, viúva, alega que não conheceu sua família biológica, tendo 

sido criada por um tio de criação, o qual em seus relatos não citou o nome. Na casa 

onde que residiu até os 20 anos de idade, moravam ela, os primos, a tia e o tio em 

um bairro popular de Maceió. Aos 20 anos de idade começou a frequentar o 2º ano 

do ensino fundamental (antiga 1ª série) em uma escola de ensino fundamental para 

jovens e adultos – EJA, no mesmo bairro onde morava. 

Na escola conheceu seu futuro marido, João, pois estudavam juntos na 

mesma série. A partir desse contato constante, uma relação foi iniciada entre os 

dois. Pouco tempo após iniciarem o relacionamento, passaram a morar juntos e, 

como consequência, Maria parou de frequentar a escola, tendo ambos frequentado 

a escola apenas por 1 ano. Maria foi morar com João, na casa da cunhada, 

juntamente com a mãe dele, porém este não era o desejo de Maria. Mas mesmo 

assim permaneceram na casa por 1 ano.  

Quando Maria engravidou de seu primeiro filho, o casal decidiu morar em 

outra casa no mesmo bairro onde já residiam, e foi nesta casa que Maria engravidou 

e teve todos os seus quatro filhos. Antes da mudança para outra casa, Maria relata 

que era bom o relacionamento com seu marido, que eles tinham uma vida social. Ela 
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narra que, quando saíam, João ingeria bebida alcoólica e quando retornavam para 

casa, ele chegava brigando com ela, porém durante seus relatos ela não especifica 

se foi logo quando mudaram para a casa ou quando já havia nascido os quatro 

filhos.  

Maria conta que depois que os quatro filhos do casal nasceram João passou 

a agredi-la fisicamente, mas não sem que ela revidasse. Também relata que João ia 

até porta do trabalho e da igreja que Maria frequentava para agredi-la verbalmente e 

psicologicamente. E as agressões não se limitavam apenas a Maria, uma vez que se 

estendiam também aos quatro filhos do casal. Maria denunciou João pela Lei Maria 

da Penha, e este ficou encarcerado durante três a quatro meses. Em seguida, ela 

relata que não assinou nenhum papel pra soltá-lo, porém ele foi liberado da cela. 

Depois da primeira denúncia que Maria fez sobre as agressões, houve mais outras 

quatro queixas, entretanto João sumia de casa e só aparecia quando a polícia ia 

embora de sua casa. Além das agressões físicas, verbais e psicológicas contra 

Maria e os filhos, João também traia e continuava a ingerir bebida alcoólica quase 

que diariamente.  

O casal passou muitos anos entre idas e vindas. Quando discutiam e se 

separavam, Maria tentava manter distância de João, mas o mesmo sempre a 

procurava e pedia para retomar a relação. Como uma forma de convencer Maria, 

este sempre prometia abandonar a bebida e as mulheres. Infelizmente as 

promessas só duravam em torno de 1 mês, após esse período ele voltava a ter a 

mesma atitude de sempre. Após uma grande discussão entre o casal, Maria, 

cansada desta situação, alugou uma casa em outro bairro mais distante do que o 

morava com João, e levou os quatro filhos com ela.  

Manteve seu endereço em segredo de João, onde apenas os mais próximos 

da família tinham essa informação. Um dia, João implorou ao filho da madrinha de 

Maria para levá-lo a nova residência da mesma, com o motivo de que iria levar 

comida para os filhos. Ao vê-lo novamente, Maria ficou chateada, pois tinha acabado 

de perder a sua liberdade novamente. Aos poucos João foi se mudando para lá. Era 

uma nova casa, mas era o mesmo João. Foi nessa ultima casa que Maria cometeu o 

homicídio conjugal. 

As brigas continuaram e em certo dia, Maria estava na casa de sua madrinha 

onde passou a tarde conversando com a mesma e o marido de uma amiga, quando 

João chegou do trabalho em casa e pediu para os filhos chamarem ela. Após algum 
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tempo, o marido de sua madrinha pediu para que os filhos, os quais João nutria 

intenso ciúme, fosse chamar ele. Depois que João apareceu e verificou o motivo de 

ser chamado, Maria e ele foram para casa e uma briga iniciou entre o casal. Durante 

a discussão, Maria pegou a faca no intuito de automutilar, ameaçando João para 

que parecem de brigar. Mas as ameaças não obtiveram sucesso, então João partiu 

para cima de Maria e quando Maria revidou apunhalou com a faca.  Quando 

percebeu o que tinha acontecido, Maria começou a gritar e desmaiou. Atualmente 

ela ainda apresenta dificuldade em recordar o que aconteceu. Maria afirma que só 

retomou a consciência quando estava na delegacia, e que as lembranças sobre o 

ocorrido só surgiram uma semana depois do evento. 

Hoje Maria encontra-se em cárcere e longe dos filhos. Seu maior 

arrependimento não é por ter se livrado de seu algoz e tiver encontrado a liberdade 

de uma vida sem violência, mas sim por ser mantida longe dos filhos.  

 

 

7.2 A família e seus percalços: onde a vida começa.  

“Da minha família só Deus, mais ninguém” (sic). 

 

A família é considerada como o primeiro grupo social onde o sujeito é 

inserido, atuando de forma significativa na construção do mesmo. Assim, o grupo 

familiar tem uma função importante na estruturação da personalidade, onde será 

observado através do comportamento individual dotado no contexto familiar 

(DRUMMOND E DRUMMOND FILHO, 1998 apud PRATTA E SANTOS, 2007). 

Antes de conhecer João,  

 

“Eu já morava na casa do meu tio de criação [...]”(sic). 

 

Assim é possível perceber que Maria não veio de uma configuração familiar 

tradicional, formada pela mãe, pai e filho. Segundo Winnicott, 

[...] a família modificam-se segundo a época e o lugar; sabe-se que, às 
vezes, são os tios e tias que educam a criança, e a paternidade de fato 
pode deixar completamente o campo da consciência; mas, mesmo em tais 
casos, há sempre evidência de um conhecimento inconsciente da 
verdadeira paternidade (WINNICOTT, 1960/2011, p.136).  
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Oliveira (2009), também afirma que a construção familiar vem criando novas 

formas de composição, sendo reconhecida na sociedade como outros modelos 

existentes. Essas mudanças são resultados das transformações econômicas, 

culturais, religiosas e históricas sofridas na sociedade.  

No caso de Maria, a mesma teve que se adaptar a nova família que foi 

oferecida, tendo uma formação familiar composta por várias integrantes, que 

residiam na mesma casa. 

“Tinha, um bucado de gente. Os meu primo, os meu primo, a minha tia, o meu tio, 

só” (sic). 

Segundo Romamelli (1997 apud PRATTA E SANTOS, 2007 p. 250), é na 

família que acontece às primeiras relações interpessoais com pessoas importantes 

que estão ao redor, sendo um lugar diferenciado que possibilita “relacionamentos 

íntimos”, “expressões de emoções e sentimentos” proporcionando trocas afetivas, 

que são fundamentais para o sujeito, dando-o condições físicas e mentais para 

enfrentar cada fase do desenvolvimento psicológico.  

Mesmo cercada por seus familiares, Maria parece não ter tido na família uma 

estrutura, onde pudesse expressar seus sentimentos. Para Winnicott (1960/2011) é 

papel da família, proporcionar meios que contribua para o crescimento pessoal do 

indivíduo. 

“Meu tio é de criação, nois... ele num dá valor a mim não. Da minha família só Deus, 

mais ninguém” (sic). 

Em sua fala é possível perceber a desvalorização como pessoa, onde sua 

percepção a respeito da família encontra-se a nível religioso, depositando em Deus 

um apreço. 

“Sofri sem PAI, sem MÃE, aí pronto... Aí todo mundo diz, ‘cadê tua família?’ Eu num 

tenho família. [...]” (sic). 

Com a ausência dos pais Winnicott (1960/2011), pontua que são figuras 

essenciais na vida do indivíduo, onde a relação com os mesmos ajuda no 

crescimento emocional.  

“Eu tô sofrendo demais porque não vi meus filho né... Tô sofrendo” (sic). 

 Um elemento presente durante as entrevistas com Maria foi a sua proteção 

aos filhos contra os atos violentos de João.  Segundo Maria, João não agredia os 

filhos, pois a mesma não permitia. Quando questionada sobre isso, ela respondeu 

alto e rápido: 
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“NÃO! Não uma porque não dexava maltrata os bichinho. Eu dizia a eles: ‘quando 

ele voltar, vocês corra, não fique pra cá’. Ai eles corria. Eles saia de casa” (sic). 

 Quando Maria pede aos filhos para que corram, para João não alcançá-los, 

ela está tentando protegê-los. Assim, está exercendo a função que Winnicott 

(1960/2011, p. 21) denomina como “preocupação materna primária”, que está 

estritamente atrelado à concepção de “mãe suficientemente boa” (WINNICOTT, 

1960/2011, p. 26). A mãe deve, progressivamente, incorporar na criança a 

capacidade de amadurecimento, enquanto se afasta desta. Permitindo assim que a 

criança se ocupe de seu espaço e desenvolva sua autonomia. Porém, é necessário 

ressaltar que o afastamento da mãe não é completo, devendo esta permanecer 

alcançável caso a criança necessite (WINNICOTT, 1960/2011).  

A ideia de mãe suficientemente boa é envolta na aceitação da mãe ao 

perceber o crescimento do filho em direção à autonomia, valorizando isto, permitindo 

cada vez mais o amadurecimento do mesmo. Esta aceitação pode acarretar 

sofrimento na mãe e deve ser vivido como algo natural desta fase (WINNICOTT, 

1960/2011).   

Para Winnicott (1960/2011) à preocupação materna primária acontece, 

geralmente, nos primeiros estágios de vida da criança. Por Maria ter criado seus 

filhos em um lar conturbado, os fatores idade dos filhos e cuidado materno não foi 

desenvolvido de forma proporcional para Maria, tendo em vista que à medida que os 

mesmos cresciam a necessidade de proteção a eles foi se tornando equivalente a 

violência de João. Logo, Maria continuou, ao longo de sua vida ao lado dos filhos, a 

desenvolver a preocupação materna primária, independente da idade e do fator 

desenvolvimento dos mesmos.   

 Estes conceitos estão relacionados ao desenvolvimento da criança e ao 

cuidado materno, mas esse desenvolvimento saudável só poderá ocorrer em um 

“ambiente propiciador” (WINNICOTT, 1960/2011, p. 27). Em um desenvolvimento 

neste ambiente, a princípio ocorrerá uma “dependência absoluta”, em seguida uma 

“dependência relativa” e por uma “independência” (WINNICOTT, 1960/2011, p.27). 

Como relatado anteriormente, o ambiente o qual os filhos de Maria foram criados era 

conturbado, não proporcionando uma independência aos cuidados da mãe.   

 Quanto ao relacionamento de João com os filhos, Maria relatou que o mesmo 

não gostava dos filhos, evitando inclusive passeios de família que incluísse os filhos. 
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“Ele não tinha não carinho com os fios não, não tinha carinho com os fios dele [...] Ai 

saia com meus quatro fios pra praia, pra ali pra cula, pra casa da família dele... era... 

ele não gostava de sai com meus fios não” (sic).  

 Esta fala demonstra a desunião familiar provocada por João. De acordo com 

Winnicott (1960/2011), bebê e crianças precisam se sentir seguras. “Os pais que 

conseguem manter o lar unido estão, na verdade, prestando a seus filhos um serviço 

de inestimável importância” (WINNICOTT, 1960/2011, p. 43), pois a convivência em 

um ambiente hostil concebe vítimas e danos no desenvolvimento infantil. Contudo, a 

integração familiar é oriunda da integralidade individual, logo é possível questionar o 

tipo de integração que João desenvolveu no decorrer de sua vida. 

 A desintegração oriunda dos pais pode ocorrer devido a não maturidade 

parental. O ser humano está em constante processo de crescimento, por isso, em 

alguns casos, é difícil desfazer-se de etapas anteriores onde obteve bons 

resultados. Assim, quando casais jovens optam pelo matrimonio, como Maria e 

João, precisam percorrer um longo processo de crescimento para alcançar a 

integração familiar e saber diferenciar os seus desejos dos desejos dos filhos, pois, 

para alguns, é difícil se contentar com o que já possui, ainda que não estando 

satisfeito e abandonar algum resultado positivo obtido anteriormente (WINNICOTT, 

1960/2011). 

“Depois que eu tive meus fios, não tive mais... Chance com ele mais não” (sic). 

 Com essa fala de Maria, é possível considerar que os filhos, para João, 

ocasionaram o fim da vida conjugal. Sendo impossível para ele abandonar a etapa 

em que os filhos não eram nascidos e ele não necessitava dividir a atenção da 

esposa com os filhos. Estando preso, para sempre, no inicio do relacionamento.  

A partir desta ideia de integralidade individual, podemos considerar as 

elaborações de Freud (1914/1996) acerca do narcisismo. Este afirma que os pais, 

com o nascimento dos filhos, buscam satisfazer seu narcisismo frustrado na infância. 

Entretanto, a problemática acontece quando a projeção que os pais criam para os 

filhos não é adequada para a real necessidade da criança. Assim, os pais terão 

dificuldade em identificar o filho como ele realmente é, podendo interferir no cuidado 

com ele. 

Mais uma vez, é impossível afirmar se João não gostava de seus filhos por ter 

criado um ideal de filhos que não foi alcançado. Entretanto, seu mau relacionamento 
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não se estendia a todos os filhos. Maria relatou que dos quatro filhos, apenas uma, a 

mais nova, gostava dele.  

“Meus filhos, só um que gostava dele, era só essa menina mais nova, só era ela que 

gostava mais dele, que é a merma coisa dele, a merma coisa dele, debochada que 

nem ele, ai pronto... Mas os outros...” (sic). 

 Assim, somos levados a acreditar, ao menos acerca do relacionamento de 

João com a filha mais nova, que os dois mantinham um bom relacionamento por 

apresentarem uma personalidade semelhante. Se considerarmos que o ideal de filho 

para João era ter uma filha semelhante a ele, podemos concluir que sua frustração 

narcísica foi satisfeita, logo é possível compreender o motivo de seu bom 

relacionamento com a filha mais nova.  

 Quando Maria foi questionada acerca de seu arrependimento por matar João, 

a mesma afirmou que está arrependida por tê-lo matado, e hoje estar longe dos 

filhos, deixando implícito seu arrependimento pelas consequências que se seguiram, 

não pelo ato que cometeu.  

“É... Eu tô arrependida do que eu fiz porque tô longe dos meus fios né, dos quatro 

fios meu e do meu neto né, eu deixei ele bem pequenininho, e quem tomava conta 

do meu neto era eu, do meu neto” (sic).  

A maior preocupação de Maria atualmente são os seus filhos, que estão 

sozinhos no mundo.  

“Aí eles tão tudo, tão só eles quatro” [...] “Não tem ninguém pra fica com eles” (sic).  

 Assim, somos levados novamente ao conceito de preocupação materna 

primária, elaborado por Winnicott (1960/2011). Mesmo após João não ser uma 

ameaça para seus filhos, Maria permanece preocupada com eles, mesmo tendo 

relatado que eles estão separados, mas em casa de familiares. Para Winnicott 

(1960/2011), existem dois tipos de mãe. A mãe boa (normal) e a mãe patológica, 

onde a primeira vai parando de se preocupar com o filho, enquanto a segunda é 

incapaz de fazê-lo, como podemos observar na história de Maria.  

 Essa perpetuação do cuidado materno pode provocar super proteção da mãe 

e uma dependência dos filhos, propiciando uma vida não saudável para ambos, bem 

como a desintegração oriunda dos pais.  
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7.3 Era uma vez: as várias representações femininas 

“Era. Meu tio de criação [...] Eu só vivia assim, na casa deles, não saia não. Eu não 

saia não” (sic). 

 

 As mulheres ao longo de sua história de vida passam por diversos contextos, 

manifestando várias representações, nos diversos contextos que estão inseridas, 

mesmo que estas sejam, ainda, dentro de um mundo patriarcal. Estas possuem 

papeis diferenciados frente aos muitos relacionamentos interpessoais, como filha, 

esposa, mãe, trabalhadora e membro da sociedade que vive. Como será observado 

o desejo que Maria tem em ter vivenciado está representação de filha, com os pais 

biológicos que não conheceu: 

“Éé assim né, sofri muito também na minha vida. Eu nunca, nunca, vi meus pais. 

Num fui criada com meus pais verdadeiro, nem com minha mãe verdadeira. 

Nenhum! Fui criada só, só mim mermo e Deus” (sic).  

 Quando Maria coloca que não teve a oportunidade de ser criada pelos pais 

biológicos, ela retrata um sofrimento sem o acolhimento de sua mãe biológica, sem 

o carinho e a segurança que uma criança necessita e que os pais oferecem ao longo 

de seu desenvolvimento. 

 Para Bion (1995), a relação de mãe e filha se estabelece quando a mãe 

acolhe as angústias e o sofrimento que a criança passa desde o seu nascimento, se 

perpetuando ao longo do seu desenvolvimento e amadurecimento mental. Ele 

também coloca que a ausência física e afetiva da mãe, traz para a criança a 

angústia e a insegurança de não ter sido amada. 

“[...] Se eu tivesse conversando com uma mulé ele pensava que eu tava fazendo ota 

coisa. Era. Me chamava de bulacheira” (sic). 

“[...] ele dizia que eu tava com os professores. Até na igreja mermo ele dizia que eu 

tava com o pastor, ele dizia, ele gritava na porta, bebo, chegava bebo na porta da 

igreja e dizia até que eu ficava com o pastor. Eu era crente passei quase um ano 

nessa apeleja toda, que ele ia trai de mim no final de semana [...] ‘oia mãe, o painho 

ta ai’, ‘mande ir simbora pelo amor de Deus’, ‘mãe ele ta gritando mãe, ele ta 

gritando’,’deixa ele gritar’, ai eu só ia pra casa quando terminava o culto” (sic). 

 Este trecho da fala de Maria é pontuado pelo desejo que a mesma possui em 

que João lhe trate com respeito e afeto, como mulher, sua companheira, esposa e 

mãe de seus filhos, pois mesmo que Maria estivesse em seu trabalho ou em um 
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momento religioso, na igreja durante o culto, sofria agressões verbais e psicológicas 

de João. 

Esta passagem da fala de Maria é bem representada na colocação de 

Piovesan e Pimentel (2002/2003 apud CAVALCANTI 2007) quando coloca que a 

violência contra as mulheres, 

 [...] é qualquer conduta, ação ou omissão, de discriminação, agressão ou 
coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher, e que cause 
dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral,  
psicológico, social, político, ou econômico ou perda patrimonial. Essa 
violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados 
(PIOVESAN E PIMENTEL 2002/2003 apud CAVALCANTI 2007, p. 36). 
 

Cavalcanti (2007) também cita sobre o Comitê para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW (Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women) e o decreto nº 1.973, de 01 de agosto 

de 1996, tornando público que “a violência contra a mulher é ‘qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada’” 

(CAVALCANTI, 2007, p.37).  

“Tabaiava... tabaiava... passei quase um ano tabaiando la na academia [...] Ai depois 

que eu comecei a trabalhar eu ficava pagava aluguel de casa” (sic). 

 Neste trecho Maria Coloca a necessidade financeira para sanar uma situação 

insustentável que já vinha perpetuando e com isso ela se inseriu no mercado de 

trabalho, porém ela não especifica se já havia trabalhado anteriormente. 

 Saffioti (2004) coloca que para os homens sempre lhes coube providenciar as 

necessidades materiais da família, posicionando os homens com a responsabilidade 

de maior peso na definição da virilidade e importância na relação.  

 Assim colocando o homem em uma posição de menos importância como 

Pacheco (1987) coloca que ele procura a posição de destaque e importância no 

contexto que está inserido. 

“[...] depois que eu peguei ele com otas mulé por ai, ai foi me afastando dele né, fui 

desgostando né, fui desgostando, fui desgostando dele, desgostando, desgostando” 

(sic).  

Para Pacheco (1987, p. 33) “a mulher aceita tudo no homem amado, menos 

outra mulher”. Com esta citação a autora coloca que outra mulher na relação do 

casal representa uma ameaça no domínio afetivo da relação que possui com o 
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companheiro, em que este pode colocar sua companheira totalmente dispensável, 

se possui outra companheira.   

“Eu tinha outro, eu tinha outro. Quando eu me separava dele, que eu matei, eu ia pro 

outro. Eu passei quase1 ano com o outro. Quase 1 ano” (sic). 

“[...] Ai eu ia pra casa dele, ele vinha pa minha e era assim. Era assim. Ai depoi 

quando eu separava desse eu ia ponta ele, que eu não ia ficar atoa, num é? Porque 

ele mermo mi chamava ele disse ‘oie se ele dá ni você, você sai de lá e venha pra 

cá, pra minha casa’. Ai saia de casa e ia pra lá” (sic). 

 Durante os períodos de separação que João e Maria tinham, Maria tentava 

recomeçar com um outro companheiro, juntamente, com seus filhos, assim Pacheco 

(1987) pontua que como os homens sentem o desejo de se sentirem importantes, as 

mulheres também possuem o mesmo desejo buscando este desejo na área afetiva 

familiar, de amizade, ou com o namorado.   

“Eu assim né... Eu acho mesma coisa, eu acho pra mim é a mesma coisa, não tem 

homem certo não, tem muitxos né, tem uns que não é, e eu não quero mais arrumar 

homi, quero mais não, pelo o que eu já passei, eu fiquei assim, um negocio de mim 

mermo, depois que eu tô aqui, já disse mermo, peço essa ajuda pra não arrumar 

mais homi, quero mais não. Fica solteira mermo para sempre. Já tenho 40 anos, e 

ai...,vou só criar meus netos mermo” (sic). 

Maria, assim como a grande maioria das mulheres, são movidas pelo 

sentimento do amor e da afetividade, como Pacheco (1987) coloca no capitulo O 

poder do amor de seu livro, quando ela cita que a mulher mantém seus 

relacionamentos interpessoais através do amor, porem não só o amor carnal, mas o 

amor pelo sentimento da afetividade, colocando a mulher em uma vulnerabilidade 

indesejável, assim diante do sofrimento que se apresenta juntamente com o amor 

que as mulheres sentem, elas desejam não amar para não sofrer. 

 

 

7.4 O amor não fere: violência doméstica  

“Ai eu não aguentei mais a briga, ai peguei a faca” (sic). 

 

 

Em um relacionamento amoroso, homens e mulheres geram expectativas 

românticas, na busca de realizar desejos inconscientes. Guiados por vivências 
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anteriores, procuram satisfazer exigências nas relações, sem de fato perceber isto. 

Gerando sentimentos negativos em relação ao outro, pela não satisfação desses 

desejos. Como será observado no relacionamento de Maria e João. 

“[...] Ai ele começou a bater ne mim. Bater ne mim. Ai eu fui e deixava ele e ele ia 

atrás de mim. Pra onde eu ia, ele ia atrás de mim lá [...]” (sic). 

Durante as entrevistas com Maria, é possível perceber que as agressões 

física, verbal e psicológica faziam parte do seu cotidiano conjugal. Tendo que 

suporta essas circunstancias até o momento em que não tolerou mais. De acordo 

com Velho (1996 apud CAVALCANTI, 2007), pessoas violentas fazem uso do poder, 

da força física para dominar suas vítimas. Diante do exposto, pode-se afirmar que 

João utilizava da sua força física para subjugar Maria e os filhos, tornando o 

ambiente familiar um lugar hostil tomando de violência domestica.  

Baseado em uma sociedade patriarcal, de acordo com Cavalcanti (2007), a 

violência contra a mulher se faz presente até os dias atuais nas relações familiares, 

em que o homem utiliza do poder advindo do casamento para dominar a relação. 

Geralmente a figura masculina tende a dominar dentro da sociedade, buscando 

status de importância em suas relações sociais. A natureza do problema se encontra 

na forma como a sociedade estima o papel masculino no âmbito que este se 

encontra inserido. 

Barroso (2007) aponta que casais que vivenciam a violência doméstica 

manifestam três fases distintas, que podem variar de casal para casal. A primeira 

fase é a acumulação da tensão, onde a mulher busca acalmar o agressor, 

mantendo-se submissa e permanecendo longe de seu caminho, assim como Maria 

relata em sua história. A segunda fase é o ataque violento, onde o agressor joga a 

sua tensão acumulada na vítima, a agredindo. E a última fase é o apaziguamento ou 

lua-de-mel. O agressor identifica a gravidade de seus atos e passa a tratar a vítima 

com extremo carinho, fazendo promessas e tentando compensá-la a todo custo.  

“Ele dizia que ia fazer, que ia voltar... Era para de beber, depois dizia bora, vote que 

vou parar de beber, não vou fazer mas isso, ai só passava um mês a gente tudo 

tranquilo dentro de casa, não brigava, não bebia nem nada. Mas quando era no 

outro mês começava beber de novo, ai começava a brigar dentro de casa” (sic). 

É possível identificar todas essas fases no relacionamento de Maria e João. 

Este último a agredia e voltada com promessas de um relacionamento estável e 

melhor, porém estas promessas não se concretizavam. Maria alega que o único 
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motivo pelo qual o aceitava de volta, era pelos filhos, apesar de João não ter um 

bom relacionamento com eles. 

De acordo com Barroso (2007), os filhos podem interferir no relacionamento 

do casal, causando uma instabilidade e divergência. O objetivo passa a ser o bem-

estar dos filhos, abandonando, em alguns casos, o desejo conjugal. Para Maria não 

foi diferente. Após o nascimento dos filhos a vida do casal sofreu uma grande 

mudança, pois cada um dos pais atribuiu significados diferentes para o nascimento 

dos filhos. Para João, os filhos significavam a volta para o seio familiar após as 

brigas com a esposa, em contra partida, para Maria simbolizava aceitar o retorno de 

João ao núcleo familiar devido às imposições sociais, tendo isso como algo 

negativo. 

Maria acreditava que o bem-estar dos filhos encontrava-se na união física de 

sua família, mesmo que isso significasse vários períodos de violência com seu 

companheiro.  

“Ai eu votava... Meus fio... Dizia que ficava tudo atoa, ele dizia, os vizinho dizia que 

meus fios ficava a toa pra ele, dizia por trás, não vinha e dizia na minha vista, ai ele 

ia e dizia ‘meus fio tá tudo a toa, tá tudo a toa’, digo ‘não tá, tá tudo comigo’, eu ia 

trabaia, mas eles ficava dentro de casa, eles não ficava a toa na rua, ia estudava, 

tudinho estudava, mas os vizinhos queria um pezinho pra brigar comigo, mas eu não 

queria, ai ele pedia pro vota, voltava, deixava meu aluguel pra fica morando com ele” 

(sic). 

Um forte elemento presente na vida de Maria, e motivo de constante 

discussão entre o casal, é o ciúme excessivo de João. Conforme afirma Freud 

(1922/1996), o ciúme é uma manifestação normal, que, em elevado grau, significa 

um grande sofrimento provocado pelo pensamento de perda do objeto amado, 

sendo está uma manifestação narcísica. Para Freud (1922/1996), não há muito que 

se falar acerca do ciúme normal, mas muito que se dizer a cerca do ciúme 

anormalmente intenso. Este último é formado por três camadas, “competitivo ou 

normal”, “projetado” e “delirante” (FREUD, 1922/1996, p.237). 

“É, ele num podia ver uma pessoa falando comigo, inte mulé, inte mulé. Se eu 

tivesse conversando com uma mulé ele pensava que eu tava fazendo ota coisa. Era. 

Me chamava de bulacheira, era tudo, tanta coisa, tanta coisa comigo... E ficava 

parado, gritando, ai pronto” (sic). 
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Freud (1922/1996) pontua que o ciúme projetado pode ocorrer tanto em 

homens como em mulheres, projetando suas próprias tentações matrimoniais no 

parceiro a quem deve se manter fiel. O ciúme passa por um processo de evolução 

entre as camadas, saindo da projeção para assumir um caráter delirante, onde o 

indivíduo passa a exteriorizar fantasias inconscientes de sua infidelidade, como 

podemos observar no relacionamento conjugal de ambos.  

João projetava em sua companheira, atitudes cometidas por ele, esperando 

que Maria fosse agir da mesma forma, apesar da mesma não fazê-lo.  

“Era, ele dizia que eu tava com os professores. Até na igreja mermo ele dizia que eu 

tava com o pastor, ele dizia, ele gritava na porta, bebo, chegava bebo na porta da 

igreja e dizia até que eu ficava com o pastor” (sic). 

No relato de Maria, fica evidente o ciúme de João quando sob o efeito de 

bebida alcoólica. Seu ciúme não se limitava as pessoas do circulo social de Maria, 

se estendia também a membros da família, pois João nutria ciúme dos afilhados de 

Maria, tendo sido este a razão da última discussão entre os dois. Para Freud 

(1922/1996) o ciúme é uma manifestação tardia inconsciente de uma situação 

edipiana, onde, quando criança, necessitava dividir a atenção do objeto amado com 

alguém. Assim, nota-se como João desenvolveu um Complexo de Édipo mal 

resolvido, constituindo um ego fragilizado. 

“Eu acho muito errado o que ele fazia comigo né, as coisas que fazia comigo errado 

né, mas eu vejo muito casal por ai né, muito humilde né, muito legal, tudo bem né, ai 

mas pra mim eu num achei né. Antes era bom né, antes era legal, mas depois que 

eu peguei ele com otas mulé por ai, ai foi me afastando dele né, fui desgostando né, 

fui desgostando, fui desgostando dele, desgostando, desgostando... Ai a gente 

separava [...] Quando a gente voltava num tinha jeito mais pra gente se gostar, nem 

eu nem ele” (sic). 

Após vários anos de agressões, Maria se encontra em uma postura 

fragilizada, se isolando de novos relacionamentos. De acordo com Emakunde (2014 

apud BARROSO, 2007), quando a vítima é agredida por muito tempo, os danos 

psicológicos tende a tornarem-se graves, dificultando a busca de novas alternativas, 

permanecendo nesse ciclo violento, mesmo não existindo afeto entre o casal.  

Lisboa (2006) pontua que mulheres que são vítimas de agressão física e 

constrangimento social também passam por uma ocorrência de violação psicológica, 

tornando a saúde das mesmas fragilizadas.  
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O que ambos vivenciaram pode ser caracterizado como uma relação 

dependente, não conseguindo se desvincular do período da paixão, se estagnando 

na imaturidade, impossibilitando uma relação calma e sóbria, dessa forma 

permanecendo juntos em um relacionamento conturbado e tortuoso, onde ambos se 

machucaram.   

Diante do exposto, frente todo o sofrimento que Maria passou, é possível 

perceber as marcas deixadas por João na vida da mesma. Fica claro que Maria 

vivenciou situações em sua vida, no âmbito familiar e social, que deixaram marcas, 

fruto de um relacionamento não saudável.  

 

 

7.5 O ato final: a motivação por trás do crime 

“Ele ia atrais de mim, aonde eu fosse morar, ele ia atrais de mim. Ele mermo dizia 

assim ‘olhe pode-pode separa, mas aonde você for mora eu vou atrais, até no 

inferno’. Ele mermo dizia, era” (sic). 

 

 

Diante das categorias exploradas no capitulo anterior, buscaremos, neste 

capítulo, analisar o que motivou Maria a cometer o homicídio conjugal contra João. 

Embasado na teoria do prazer e desprazer elaborado por Freud, temos as respostas 

para as questões vividas por Maria. 

De acordo com Nasio (1999), a causa dos nossos atos esta baseada no 

esquema do arco reflexo. O psiquismo segue um princípio que busca o alívio 

completo da tensão, sem nunca conseguir. Logo, a tensão nunca acaba e vivemos 

em continua tensão.  

Para Nasio (1999), baseando em Freud, no esquema do arco reflexo, 

elaborado com propósito pedagógico, encontramos duas extremidades.  A primeira 

extremidade é sensível a excitação, proveniente de origem interna, a segunda 

extremidade é motora, onde o sujeito libera a energia recebida em uma resposta 

direta do corpo. 

Para a energia ser transformada em resposta motora, é necessário 

ultrapassar a barreira do recalque. Esta, por sua vez, é uma barreira entre o 

inconsciente e o consciente que tem como função impedir a passagem dos 

conteúdos inconscientes para o pré consciente. Quando esses conteúdos 
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recalcados violam abruptamente na consciência do sujeito, transformando a tensão 

acumulada em energia motora, o surpreende.  

No caso de Maria ocorreu uma falha em sua barreira do recalque, permitindo 

que a mesma cometesse o crime. “O objetivo do recalcamento é evitar o risco 

extremo que o eu correria ao satisfazer inteiramente e diretamente a exigência 

pulsional” (NASIO, 1999, p 29).  De acordo com Nasio (1999), existem dois tipos de 

satisfação pulsional, uma total e hipotética, onde o eu fantasia com o prazer 

completo, tornando-se perigosa e destrutiva, por isso o evita devido à barreira do 

recalque. Enquanto a outra satisfação é parcial, moderada e livre de risco, que o eu 

suporta.  

Diante do apresentado, Maria encontra-se na satisfação total de seus 

desejos. Por conseqüência do exposto anteriormente e diante das falas de Maria, 

nos dois dias de entrevista, é observado em suas falas que suas representações, 

como filha, mulher, companheira e mãe, nos vários contextos que esteve inserida 

foram violadas e não respeitadas. 

Após ser submetida a anos de agressões física, verbal e psicológica advindas 

de seu companheiro, Maria, num ato inconsciente, cometeu o delito do homicídio 

conjugal.  

Fica claro que Maria suportou por mais de 15 anos toda humilhação e 

sofrimento de uma mulher submissa a um marido violento. Logo, foi movida pelo 

desejo de liberdade de um companheiro agressivo e incompreensível, preferindo à 

liberdade do cárcere a liberdade física. Maria libertou-se de seu algoz na tentativa de 

uma vida sem humilhações e agressões, mesmo que isso signifique estar longe dos 

filhos, a quem tanto ama.   
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8 CONCLUSÃO 

 

Na busca em se cumprir os objetivos deste trabalho, na análise dos eixos 

motivacionais de mulheres que cometeram homicídio conjugal no Estado de Alagoas 

que tiveram repercussão na mídia em 2015, fez-se necessário o conhecimento da 

logística de trabalho de vários órgãos públicos nas esferas municipais e estaduais 

como: Sistema Penitenciário, o Presídio Santa Luzia, a Delegacia de Homicídio do 

Estado de Alagoas, Gerência de Estatística e Informática - GEINFO, e a 16ª Vara 

Criminal, para que pudesse ser solicitado às devidas autorização, para a realização 

da pesquisa. 

Para os levantamentos de dados atualizados sobre as mulheres que 

cometeram homicídio no Estado de Alagoas, também houve a necessidade em 

conhecer a logística de trabalho do Departamento da Assessoria de Estatística e 

Análise Criminal da Secretária de Segurança Pública do Estado de Alagoas e da 

Secretária de Ressocialização do Estado de Alagoas, para que pudessem fornecer 

os dados necessários, uma vez que até o presente momento não se tem uma 

estatística, de fácil consulta, nos sites governamentais. 

Com relação às leituras realizadas sobre a criminologia nos arcabouços 

literários encontrados, observou-se que à criminologia ao longo de sua história 

envolvendo o indivíduo, os delitos são cometidos, em sua grande maioria pelo sexo 

masculino, porém com relação aos dados fornecidos, pela Secretaria de 

Ressocialização e Inclusão Social e a Secretaria de Segurança Pública ambas do 

Estado de Alagoas, percebesse que está estatística está mudando e que as 

mulheres não estão mais em uma posição passiva, pontuando o quanto as mulheres 

foram subestimadas. 

Durante as várias leituras sobre a história das mulheres nos contextos que 

estão inseridas e diante das várias representações femininas que lhe foram 

conferidas e esperadas ao longo da sua história, percebe-se que diante do 

crescimento estatístico exposto da pesquisa sobre o delito cometido por elas, 

cansaram-se de serem vítimas das diversas violências domésticas que foram 

acometida contra elas, e passaram ainda que de uma forma discreta, a reagirem 

diante do contexto imposto. 
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Diante dos contextos que a mulher estar inserida não se espera que a 

mesma cometa um ato criminoso, contra a pessoa a qual deveria cuidar e amar. A 

sociedade espera que estas mulheres acolham no seio da sua família seus 

companheiros com ternura e amorosidade, surpreendendo, ao cometer o ato, a 

sociedade que sempre a subestimou.  

As mulheres diante das várias representações que são vivenciadas ao longo 

de suas vidas constroem vários papéis, traçando diferentes condutas diante das 

suas relações interpessoais.  A mulher que comete homicídio não deixará de ser 

filha, mãe, irmã, etc.  

Assim o homicídio conjugal surge como uma questão multifatorial, de acordo 

com Borges (2009), é considerado como homicídio conjugal quando duas pessoas 

estão afetivamente ligadas um ao outro, seja pelo casamento, união estável ou 

namoro. A literatura e as pesquisas mostram que as mulheres que cometem 

homicídio contra seus companheiros, o fazem como uma forma de libertação, não 

suportando os diversos tipos de violência sofridos no relacionamento.   

Frente o exposto ao longo do trabalho percebesse que ocorreu um 

crescimento de 191% de mulheres encarceradas de 2011 a 2016. Quanto ao 

número de homicídios conjugais, nota-se um crescimento gradativo em 2008 que 

não se manteve ao longo dos anos seguintes, apresentando uma oscilação nos 

anos que se seguiram.  

Diante do crescimento do número de homicídios feminino divulgados pelos 

meios de comunicação, surgiu também o interesse por essa pesquisa. A princípio 

pretendia-se investigar o que levou duas mulheres alagoanas a cometerem 

homicídio conjugal no ano de 2015 e que tiveram seus casos repercutidos na mídia, 

porém devido à eventualidade da pesquisa, não foi possível entrevistar a segunda 

mulher. 

Com relação à divulgação do homicídio conjugal cometido por mulheres e 

que tiveram repercussão na mídia, é evidente a importância e a rapidez com que os 

meios de comunicação em massa transmitem a mensagem, tendo o propósito de 

levar o fato, tal qual, como aconteceu, entretanto percebeu-se que a uma exposição 

enfática da palavra mulher ao longo da exposição da noticia pela mídia, remontando 

e evidenciando a sociedade patriarcal que as mulheres estão inseridas. 

Observou-se nas análises realizadas com relação às mídias que 

transmitiram a mensagem sobre o homicídio cometido por Maria, que em nenhuma 
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das notícias expostas para a sociedade, houve algum relato da própria Maria, a 

mulher que de fato cometeu o delito, dessa maneira evidenciando a falta de 

possibilidade da mesma em relatar o ocorrido. 

Assim a partir das entrevistas com Maria, foi elaborado um estudo de caso, 

com base nisto, foram elencadas categorias fundamentadas na Análise de Conteúdo 

de Bardin (2010). Diante da definição dos eixos temáticos, foram identificadas, nas 

entrevistas, as categorias que mais se destacaram, as quais trouxeram informações 

consideráveis para a discussão dos objetivos traçados inicialmente. 

Para Maria, no que concerne ao eixo família, pode-se destacar a ausência 

de uma estrutura familiar, que se faz essencial para o desenvolvimento do indivíduo. 

Quanto à maternidade evidencia-se a necessidade de proteção aos filhos. Já na 

representação feminina temos um cenário onde Maria vivência vários papéis dentro 

do contexto que está inserida. 

Vale ressaltar a dificuldade encontrada na busca de materiais que sustentem 

teoricamente o homicídio conjugal cometido por mulheres no Brasil, no arcabouço 

literário. Resultando uma inquietação que se fez adentrar nesse campo de pouca 

exploração acadêmica. 

Contudo, os objetivos propostos nessa pesquisa foram alcançados. Onde foi 

comprovado o crescente número de crimes cometidos por mulheres, estando incluso 

os crimes conjugais dentro do Estado de Alagoas. Bem como o motivo que levou 

Maria a cometer o homicídio contra seu parceiro.  

Após extensa análise, conclui-se que as razões que levaram Maria a 

cometer o crime foram os diversos momentos onde sofreu agressões físicas, verbais 

e psicológicas de seu companheiro, sendo o homicídio a finalização de uma vida 

composta de maus tratos, tendo como influência os acontecimentos que ocorreram 

em sua vida antes e após conhecer João.  
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Apêndice A  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
 

(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári (o,a) da pesquisa e pelo 
responsável) 
Eu......................................................................................................................., tendo 
sido convidada a participar como voluntária do estudo “Libertando-se de seu algoz: 
um estudo de caso com mulheres que cometeram homicídio conjugal no Estado de 
Alagoas”, recebi da Sr(a).Profª Me. Karolline Hélcias Pacheco Acácio, do Centro 
Universitário Tiradentes- UNIT/AL, responsável por sua execução e das acadêmicas 
Ana Helena Borguetti Dias, Ana Lívia de Lima Luna e Janaina Elayne de Lima 
Gomes (orientandas) as seguintes informações que me fizeram entender sem 
dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos: 
 

Que o estudo se destina a analisar os eixos motivacionais de mulheres que 
cometeram homicídio conjugal.  
 

Que a importância deste estudo é a evidenciar dados a respeito dos fatores que 
motivaram homicídios conjugais cometidos por mulheres no Estado, podendo 
comprovar ou negar o crescente número de crimes. 
 

Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: constatar que os 
homicídios conjugais cometidos por mulheres são motivados a partir de suas 
histórias de vida. 
 

Que esse estudo começará julho e terminará em novembro de 2016. 
 

Que o estudo será feito da seguinte maneira: será inicialmente feito um 
levantamento quantitativo a respeito do número de homicídios cometidos por 
mulheres no estado de Alagoas nos anos de 2000 a 2016. Posteriormente será 
realizado entrevista com duas reeducandas a fim de coletar material para uma 
análise qualitativa que fomentem a construção de dois estudos de caso. 
 

Que eu participarei da seguinte etapa: responderei uma entrevista semi-
estruturada, com o objetivo de relatar informações acerca do homicídio conjugal 
cometido por mim. 
 

Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: 
está pesquisa não apresenta o uso de técnicas invasivas, logo o estudo proposto 
não oferece incômodos físicos à minha saúde. Contudo, por envolver pontos 
referentes a informações de sua vida pessoal, há um risco de incômodo emocional, 
de maneira que posso me sentir desconfortável emocionalmente, apresentando 
inibição, introspecção e ansiedade. Caso eu me sinta desconfortável, estou ciente 
que poderei interromper minha participação a qualquer momento, sem qualquer tipo 
de prejuízo. 
 

Que os possíveis riscos à minha saúde física e mental são: sentir algum 
desconforto emocional, ocasionando riscos à saúde mental, mas poderei interromper 
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a participação a qualquer momento, sendo encaminhado, se necessário, para o 
setor de psicologia do Presídio Feminino Santa Luzia. Ressalta-se que a 
participação na pesquisa não trará nenhum risco à minha saúde física. 
 

Que deverei contar com a seguinte assistência: de esclarecimentos sobre a 
pesquisa e do cumprimento do sigilo das informações, sendo responsáveis por isso: 
Profª Me. Karolline Hélcias Pacheco Acácio (orientadora) e as acadêmicas Ana 
Helena Borguetti Dias, Ana Lívia de Lima Luna e Janaina Elayne de Lima Gomes 
(orientandas). Quanto a assistência psicológica, deverei contar com o auxílio da 
psicóloga do Presídio Feminino Santa Luzia, localizado na Rod. Br.Norte, s/n, Km 
15, Tabuleiro dos Martins, Maceió – Alagoas, sendo responsável por este setor a 
Psicóloga Lissandra Mirelly Carvalho de Omena, CRP 15/2843. 
 

Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não 
diretamente são: poderei dispor após a realização do estudo a minha disposição 
uma interpretação, fundamentada pela base analítica, sobre o homicídio conjugal 
cometido por mim. Assim, a partir do meu relato poderei contribuir para futuras 
pesquisas acerca do tema, bem como colaborar para a construção de futuras 
intervenções visando à diminuição das estatísticas relacionadas ao homicídio 
conjugal cometido por mulheres no estado de Alagoas. 
 

Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: através da 
presença das pesquisadoras para a realização da entrevista, com o esclarecimento 
sobre qualquer dúvida a respeito da pesquisa. 
 

Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 
etapas do estudo. 
 

Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo 
e, também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 
qualquer penalidade ou prejuízo. 
 

Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a 
identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 
divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais 
estudiosos do assunto. 
 

Que eu não serei ressarcido por todas as despesas que venha a ter com a minha 
participação nesse estudo, sendo-me garantida a existência de recursos ou que o 
estudo não acarretará nenhuma despesa para o participante da pesquisa. 
 

Que eu não serei indenizado por qualquer dano que venha a sofrer com a 
participação na pesquisa. 
 

Que eu receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado 
sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus 
direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha 
participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 
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CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 
 
Nas pesquisas com metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo 
seres humanos, incluir: 

V.4– ... 
a)explicitar, quando pertinente, os métodos terapêuticos alternativos existentes; 
b)esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante 
em grupo controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa 
possibilidade; e 
c)não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao 
direito à indenização por dano. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
não deve conter ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao 
participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo o direito de procurar 
obter indenização por danos eventuais. 

 

Endereço da participante-voluntária 
Domicílio: (rua, praça, conjunto):  
Bloco: /Nº: /Complemento: 
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  
Ponto de referência: 

 
Contato de urgência: Sr(a). Karolline Hélcias Pacheco Acácio 
Domicílio: Rua Porto Alegre  
Bloco: nº 226  
Bairro: Farol /CEP57055150/ Cidade: Maceió/Telefone: 993325802 
Ponto de referência: 

 
Endereço do responsável pela pesquisa: 
Instituição: Centro Universitário Tiradentes - Unit 
Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva 
Nº: 5017 
Bairro: /CEP/Cidade: Cruz das Almas/ CEP: 57038-000/ Cidade: Maceió - AL 
Telefones p/contato: (82) 3311-3100 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 
estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes 
Bloco D – Sala 32A – Campus Maria Uchôa, Maceió/Al. 
Telefone: (82) 3311-3113 

 
Maceió,  
 

 
 
 
 
 

Assinatura ou impressão 
datiloscópicad(o,a) voluntári(o,a) ou 

responsável legal e rubricar as demais 
folhas 

 
 
 
 

 

 

_____________________________________________ 
 

Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo 
(Rubricar as demais páginas) 
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Apêndice – B 

 

 
QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADOPARA ENTREVISTA 

 
1. Fale sobre sua infância. 

2. O que acredita que é esperado de um homem em um relacionamento 

conjugal?  

3. O que é esperado de uma mulher nesse mesmo relacionamento? 

4. Fale sobre o seu companheiro.  

5. Como é que você relataria o seu relacionamento? 

6. Relate-nos o que aconteceu no dia do homicídio. 

7. Como você recorda-se de seu companheiro? 

8. Como você se descreveria antes do homicídio? 

9. Como você se descreve depois do homicídio? 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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