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RESUMO: No Brasil, a luta por igualdade de direitos entre mulheres e homens 
ainda enfrenta resistências originárias de uma cultura patriarcal milenar, 
opressiva às mulheres, tornando-as alvo de violência, especialmente no espaço 
doméstico. Em relação a isso, a mídia possui grande participação no fator social 
da naturalização dessa violência e, para demonstrar isso, esse trabalho analisa 
seis manchetes de três diferentes jornais online de Porto Velho – Rondônia sobre 
crimes contra a mulher e a forma como retratam as vítimas de forma a 
culpabilizá-las pela violência sofrida, refletindo o pensamento machista e 
patriarcal da sociedade que ecoa no processo midiático. Nesse ínterim, traz à 
luz dos Direitos Humanos o que vem sendo debatido no âmbito internacional 
sobre o combate à violência contra a mulher, com base especialmente na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Lei Maria da Penha (Lei n.º 
11.340/2006), orientadas pelo pensamento de Pierre Bourdier, Heleith Saffioti, 
Lilia Blima Schraiber, dentre outros autores. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) estabelece em seu preâmbulo que fundamenta-se no 
reconhecimento da dignidade inerente a todos e de seus direitos iguais e 
inalienáveis, ocorre que esse ideal de igualdade ainda não foi alcançado pelo 
Brasil, tanto é que a justificativa desse estudo advém do fato de que Rondônia 
ocupa o quarto lugar no mapa brasileiro dos estados com maior índice de 
violência doméstica contra a mulher. Essa violência decorre principalmente da 
desigualdade social existente e do pensamento patriarcal que subjuga a mulher 
enquanto sujeito de direitos. Nesse sentido, apesar das leis e tratados que visam 
a igualdade e o respeito aos direitos humanos, práticas machistas ainda 
permeiam a vida das mulheres, sendo constatado com esse estudo que as 
manchetes jornalísticas muitas vezes refletem e reforçam esse caráter da 
sociedade. Estudos nesse sentido são importantes por destacarem a 
necessidade de refletir sobre a visão machista enraizada na sociedade e nos 
discursos midiáticos e, ao encontro do pensamento de Simone de Beauvoir 
(1980), percebe-se que o incômodo com essas questões está em evidência, pois 



a mulher empoderada que luta por igualdade e independência escolheu o 
combate e não a resignação. 
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