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VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER

A análise do discurso de duas revistas a 
respeito do caso Luiza Brunet

Pesquisa aponta quais as principais 
agressões que as mulheres sofrem



Temos que dar
um basta

 No mês em que o caso de agressão envolvendo o bil-
ionário Lírio Parisotto e a atriz e ex-modelo Luiza Brunet 
completa 1 ano desde a repercussão, a Revista Sociedade traz 
de volta a discussão sobre a violência contra a mulher. Um 
tema de grande relevância e cujas ocorrências continuam vi-
timando diariamente.
 Tudo começou em meados de 2016, quando Luiza 
Brunet, 54, voltava de um jantar em Nova York. Ela e Lirio 
Parisotto, seu companheiro na época, começaram a discutir. 

Chegando em casa, seu parceiro trocava de 
roupa quando foi até ela agredindo-a ver-
balmente. Em seguida, cometeu ainda o 
crime de agressão física contra a atriz, que 
resultou em quatro costelas quebradas e um 
hematoma no olho direito. Após o ocorrido 
o casal se separou e a vítima retornou para 
o Brasil.
 Poucos dias antes de formalizar uma 
denúncia no Ministério Público contra seu 
ex-companheiro, Luiza, que é embaixadora 
do Instituto Avon, publicou uma foto em 
suas redes sociais. Nela, revelava seu he-

matoma no rosto, ainda que estivesse ma-
quiada. A legenda utilizada para descrever 
a foto impactante foi “a maquiagem não 
esconde o hematoma da alma”. A postagem 
estendia ao público uma mensagem que ia 
além de uma exposição intima, já que Luiza 
Brunet sempre representou causas impor-
tantes para as mulheres.
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Mesmo atualmente, o tema da violência 
contra a mulher continua sendo um assunto 
recorrentemente em voga. Segundo dados 
do Mapa da Violência, a cada cinco minu-
tos uma mulher é agredida no Brasil. Out-
ros levantamentos, como o realizado pelo 
Instituto Avante Brasil a partir de dados do 
DataSUS do Ministério da Saúde, apontam 
que a cada duas horas uma mulher é vítima 
de homicídio no país.

Através da pesquisa de opinião pública re-
alizada pela Revista Sociedade no mês de 
junho de 2017, de cada 10 mulheres entrev-
istadas, sete já sofreram algum tipo de vi-
olência. Além desses casos anônimos, ainda 
existem os de mulheres famosas que gan-
ham os holofotes da mídia. Infelizmente, 
ninguém está imune. A violência pode 
acontecer por meio de conhecidos ou por 
desconhecidos e em qualquer lugar.

Nesta edição, além da pesquisa realizada, 
nos debruçamos sobre o caso da atriz Lu-
iza Brunet, que recentemente foi agredida 
por seu atual ex-companheiro. É de grande 
importância debater e conscientizar sobre o 
tema para que novos casos não venham a 
acontecer. E, caso se repitam, que as pessoas 

denunciem para que os agressores sejam 
punidos. Também é importante que os ca-
nais de denúncia providenciem um suporte 
adequado para as vítimas, que estarão pas-
sando por um momento de grande pressão 
e receios.

Infelizmente, a depender das pesquisas, 
ainda há muito o que ser feito.
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A cada

minutos, uma 
mulher é vítima de 
agressão.

já sofreram algum tipo 
de violência

conhecem outras vítimas 
de violência

psicológica

moral

física

sexual

A cada

horas, uma
mulher é vítima de 
homicídio.

NO BRASIL...

RELATOS DAS
LEITORAS:

AS PRINCIPAIS
AGRESSÕES:

PESQUISA DE OPINIÃO
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 Realizamos uma in-
terpretação dos textos pub-
licados em duas grandes 
revistas populares no Brasil: 
Revista Quem Acontece e 
Revista Claudia.
 Ambas trouxeram à 
tona de maneiras distintas 
um assunto de grande re-
percussão nacional e inter-
nacional na mídia: o caso 
de violência provocada por 
Lírio Parisotto contra sua 
companheira, a atriz Luiza 
Brunet. Através do material, 
que se tornou objeto de es-
tudo, pudemos estabelecer 
uma relação de conceitos e 
procedimentos.
 Além disso, foi pos-
sível tecer uma análise de 
contraponto entre as duas 
matérias veiculadas no ano 
de 2016, pois apesar de tra-
tarem do mesmo tema, as 
revistas direcionaram o foco 
de suas matérias de manei-
ras diferenciadas. 
 P r i m e i r a m e n t e , 
foram realizadas uma série 
de pesquisas de conteúdo 

a respeito das revistas em 
questão com auxílio da in-
ternet e livros para obter in-
formações acerca dos veícu-
los, editorias e história de 
cada uma.
 Foi levado em con-
sideração o tipo de con-
teúdo produzido por cada 
revista e definição do públi-
co-alvo por se acreditar que 
esses dados interferem na 
forma como o assunto foi 
abordado. 
 
Veiculada 
pela Edito-
ra Globo, 
a Revista 
Quem pu-
blica se-
manalmente matérias com 
notícias a respeito das ce-
lebridades em evidência 
nacional e internacional-
mente, em especial os artis-
tas da Rede Globo.
 Direcionada para o 
público feminino, a revista 
não apenas trata do cotidi-
ano dos famosos, como 

produz um conteúdo de in-
fluência para as mulheres. 
Entre os assuntos, estão di-
cas sobre vestuário, propa-
gandas de grifes famosas e 
produtos cosméticos. Abor-
da ainda questões sobre o 
lar: família, comportamen-
to, alimentação e até mesmo 
itens de limpeza para casa.
 Assim podemos con-
cluir que a Revista Quem 
é destinada à maioria das 

mulheres brasilei-
ras dos dias atuais, 
desde a casada, a 
que tem filhos, a 
que cuida da casa 
e também as que 
estão inseridas no 
mercado de tra-

balho.
 São estas que pos-
suem poder aquisitivo para 
investir no lar e na aparên-
cia e, além disso, querem 
saber mais a respeito do que 
acontece com os famosos e 
ter acesso a dicas de moda, 
entretenimento e cultura.
 No caso da Revista 

Claudia, devido à sua im-
portância na imprensa fem-
inina brasileira através de 
suas publicações com teor 
libertário, resolvemos re-
alizar mais pesquisas. As-
sim foi possível aprofundar 
e abordar de maneira corre-
ta quando, de qual forma e 
qual a importância da revis-
ta para a sociedade, princi-
palmente para as mulheres, 
através do livro “Imprensa 
Feminina” da autora Dul-
cília Schroeder Buitoni.
 Segundo Dulcília em 
seu livro, a imprensa fem-
inina brasileira iniciou-se 
em 1952, por meio da Re-
vista Capricho, publicada 
em São Paulo pela Editora 
Abril. Diferente do formato 
atual, voltado para o públi-
co infanto-juvenil, a revista 
era direcionada para mul-
heres que apreciavam a fo-
tonovela e assuntos como 
culinária, moda e notas sen-
timentais. 
 No entanto, apenas 
em 1961 e ainda pela Edito-
ra Abril, foi que uma revista 
feminina conseguiu obter 
o sucesso desejado entre as 
mulheres e que é sustenta-
do até hoje: a Revista Clau-
dia. Após alcançar o público 
feminino em massa, a re-
vista começou a direcionar 
suas matérias embasadas 

em assuntos que, até então, 
não eram debatidos nem 
na sociedade nem entre as 
mulheres. Podemos citar 
política, direito ao voto, ma-
chismo, sexo e outros temas.
 O veículo tornou-se 
então uma representação na 
luta pela libertação femini-
na, onde abordavam desde 
a igualdade de gênero até 
assuntos relacionados ao 
cotidiano, como por exem-
plo, dicas de vestimentas.
 Dessa forma, é pos-
sível analisar que o públi-
co-alvo conquistado pela 
Revista Claudia é forma-
do por mulheres de classe 

Como a mídia aborda a
violência contra a mulher

ANÁLISE

"A maquiagem 
não esconde o he-
matoma da alma”

- Luiza Brunet
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sério e importante para as 
mulheres.
 A Revista Quem 
veiculada em julho de 2016 
demonstra logo a partir da 
sua capa que o tema seria 
abordado de uma forma 
comum com base no seu 
público e tipo de conteúdo. 
Dentro da estruturação da 
matéria em questão, obser-
va-se a utilização de signos, 
principalmente na con-
strução fotográfica, onde se 
destaca a produção de um 

ensaio da atriz que acaba se 
direcionando para a beleza, 
moda, boa forma da atriz 
após 50 anos, sensualidade 
e até mesmo dinheiro.
 O ensaio fotográfico 
ressaltado pela revista logo 
na capa traz a composição 
de uma mulher extrema-
mente sensual (com base na 
análise da escolha de ves-
timentas que destacaram 
suas curvas e decote, além 
da boa forma, a maquiagem 
com batom vermelho e ex-

média e alta, mais madu-
ras, em sua maioria casa-
das, mães e que se dedicam 
ao lar. Após o estudo dos 
veículos, partimos para as 
análises das edições espe-
cíficas que continham as 
matérias acerca da agressão 
sofrida por Luiza Brunet. 
Analisamos desde a capa até 
o conteúdo da matéria em 
si, a fim de criar uma com-
paração entre a escolha das 
abordagens de cada revista 
a respeito de um tema tão 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão mais eminen-
te neste trabalho é referente 
à transformação da socie-
dade, que mesmo com pas-
sos lentos tende a se abrir 
para melhorias de prob-
lemas tão antigos, como 
este da violência contra a 
mulher. Injustiças que já 
chegaram a ser tradicional-
mente encobertas pela pop-
ulação, hoje são notícias, 
onde todos os veículos de 
comunicação, independen-

te de editoria, esclarecem e 
afirmam sem duvidas que 
este tipo de atitude é de fato 
um crime. 

pressões faciais relevando 
a sensualidade da atriz). 
Além disso, o conteúdo ao 
longo da matéria é conduzi-
do dando destaque a carac-
terísticas pessoais da atriz, 
sem revelar de fato a gravi-
dade do crime e o que isto 
representa para as mulheres 
de modo geral.
 Seguindo a linha da 
corrente francesa na análise 
do discurso, identifica-
mos claramente a questão 
ideológica, onde existe uma 
intencionalidade por trás 
dos enunciados e contextos 
construídos utilizando-se 
do discurso direto e indire-
to, que induzem os leitores 
a terem uma interpretação 
mais sensacionalista do fato.
 Em contrapartida, a 
matéria publicada em se-
tembro de 2016 pela Revis-
ta Claudia traz um conteú-
do inteiramente focado na 
agressão sofrida pela atriz. 
A partir de uma entrevis-
ta, foram trazidos relatos a 
respeito do crime e a nar-
ração de sua triste história 
de vida, incluindo detalhes 
a respeito do estupro sofri-
do na adolescência, dificul-
dades financeiras e o fato 
de ter convivido com um 
pai alcoólatra que também 
agredia fisicamente a mãe 
de Brunet.

 Além disso, a es-
colha da foto para a capa 
complementou o objeti-
vo da matéria em si. Com 
uma expressão mais serena 
e equilíbrio com cores de 
nuances frias como o lilás 
e branco, que ao contrário 
das cores quentes (como 
por exemplo, o vermelho da 
Revista Quem) diminuem 
a circulação do observador, 
causando uma ligeira queda 
na temperatura do corpo, 
dando a sensação de leveza, 
paz e melancolia. Aliado à 
escolha das cores está a in-
corporação de expressões 
e poses mais serenas, com 
o uso intencional de pouca 
maquiagem, que convence 
o leitor acerca da seriedade 
do assunto a partir do título 
usado na capa e fotografia. 
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