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Notícias sobre casos de violência
doméstica incentivam agressores

É preciso "colocar na agenda asfalhas do sistema", sublinha a investigadc i ira Carla Cerqueira



Estudos mostram que as notícias sobre violência doméstica,
quando mal enquadradas, podem inspirar potenciais agressores
e desmotivar as vítimas a pedirem ajuda. O PÚBLICO conversou
com vários especialistas que apontam algumas soluções
Violência
Liliana Borges
"Mulher foi vítima", "matou por ciú-

mes", "vizinhança sabia e não fez na-
da", "amava-a e não a queria ver com
mais ninguém", "desistiu da queixa"
ou "caça ao homem". As expressões
repetem-se, com maior ou menor
frequência nas páginas de jornais e

nas televisões nacionais para abor-
dar o crime de violência doméstica.
Com mais ou menos pormenores, os

meios de comunicação social descre-

vem histórias de crimes de violência
doméstica com o propósito de alertar

para a sua prevenção e combate.
No entanto, um estudo recente pu-

blicado pela Entidade Reguladora da

Comunicação Social (ERC) conclui

que existe "pouco investimento na
problematização deste fenómeno so-
cial" bem como "rigor informativo"
nas notícias, o que perpetua "este-

reótipos das relações de género na
intimidade".

Estará a comunicação social a con-
tribuir para a sensação de impunida-
de dos agressores? As vítimas de vio-
lência doméstica sentem-se menos
protegidas com a forma como os ca-
sos estão a ser noticiados? É relevan-
te descrever como é que o agressor
matou a vítima? Há mais agressões
quando se noticiam casos de violên-
cia doméstica? A resposta parece ser
transversal aos especialistas consul-
tados pelo PÚBLICO: a comunicação
social não está a cumprir o seu papel
pedagógico e está a contribuir para o

efeito de mimetização dos crimes.
"Os meios de comunicação social

são uma caixa-de-ressonância", con-
textualiza Dália Costa, socióloga e es-

pecialista em ciências criminais. A
investigadora e co-coordenadora do
Centro Interdisciplinar de Estudos
de Género do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas de Lisboa
alerta que "o modo como as notícias
são transmitidas reforça aquele que
é o objectivo dos agressores [exercer

o seu poder sobre as vítimas]". E isso

acontece porque a generalidade das

notícias fala em "pormenores sem
acréscimo de valor informativo, re-
corre a figuras de estilo e usa vocá-
bulos violentos", concluiu um estudo
da ERC apresentado em Novembro
de 2018.
"Ninguém mata por amor"
"Um agressor (ou potencial agres-
sor) que ouça alguém dizer 'ele fez
aquilo por amor' vai pensar: 'eu per-
cebo porque também amo muito a

minha mulher'. E esse tipo de racio-
cínio pode estimular uma agressão",
conta Ana Conduto. "Ninguém mata

por amor. Ninguém bate por amor.
E quando na comunicação social se

comentam estes casos recorrendo a

estes termos, está a prejudicar-se o
combate a este crime."

De acordo com as conclusões re-
flectidas no estudo, as fontes domi-
nantes nestas notícias são os cida-
dãos comuns e as autoridades, que,
reproduzem ora opiniões sobre a

relação entre o agressor e a vítima,
ora dão pormenores sobre os feri-
mentos ou sobre a arma do crime,
dados que "não acrescentam valor
informativo para a percepção do

problema social de violência do-
méstica". Ao fazer isso, contribui-

éé
Os agressores ao
contactarem com
notícias podem
identificar-se com
os motivos dos
agressores que
vêem retratados
e reforçar a

sua vontade de
também cometer
este crime

Carla Cerqueira
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se para associar "juízos de valor
que reforçam estereótipos existen-
tes e desculpabilizam o agressor".

"Dizer que é um crime passional,

que o agressor estava 'com ciúmes',
mascara a sua dimensão estrutural",
afirma o estudo O Femicídio Na Inti-
midade Sob O Olhar Dos Media publi-
cado na revista brasileira Género &
Direito. Ana Conduto, especialista
em psicologia clínica e em ciências
criminais sustenta esta conclusão.
"Há uma série de estereótipos que
desta forma são perpetuados por
culpa de todos nós."

Uma visão partilhada por Carla
Cerqueira, investigadora e co-autora
do estudo da ERC Representações da
Violência Doméstica nos telejornais
de horário nobre. Para a especialis-
ta, fazer um "enquadramento episó-
dico" de casos concretos transmite a

ideia de que "será um caso isolado",
tratando-o como um problema inter-
social, e por isso como sendo "iso-

lado, pontual e imprevisível", o que
faz "com que se tenha uma leitura
social descontextualizada desta pro-
blemática que é um fenómeno social
de uma violência de género".

"Os agressores de violência na in-
timidade ao contactarem com notí-
cias destes casos podem identificar-
se com os motivos dos agressores
que vêem retratados e reforçar a
sua vontade de também cometer
este crime, o que contribui para au-
mentar o medo das vítimas", alerta
Carla Cerqueira.

"Há estudos que já em 2010 con-
cluíam que a cobertura noticiosa
desta forma pode não só potenciar



este contágio, mas também afectar a

situação psicológica e de bem-estar
das próprias vítimas", aponta a inves-

tigadora. "Se só mostrarmos esse la-
do extremamente negativo, os agres-
sores sentem que devido a todas as
falhas do sistema conseguem come-
ter os crimes de forma impune e ao
mesmo tempo as vítimas sentem-se

desprotegidas e questionam se vale a

pena pedir ajuda", explica Carla Cer-

queira. O efeito é conhecido como
efeito mimético ou de contágio.

Em Espanha, um estudo anali-
sou cerca de 4 mil notícias de fe-
micídio na intimidade. Concluiu-se
nos dias seguintes às notícias sobre
violência doméstica aumentava a
frequência do crime. "Ainda se está
a tentar levantar essa questão, que
poderá estar obviamente relacio-
nada com o facto de se dar visibi-
lidade, mas a forma como se faz a
cobertura noticiosa neste tipo de
temáticas pode, por um lado con-
tribuir para a consciencialização
pública, num outro tipo de enqua-
dramento, contribuir para despo-
letar reacções que culminem em

mais crimes de femicídio."
A solução passa por "articular e

trazer vozes para a discussão", afir-
ma a investigadora. É importante
"mostrar que as vítimas não estão

desprotegidas e que há instituições
quase silenciadas". E isso deve ser
feito sem deixar de "colocar na agen-
da as falhas do sistema", mas expli-
cando "como podem recorrer des-

sas decisões e onde podem procurar
mais ajuda". "Não é fácil", reconhe-
ce. Mas aponta pequenas estratégias.
"Em vez de culpabilizar e dizer que
a 'vizinhança sabia e não fez nada',
devemos esclarecer que 'a vizinhan-

ça sabia e poderia ter denunciado,
uma vez que se trata de um crime
público'. Temos de responsabilizar
a sociedade. E esse papel também
passa pela comunicação", vinca.

Mais do que números é importante
"não tratar os casos como aconteci-

mentos, mas apostar na discussão de

políticas públicas vocacionadas para
a prevenção e acompanhamento da
violência doméstica".

"Tem sido feito um esforço para ca-
minhar no sentido do cumprimento

do papel pedagógico que deve estar
inerente à comunicação social, mas
fazemos isso com base em poucos
dados científicos", conclui a soció-

loga Dália Costa. E essa, diz, é uma
responsabilidade que deve partir das

organizações. "A Justiça deveria ter
um gabinete de comunicação sério

e estruturado e que permitisse no-
ticiar o que é adequado noticiar." E
acredita que o momento que se vi-

ve é basilar. "Está agora colocado na
sociedade portuguesa o momento
de resolver este problema. Não sei
o que mais tem de acontecer de des-

graça para que os vários organismos
se organizem", lamenta a socióloga.
"A mudança é feita, não cai do céu."

liliana.borges@publico.pt

26.713
Em 2017 foram registadas pelas
forças de segurança 26.713
participações por violência
doméstica, segundo o Relatório
Anual de Segurança Interna

Polícia Judiciária estuda novo modelo
de comunicação de crimes

Liliana Borges
Desde o início deste ano já foram
mortas nove mulheres e uma crian-

ça em crimes de violência domésti-
ca. O caso mais recente aconteceu
no Seixal, a 4 de Fevereiro. Depois
de matar a sogra, o agressor raptou
a filha de dois anos. Nas horas que
se seguiram e até a criança e ho-
mem serem encontrados, ambos
mortos, os meios de comunicação
social seguiram o caso ainda com
a investigação judicial em curso. O

psicólogo forense, Rui Albuquerque
Gonçalves, atenta que a mediatiza-

ção de um caso durante o curso de

uma operação policial pode afectar
o seu desfecho, mas "tudo depende
do perfil do agressor".

"O facto de um rapto ser publici-
tado e divulgado [enquanto ainda

O caso mais recente aconteceu no Seixal



está em curso] pode fazer com que
um raptor, que até aí não tinha deci-
dido o que fazer com o refém, parta
para o homicídio quando percebe
que não tem hipótese de escapar",
explica o psicólogo forense.

No caso do duplo homicídio ocor-
rido a 4 de Fevereiro, em Cruz de
Pau, no Seixal, Rui Albuquerque
Gonçalves é menos taxativo. "Esta

pessoa já tinha um plano que pas-
sava por prejudicar ao máximo a
ex-mulher, matando quem lhe era
mais querido e depois matando-se
a seguir", analisa. "Isto faz parte de
um plano de alguém que está al-
tamente perturbado. Este tipo de

agressor já se pacificou em relação
à decisão que vai tomar e nestes ca-
sos a mediatização não tem impacto
no desfecho."

Questionado sobre este tema,
o director adjunto nacional da Po-
lícia Judiciária (PJ), Carlos Farinha,
reconhece que há espaço para se

procurar "permanentemente o

aperfeiçoamento a todos os níveis"
da comunicação entre as autorida-
des e os jornalistas, de forma a não

prejudicar "interesses aparentemen-
te conflituantes".

Carlos Farinha lembra que no pas-
sado a Polícia Judiciária "já tomou

iniciativas de promover encontros
de reflexão acerca dos modelos de

articulação e os impactos noticiosos,
sobretudo quando estão em causa
situações mais chocantes". Ainda
assim, o director adjunto da Polí-
cia Judiciária adianta ao PÚBLICO

que está a ser preparado um mo-
delo que irá "procurar aprofundar
estratégias, em diálogo e troca de
perspectivas".

Para a Polícia Judiciária, "a divul-

gação de informação sobre matérias
em investigação - desde que não po-
nha em causa a investigação crimi-
nal nem antecipe indevidamente o

julgamento que se pretende em sede

própria - pode traduzir-se numa efi-

caz prevenção geral e especial, além

Director adjunto
da PJ diz que
existem práticas
que podem ser
prejudiciais e fala
dos chamados
"efeitos miméticos
negativos" dos
crimes chocantes

de corresponder a um direito legíti-
mo à informação". Acrescenta ainda

que "a divulgação dos resultados ofi-
ciais [de investigações e operações
policiais] contribui para promover o

sentimento subjectivo de segurança"
da população.
"Efeitos miméticos'
Não obstante, Carlos Farinha reco-
nhece que existem práticas que po-
dem ser prejudiciais, sublinhando a
existência de "diversos estudos cien-
tíficos recentes, sobre os chamados
efeitos miméticos negativos" dos
crimes chocantes.

"Estamos a procurar desenvolver
um modelo que garanta a transpa-
rência do que pode ser divulgado, a

par da reserva do que se impõe ser
preservado", conta Carlos Farinha.
Para além de um princípio de "bom
senso" entre as entidades, a Polícia
Judiciária sublinha que também in-
ternamente essa discussão é uma
preocupação, que encontra inspira-
ção em exemplos internacionais. "A

generalidade dos sistemas de inves-

tigação criminal congéneres, na Eu-

ropa, tem manuais de procedimen-
tos muito claros no que respeita à

relação com os media, pautando a
sua intervenção pela sobriedade e

pela eficiência e tempestividade".


