
 

 

 

VIOLÊNCIA FEMININA E SUAS REPRESENTAÇÕES: SOB A ÓTICA 

DA IMPRENSA ESCRITA (PARANÁ, 1970 -1990)  

Claudia Priori*  

 

Introdução 

 

A força, a agressividade, a brutalidade, a violência de modo geral, são 

práticas consideradas impróprias para as mulheres. Tais expressões sempre 

foram tidas como algo pertencente e exclusivo aos homens. Vários são os 

discursos (médico, científico, jurídico, entre outros) que propalam que as  

mulheres não teriam força  física, nem emocional,  coragem ou  determinação 

para serem autoras de crimes e violência. Às mulheres é reservada a 

docilidade, passividade e fragilidade. Esses estereótipos são propagados por 

diversos discursos de naturalização de  uma feminilidade não violenta,  

negando às mulheres o protagonismo, a atuação marcante, a pres ença e 

participação no devir histórico. No máximo, caberia a elas o papel de 

coadjuvantes e cúmplices, ou então, seriam julgadas como loucas, histéricas,  

prostitutas, delinquentes, tendo por base muitas teorias da criminalidade que, 

historicamente, as descreveram e classificaram-nas desse modo. Seriam 

mulheres “anormais”, por terem infringido as leis e as normas.  

Todavia, as mulheres sempre cometeram violência e diversos tipos de 

crimes, movidas pelos mais variados temas e justificativas,  sendo 

consequentemente segregadas em espaços diferenciados de reclusão, tais 

como conventos, internatos, hospitais, casas de correção e,  finalmente, as 

prisões femininas.  

Os discursos de docilidade, leveza e delicadeza acerca da imagem e 

representação feminina na sociedade , colocam aquelas que não se enquadram 

nesses estereótipos,  num entre-lugar, ou seja, não estão mais no lugar 

atribuído a elas, e estão invadindo um lugar que não lhes pertence.  
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 Estar num entre-lugar é reler os espaços, alargar -se,  mover-se,  

desnudar as narrativas. E a presença feminina nos lugares da violência, da 

criminalidade e consequentemente da prisão, nos permite abordar o assunto 

para além das representações cristalizadas do feminino. Possibilita romper as  

fronteiras dos papéis de gênero que as jogam para a margem, para os 

bastidores da história, e nos permite uma ampliação de reflexão acerca das  

várias faces da feminilidade, inclus ive a ação violenta e delitiva.  

Um breve olhar sobre as práticas femininas, o cotidiano e as relações de 

poder que perpassam os gêneros, denotam o reverso das representações  

sociais sobre as mulheres , que variam dependendo do contexto social e  

político.  

Abordar a forma como as mulheres que cometeram c rimes e violência e 

que cumpriram pena na Penitenciária Feminina do Paraná  (PFP), entre as 

décadas de 1970 e 1990, são representadas nos jornais que divulgaram os 

fatos no momento do acontecido, analisando os discursos e estereótipos 

associados à figura feminina e suas atitudes violentas, é o objetivo deste 

trabalho.  

A seleção das fontes –  jornais Gazeta do Paraná e Diário Popular,  

ambos de Curitiba;  Jornal de Beltrão, de Francisco Beltrão; Folha de 

Londrina, de Londrina –  se deu com base em casos previamente investigados 

nos prontuários cr iminais de mulheres que cumpriram penas na penitenciária 

feminina. Esses jornais veicularam vários crimes na época do ocorrido, e  

foram pesquisados no arquivo da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba .  

Ambos os documentos –  prontuários criminais e jornais -  nos revelam não 

somente histórias de violência feminina, mas especialmente traços das 

trajetórias de vida,  além de apontar a dimensão, características e aspectos da 

violência praticada por mulheres, bem como as representações discursivas da 

feminilidade veiculadas na imprensa .  

 O uso da imprensa escrita, no caso dos jornais, como fonte para o 

estudo histórico, requer entendê-la não apenas como veículo de informações, 

de noticiários, mas fundamentalmente como instrumento de manipulação de 

interesses e de intervenção na vida social  (CAPELATO; PRADO, 1980, p.  
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19). Os jornais são porta -vozes de grupos sociais, reproduzem estereótipos e 

representações dominantes na sociedade, e são ainda, responsáveis pela 

elaboração discursiva sobre um determinado assunto. Quando a imprensa 

escri ta apresenta argumentações e construções textuais, a intenção é que a 

mensagem cause efeitos de sentidos nas pessoas receptoras da versão 

apresentada dos fatos ou dos casos, como sendo a legítima e verdadeira. No 

entanto, é preciso considerar que é apenas mais uma versão d o acontecido, e 

que dependendo do lugar de onde se fala,  do grupo de interesse que 

representa, as versões podem ser diversificadas.  

 

Quando a violência e o feminino  se conjugam 

 

 As mulheres que estiveram presas e cumpriram penas na PFP possuem 

trajetórias de vidas pregressas comuns entre elas. E para conhecermos os 

traços dessas trajetórias –  que provavelmente,  de uma forma ou de outra,  as 

aproximaram do mundo do crime e da violência –  buscamo-las nas histórias  

de seus delitos e condenações.  

As mulheres praticam uma variedade de crimes e violência.  Todavia,  

despertou nossa atenção as  mulheres  presas por crimes de crimes de 

homicídio, furto, roubo e tráfico de drogas, que tiveram maior destaque no 

período analisado. Tomamos para discussão neste trabalho, especificamente 

dois casos de homicídio, para abordarmos como as praticantes de tais delitos  

são retratadas pela ótica da imprensa, analisando as versões veiculadas nos 

jornais sobre os atos delit ivos e violentos das protagonistas dessas histórias.  

A ideia do senso comum de que as mulheres não matam, elas mandam 

matar, pois não teriam força ou coragem para tal brutalidade não se sustenta.  

As mulheres matam e, não raro, de forma fria e premeditada. As fontes e a 

literatura sobre o tema mostram que as mulheres, além de mentoras de muitos 

homicídios, são também as executoras do crime , agindo muitas vezes 

sozinhas.  
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Márcia Regina1 é um dos exemplos de mulheres que mataram pelas 

próprias mãos. Márcia Regina entrou na PFP no ano de 1989 por ter tirado a 

vida de seu marido. O prontuário criminal apresenta a detenta como sendo do 

lar, cor parda, 30 anos, primário incompleto, católica, mãe de 9 filhos (6 

meninos e 3 meninas), condenada por ter matado o marido a machadada. 

Apreende-se da documentação que:  

 

No dia 09 do mês  de dezembro do ano de 1985,  aproximadamente às  

4  horas e  40 min. ,  no interior da res idência locali zada na Rua 13,  

fundos,  na favela da Vila  Pompéia ,  próx imo ao Ceasa,  nes ta  

Comarca da Capi tal ,  Márcia Regina,  com um golpe de machado,  

produziu em João os fe r imentos ( . . . )  causa da morte da ví t ima; que,  

agindo de surpresa,  enquanto a ví t ima dormia,  a  ré usou de recurso  

que impossibi l i tou a sua  defesa .  (Prontuár io  Criminal ,  PFP).   

 

Se Márcia Regina sofria violência do marido e o teria matado por 

vingança, ou então, se era vítima da infidelidade conjugal de João, ou se o 

mesmo não sustentava a família ou agredia os filhos, o prontuário criminal 

não traz essas informações. Todavia, isso vai aparecer nas versões dos fatos 

veiculadas no jornal. A historiografia sobr e a temática revela que há fortes 

indícios, de que comumente, estes são os “temas” ou motivações alegadas 

para os homicídios dos cônjuges. Em relação a isso, a historiadora Rachel 

Soihet salienta:  

 

Reações t rágicas por parte de mulheres ocorriam devido à r up tura  

das relações afe t ivas,  não apenas quando tomavam conhecimento  

da presença para le la  de outra mulher,  como pelos mais var iados 

mot ivos.  Ta is reações se davam em contraposição aos di tames da 

ideolog ia dominante que postu lava uma at i tude  de conformismo da 

mulher,  face a  acontecimentos dessa natureza (SOIHET, 1989:  

206) .  

 

Conformismo não parece ser uma característica de Márcia Regina, pois  

ela não titubeou em tirar a vida do marido, independentemente dos “temas”, 

motivações que ela provavelmente teria par a fazê-lo. Para o historiador Boris 

Fausto (1984) e a antropóloga Mariza Corrêa (1983), a utilização de “temas” 

                                                 
1 Os nomes das mulheres, bem como de outros partícipes aqui utilizados são fictícios, mas similares aos nomes 

originais. 
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ao invés de “motivo”, seria mais adequado para as justificativas dos a tos 

criminosos. Fausto (1984:103) alega que “a própria expressão ‘motivo’ denota 

uma linearidade causal, que não dá conta do complexo de desejos, impulsos,  

racionalizações capazes de gerar uma conduta agressiva”.  

Matar o marido a machadada e receber pena leve como Márcia Regina 

recebeu, não é privilégio de muitas mulheres. Ela e stava presa 

preventivamente na PFP desde início de 1989, quando ocorreu o primeiro 

julgamento em meados do ano, recebendo absolvição no Tribunal do Júri 2,  

vindo a sair da penitenciária. Decorridos três anos do primeiro julgamento e 

da absolvição, Márcia Regina teve a prisão preventiva restaurada e voltou 

para a PFP, de onde saiu um mês depois,  após um segundo julgamento em que 

foi condenada a 4 anos de regime aberto. Não há nenhuma menção nos 

documentos, de quais teriam sido as razões para o segundo julg amento e 

condenação da interna.  

No retorno à PFP em 1992, o boletim de atendimento pedagógico relata 

um pouco da trajetória de vida de Márcia Regina: “seus pais não foram 

alfabetizados. Provém de meio cultural deficiente. Não possui qualificação 

profissional,  é do lar”.  Esses dados do boletim pedagógico e também do 

boletim médico que afirmava ser a interna “mal constituída, com sintomas de 

desnutrição protéica”,  nos dão pistas das condições precárias de saúde e de 

vida enfrentada por ela e pelos(as) nove filho s(as) .  A origem simples denota 

as intempéries vivenciadas por ela e por tantas outras mulhe res ao longo da 

vida pregressa.  

O controle da vida dessas mulheres dentro da prisão, com uma 

documentação permanente –  embora muitas vezes evasiva e com lacunas –  

acaba por complementar na maioria das vezes as avaliações feitas pelos juízes 

ao condená-las. São esses mesmos pareceres técnicos e especializados que 

permitirão fornecer conhecimento de possíveis avanços na personalidade das 

detentas e alcançarem benefícios  da lei , tais como progressões de regime e a 

liberdade.  

Em relação a isso, Foucault  assinala que:  

                                                 
2 No Brasil, os crimes contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. 
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a aval iação do tr ibunal  não passa de uma ‘maneira de prejulgar ' ,  po is a  

moral idade do agente só pode ser  aprec iada quando posta à  prova.  O 

Juiz precisa ,  por tanto ,  por  sua  vez,  de  um contro le  necessár io  e  

ret i f icat ivo de suas ava liações;  e  é  esse cont role que a pr isão  

penitenciár ia  deve  fornece r  (FOUCAULT, 2010:  234) .  

 

A punição de pessoas envolvidas em atos criminosos não termina com o 

julgamento criminal, a condenação e a sentença proferida pelo juiz. A 

vigilância, o controle e a correção estão apenas começando com o 

encarceramento. O controle do tempo, do comportamento e conduta 

carcerária, do movimento dos corpos, da regulação dos sentimentos e quiçá 

dos pensamentos vão constituindo novas relações de poder e de saber.  O saber 

clínico é produzido pelo corpo de profissionais técnicos e especializados, o 

staff penitenciário,  que através da observação, vigilância e controle vão 

constituindo um conhecimento sobre  as pessoas presas.  

Embora o prontuário criminal não traga tantos dados sobre Márcia 

Regina, o seu envolvimento e prática de crime foi amplamente divulgado pelo 

jornal Diário Popular, de Curitiba, numa terça -feira,  dia 10 de dezembro de 

1985, um dia após a ocorrência do crime. Estampada em manchete na primeira 

página, com letras garrafais “Cansada de sofrer com os 16 filhos quase 

arranca pescoço do marido a machadada”. No subtítulo aparece a seguinte 

frase: “Cansada de ser espancada e obrigada a manter rel ações sexuais diante 

das crianças, Márcia Regina, de 32 anos,  desferiu uma machadada no pescoço 

do marido e depois se entregou”. A notícia chama os lei tores e leitoras para a 

página 7 do jornal, na qual se encontra uma foto de Márcia Regina 

empunhando o machado (a autora posa para a foto) e em outra ela aparece 

sentada, num banco da delegacia. Logo abaixo das fotos, os dizeres “Não 

aguentando mais sofrer,  ela resolveu arquitetar um plano par a acabar com a 

vida do marido”.  

Percebemos nessa última frase, que a imprensa ao mesmo tempo em que 

coloca a figura de Márcia Regina empunhando a arma do crime, o que de certa 

forma, salienta sua coragem, agressividade e demonstra a capacidade de 

“arquitetar um plano para acabar com a vida do marido”. Por outro lado, 
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aplica certa indulgência à autoria do crime, pois a frase “não aguentando mais 

sofrer”. ..  concede à Márcia Regina a autoria do crime como sendo a libertação 

das agressões causadas pelo marido.  

A matéria publicada no jornal enfatiza que:  

 

Cansada de ser espanca da e ver seus 16 f i lhos sendo t ra tados da  

mesma maneira,  a  domést ica Márcia Regina,  de 32 anos,  resolveu  

se v ingar do seu marido  João,  de 39 anos.  Durante a  madrugada se  

acordou e apanhou um machado,  des ferindo  violen to golpe no  

pescoço do companheiro,  que  somente não recebeu outros,  porque  

dormia com o f i lho de se te  meses no co lo.  [ . . . ]  A cena de sangue  

aconteceu no inter ior do barraco de uma só  peça loca lizado na 

fave la da Vi la  Pompéia.  Márcia Regina a inda chegou ajudar os  

mil i tares a  conduzirem o marido para o Pronto Socorro do Hospi tal  

Evangél ico [ . . .]  Ao receber a  mulher em sua delegacia no 10 º  

Distr i to ,  o  delegado Luiz de Barros ao tomar conhecimento dos  

fatos que antecederam a tentativa de homicídio,  achou por bem 

deixa- la  numa sa la separada,  onde pud esse receber a  visi ta  dos  

f i lhos [ . . .]  Márcia Regina chega a conf irmar que não só desfer iu  

mais go lpes,  com medo de acertar  o  caçu la,  que dormia  no co lo de  

seu  marido.  A  sua  his tória  chega  a ser comovente.  Foi  obrigada a  

parar de trabalhar como domést ic a para cu idar dos f i lhos.  João  

trabalha como fax ine iro  e  recebe  o sa lár io  mín imo.  Gasta porém a  

maior parte com seus  amigos no bar.  Sempre chegando embriagado 

em casa e provocando as cr ianças.  Ao defender os f i lhos Márcia  

Regina acaba espancada com vio lênc ia conforme testemunham suas  

vizinhas.  (DIÁRIO POPULAR,  10 dez .  1985:  7) .  

 

O caso de Márcia Regina recebe por parte da autoria da matéria 

(embora não se sabe se homem ou mulher que escreveu) uma certa 

complacência ao revelar ser sua história comovente,  e demo nstra também 

indulgência por parte da própria polícia, uma vez que o delegado abriu 

inquérito, mas não a prendeu, deixando -a em liberdade para cuidar dos 16 

filhos e filhas. Não se pode afirmar se por comoção, ou se por piedade das 

crianças, já que as mesmas não teriam para onde ir, e certamente seriam 

separadas e enviadas para abrigos de menores.  

É importante salientar, que a documentação penal registra que Márcia 

Regina tinha apenas 9 fi lhos(as), o que difere do dado apresentado no jornal.  

Pode ser que pelas condições precárias de vida e de saúde que ela e a prole 

enfrentavam, alguns(mas) dos(as) filhos(as) tenham morrido.  

Na edição do jornal Diário Popular, do dia 12 de dezembro de 1985, é 

noticiada a seguinte manchete: “Morre o marido que levou uma macha dada no 
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pescoço”. Mais uma vez Márcia Regina é apresentada como vítima do esposo 

e que cansada de seus maus -tratos, desferiu um golpe de  machado contra ele,  

matando-o. 

A hipótese de que Márcia Regina teria agido contra a violência sofrida 

pelo marido, buscando se vingar dele e da situação que ele submetia mulher e 

filhos, aparenta lhe render vantagens, recebendo uma pena mais branda, 

diante das circunstâncias do crime cometido. Em relaçã o a isso, Boris Fausto 

(1984: 236) assinala em um de seus estudos “que há indícios de alguma 

benignidade no desfecho dos casos envolvendo mulheres. Isto não no que diz 

respeito às decisões, praticamente idênti cas,  mas ao quantum das penas”.  

Para Soares e Ilgenfri tz (2002: 88),  essa suposta tendência de 

condescendência dos juízes em relação às mulheres infratoras, seja para 

absolvê-las ou então para condená-las a uma pena menor tem diminuído 

bastante a partir da década de 1980, pois “na medida que as mulheres 

conquistam maior independência e se equiparam aos homens no desempenh o 

dos papéis sociais, a condescendência em relação às suas práticas criminosas 

tende a ser cada vez menor”.  

Enquanto algumas mulheres matam pelas próprias mãos, outras  

preferem a premeditação, coautoria e crime sob encomenda. Estas são 

característ icas recorrentes nos crimes de homicídios. Um desses destaques 

fica por conta de Deise Maria, que premeditou o crime e tirou a vida do 

marido, exercendo papel de coautora, mentora e mandante do delito,  

contratando “pistoleiros” para a execução, bem como elaborando a 

dissimulação do crime para despistar que a culpa recaísse sobre ela.  

Os temas aparentes dos crimes dessas mulheres e provavelmente de 

outras, contra os próprios cônjuges, não envolvem apenas paixão desmedida,  

vingança ou busca de liberdade para viver os novos romances, mas se 

confundem em muitos casos com ambição e interesse financeiro. Porém, os 

temas podem ser muito mais amplos e complexos do que aqueles que 

aparecem nos documentos. Segundo Badinter (2005: 82),  as mulheres “nem 

sempre matam por decepções amorosas ou para se defender de maridos 

violentos. Matam também por interesse ou por sadismo”.  
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Deise Maria passou pela PFP nos anos 1980, do lar, cor branca,  

católica, 31 anos, ensino fundamental completo, mãe de três filhos (2 meninos 

e 1 menina). Em parceria com o amante mandou matar o marido, tentando 

dissimular um crime de latrocínio. O interesse dela residia nos benefícios  

financeiros que lhes resultaria o estado de viuvez, bem como ficaria livre para 

usufruir dessas vantagens com o novo companheiro,  uma vez que já  vivia 

relações extraconjugais.  

Impulsionada pela paixão e vontade de assumir o romance com o 

amante, Deise Maria no dia 02 de outubro de 1982, na cidade de Londrina/PR, 

recolheu e ocultou  no interior de sua residência, o marido de sua empre gada 

doméstica, contratado por ela para executar o crime. Por volta das 00h45min, 

o executor dirigiu-se ao quarto onde Claudinei, esposo de Deise Maria, estava 

dormindo. Aproximou-se do homem deitado de lado, e desferiu -lhe três 

golpes de porrete na cabeça . Após o feito, comunicou a ela o sucesso do 

crime, mas ela quis certificar -se da morte do marido. O executor voltando ao 

interior do quarto, desferiu duas facadas no pescoço da vítima , dando por 

cumprida a tarefa.  

Mas a morte do marido de Deise Maria não é tão simples assim e o caso 

teve grande repercussão na cidade de Londrina. O jornal Folha de Londrina,  

dia sim, outro também, divulgava detalhes acerca da apuração do crime.  

No domingo, dia 03 de outubro, a Folha de Londrina divulgou a 

seguinte manchete: “Inspetor da Siemens morto a facadas dentro de seu 

quarto”. A matéria apresenta o caso, numa primeira versão, como sendo um 

crime de latrocínio:  

 

Dois homens assass inaram bruta lmente,  na madrugada de  ontem,  o  

inspetor regional da Siemens no Brasi l ,  Claudin ei ,  de 38 anos,  

residente em Londrina à rua Hungria,  249,  Jardim Igapó.  Antes de  

matarem Claudine i ,  os bandidos  renderam sua  esposa,  f i lhos e  a  

sogra prendendo -os  num quarto  da casa.  Depois,  sem barulho,  

obrigaram a ví t ima a  deitar -se  sobre sua própria  cam a,  cobriram-

na com um cobertor  e  em seguida des feriram uma mortal  facada em 

sua cabeça e várias estocadas no pescoço.  E,  por f im,  como se nada  

t ivesse acontecido ,  a  dupla assass ina roubou um revólver,  d inheiro ,  

ta lonários de cheque e  fugiu tomando rumo.  [ . . .]  O frio  e  bruta l  

assass inato  ocorreu por  vol ta  de 1  hora  e  15 minutos  da madrugada  

de ontem e fo i  cometido  sem baru lho,  pois a  famíl ia  de Claudinei ,  
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detida num quarto cont íguo,  nada ouviu.  E fo i  por i sso que somente  

depois de uma hora é que a esposa da ví t ima,  gri tou por socorro.  

Um v izinho,  espantado,  ouviu e  imediatamente  chamou a Pol íc ia .  

(FOLHA DE LONDRINA, 3 out .  1982:  7) .  

 

A hipótese de crime de latrocínio foi sendo descartada conforme o 

andamento das investigações. Em menos de uma semana, a autori a do crime já 

havia sido desvendada.  No dia 08 de outubro de 1982, sexta -feira, o Folha de 

Londrina, publica a seguinte manchete: “Morte do Inspetor foi planejada pela 

mulher (Delegado acha que ela mesma matou matar o marido)”.  

Na matéria aparecem duas fo tos: a de Deise Maria, sentada num banco 

da delegacia e a legenda: “Deise Maria: cheia de contradições”. E a outra é do 

amante de Deise Maria, com a legenda: “amante da mulher, contato dos 

matadores”.  

 O texto inicial já aponta Deise Maria como sendo a res ponsável pela 

morte do marido Claudinei,  inspetor da Siemens do Brasil.  

 

Deise  Maria [ . . .]  assumiu on tem perante o  delegado  Nabor 

Sottomaior,  a  responsabil idade pe la morte  do  marido.  Contando  

uma história  cheia de contradições,  e la  admi t iu  haver contra tado  

dois pis tole iros para assass inar o  marido,  mas disse que quando  

es tes chegaram arrependeu -se.  Os p is toleiros,  con tudo,  não  

quiseram dar  ouvidos  aos seus  apelos  e  mataram Claudinei .  O 

intermediário na contra tação dos p is toleiros fo i  o  pai  de santo  –  

com o qual Deise  Maria mant inha um caso amoroso.  O de legado  

Nabor Sottomaior,  que  comandou pessoalmente as inves t igações 

para elucidação do caso,  não acred ita  mui to  nessa histór ia  e  pelo s  

dados que conseguiu levantar admi te a  h ipótese de que fo i  a  mulher  

quem assassinou  o marido.  (FOLHA DE LONDRINA, 8 de out .  

1982) .  

 

A matéria completa foi divulgada na página policial do jornal  Folha de 

Londrina (p. 6).  A matéria traz uma foto de Deise Maria com a mão no rosto e 

logo abaixo a legenda :  “Deise  Maria odiava tanto o marido a ponto de mandar 

matá-lo. Ou ela própria tê-lo assassinado”.  

A partir do momento que novos detalhes sobre o crime são divulgados e 

que a suspeita sobre Deise Maria aumenta,  ela tem sua imagem de esposa e 

mãe sendo modificada pelos discursos do jorn al. Passa-se a construir uma 

representação de perversidade e ódio em relação a sua pessoa, como se 

constata nos excertos retirados do texto:  
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ela confessou haver contra tado dois pisto le iros para matar o  

marido,  por  quem nutr ia  um pro fundo ód io.  [ . . .]  a  his tória  da morte  

do inspe tor da Siemens [ . . .]  É antecedida de lances ,  em que,  a lém 

do ódio da mulher e  f i lho,  en tra a  in f ide lidade conjugal e  uma 

trama bem urd ida para  assass iná - lo .  Quem narrou esses de talhes 

foi  o  delegado  Nabor.  E le disse que,  no decorrer das invest igações,  

f icou sabendo das l igações en tre Deise Maria e  um pai de santo ,  

que res ide na aven ida  Juscel ino Kubitshek,  nas imediações do  

Colégio Univers i tár io .  [ . . .]  O pai  de santo contou,  também, que era  

amante de Deise Maria e  que es ta  constanteme nte o  vinha  

assediando para matar o  marido .  Há cerca de dois meses,  

atendendo a seu apelo,  fo i  a  Mato Grosso contra tar o  pisto le iro .  

Mas es te  pediu 2  milhões de cruzeiros para  executar a  tarefa ,  

exig indo que a metade fosse paga antes .  [O pai  de san to]  entrou em 

contato com Deise Maria e  esta  d isse que pagaria os 2  milhões,  

mas depois da morte do  marido,  quando recebesse os seguros que  

ela  teria  d irei to .   (FOLHA DE LOND RINA, 8 out .  1982:  6) .  

 

Este foi um dos casos que tiveram grande repercussão na sociedade e 

imprensa londrinense. Caso este que não demorou muito para ser elucidado. 

Na quinta-feira, 21 de outubro de 1982, o jornal Folha de Londrina publicou 

matéria desvendando a morte do inspetor e divulgou a foto de Deise Maria 

algemada com José, e na legenda  a seguinte inscrição: “Deise Maria e José:  

atados no crime e na Delegacia”.  

 

A Polícia  de Londrina chegou ao autor da morte do inspetor da  

Siemens em Londrina ,  Claudine i ,  apenas 17 dias depois do  

homic ídio.  Foi o  marido da empregada da casa,  José,  a  mando  da  

patroa  (mulher de Claudinei ) ,  Deise  Maria.  [ . . .]  O cr iminoso e  a  

mandante con fessaram tudo e estão com prisão prevent iva  

decretada.  A a legação  da mandante é  cín ica –  segundo os  

repórteres presen tes à  colet iva com Sottomaior:  ela  diz que mandou  

matar o  marido por não gostar de le [ . . .]  Conforme as pr imeiras  

suspei tas,  o  crime fo i  comet ido a mando de Deise Maria,  esposa de  

Claudine i ,  que  o odiava tanto  a  ponto de pagar para matá - lo .  
(FOLHA DE LONDRIN A, 21 out .  1982:  7) .  

 

Conforme a suspeita sobre Deise Mar ia foi sendo confirmada pela 

polícia, a forma como a imprensa se referia a ela (esposa de Claudinei,  

mulher etc), se modifica e vai tomando outros adjetivos, tais como: assassina ,  

criminosa, cínica, mandante.  

Como apuramos da documentação penal e da impren sa, Deise Maria 

encomendou a morte do marido a uma pessoa conhecida, o marido da 
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empregada, pagando uma pequena importância em dinheiro,  alguns objetos 

(bijuterias), um revólver “Taurus”,  calibre 32, além da promessa de 

pagamento de um milhão e meio de cruzeiros, provavelmente quando ela 

recebesse as indenizações  de seguros feitos pelo marido.  

Ela foi presa preventivamente em Londrina, dias após o crime, e 

posteriormente transferida para a PFP em fevereiro de 1983, onde aguardou o 

julgamento. Foi condenada a 18 anos de reclusão e seu amante a 14 anos, por 

ter sido cúmplice da arquitetura do crime.  

 Deise Maria havia desfrutado em sua vida pregressa da presença 

familiar e de uma situação socioeconômica mais avantajada do que outras 

detentas. Em um dos exames criminológicos a que foi  submetida,  a interna 

teria prestado as seguintes informações:  

 

Aos 14 anos de idade casou -se,  após 10 anos devido à t ransferência  

de t rabalho do marido ,  fo i  resid ir em Londrina,  retornando  a  

Curi t iba,  em seguida  voltando a  Londrina .  A  renda  fami liar era  

gerada pelo seu marido,  inspetor de vendas em uma empresa a lemã 

(. . . )  desse casamento teve t rês f i lhos.  (Se tor  de Serviço Social ,  

1996) .  

Iniciou os es tudos aos 6  anos em co lég ios de f re iras (Sacre Couer    

de Marie e  Sagrado Coração d e Jesus) .  Após completar o  ant igo  

ginásio,  parou de  estudar para casar .  (Se tor  de  Pedagogia,  1996) .  

A interna rela ta que  nunca t rabalhou fora por não haver  

necessidade ,  somente cuidava dos a fazeres domést icos e  fazendo  

crochê e também cuidando de sua mãe c om idade de 86 anos .  (Setor  

de Labor terap ia,  1996 ) .  

 

Uma trajetória de violência acompanha Deise Maria ao longo de seu 

relacionamento com o marido, de quem ela mandou t irar a vida. Em 1993, 

quando questionada sobre o delito cometido, por ocasião de exame 

criminológico, a avaliação psiquiátrica relatou o seguinte: “Refere homicídio,  

nega fato. Devido conflitos conjugais”.  Já na avaliação psicológica, a interna 

teria prestado maiores  detalhes do convívio conjugal:  

 

durante os 18 anos de convivência passou por  s i tuações em que fo i  

espancada pelo marido.  Quanto ao ato del i tuoso quem cometeu não  

foi  e la ,  porém a famíl ia  do seu marido,  alega  a  sua  autor ia  (Se tor  

de Psicologia,  1996) .  
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Constatamos que Deise Maria, já na prisão, nega o delito, tentando 

manter a tese de que não era culpada pelo assassinato do marido. Todavia,  

fora condenada, pois a justificativa de crime de latrocínio foi descartada de 

imediato, mediante a confissão do executor do deli to, que teria recebido 

recompensa para efetuá-lo. Negar o delito posteriormente, ou no ato da 

prisão, aparenta ser a estratégia de defesa mais comum entre as pessoas 

envolvidas em práticas criminosas.  

Comparando as histórias dos delitos de Márcia Regina e Deise Maria,  

constatamos uma diferença no julgamento que a imprensa  faz entre ambas, 

salvaguardando as circunstâncias do crime. Márcia Regina, mulher pobre,  

sofredora, trabalhava de doméstica para sustentar a prole, enquanto o marido 

gastava nos bares da vida, se embriagando, o pouco que ganhava como 

faxineiro. Maltratava  e agredia a esposa, os filhos e filhas, além disso, exigia 

relações sexuais na frente das crianças (embora num barraco de uma só peça, 

parece não haver condições de ser diferente, de se ter privacidade). Dessa 

forma, a figura de homem provedor é cobrada de João, que não cumpria com 

suas obrigações e ainda agredia  a família. A mulher, cansada de sofrer,  se 

vinga. E ao cometer o crime, ela liberta a si e aos filhos e filhas de uma vida 

sofrida, uma vez que até fome passavam. Eis como a imprensa relata a 

história de Márcia Regina, com comoção, que para se livrar do esposo, da 

violência e do sofrimento, desfere -lhe uma machadada. O machado parece ser 

a arma para a liberdade. A imprensa constrói uma imagem de vitimização da 

autora do deli to, da contra-violência feminina, para se livrar da violênci a 

masculina.  

 Já no caso de Deise Maria, mulher rica, esposa do inspetor regional de 

uma indústria alemã (Siemens), que estudou em colégio de freiras, não 

trabalhava fora porque não necessitava, era dona -de-casa,  fazia crochê e 

cuidava da mãe de 86 anos.  A mulher do lar, dona de casa, cuidadora, não se 

encaixava, porém, na figura de boa esposa, de rainha do lar. Deise Maria 

tinha um amante. Não fazia jus ao marido trabalhador, à vida boa que ele lhe 

oferecia, ao lar e à família que o inspetor havia lhe proporcionado, ao exe rcer  

o papel de homem provedor.  
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 Deise Maria é tratada pela imprensa como a criminosa, assassina,  

cínica, mandante do crime, ao contrário de Márcia Regina que em momento 

nenhum foi representada dessa forma pelos jornais. Deise Maria havia 

rompido não somente com a lei,  mas com a norma do feminino.  A historiadora 

Michelle Perrot (2005: 165) afirma que as mulheres encarceradas são “as mais 

abandonadas, as mais marginalizadas de todas, como se o pior nelas f osse a 

contravenção à norma do feminino”.  

 

Considerações finais  

 

Analisando os casos de Márcia Regina e  Deise Maria, bem como as  

demais matérias produzidas e veiculadas acerca de tantas outras mulheres, foi  

possível  perceber como a imprensa escrita –  os jornais –  se manifesta de 

maneira a ratificar os discursos de um padrão social de feminil idade, 

denunciando e julgando os comportamentos e ati tudes femininas que não se 

encaixam nessa normatividade. Fica evidente nas versões dos jornais (Diário 

Popular e Folha de Londrina) aqui analisados, a forma como o discurso sobre 

as mulheres se modifica ao longo da repercussão do caso. De certa 

indulgência em alguns casos para a acusação, a construção de uma imagem 

perversa, cruel  e violenta. De mulher, esposa, jovem, d ona de casa, 

doméstica, passam a ser tipificadas como criminosas, traficantes, ladras,  

elementos, marginais, fugitivas, matadoras, ex -presidiárias (para os casos de 

reincidência, especialmente nos crimes de furto e roubo), o que demonstra as  

formações discursivas sobre elas, construindo uma imagem destoante daquela 

naturalizada e aceita socialmente.  

Percebemos, portanto, que os discursos da imprensa reforçam 

estereótipos e representações sociais de que as mulheres que cometem delitos 

e violência são aberrações sociais, marginais, desnaturadas,  perigosas e 

monstras. Nesse sentido, a imagem dessas mulheres são fundadas e 

legit imadas no discurso, e também reproduzidas por esses e outros discursos,  

que ao distanciarem-nas das idealizações do feminino, pressupõem  que devam 

ser contidas,  punidas e excluídas do convívio social .  
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Constatamos que o julgamento e condenação dessas mulheres não se 

pautam apenas nas infrações penais cometidas e no descumprimento da lei,  

mas também e quiçá principalmente, por terem rompido a norma do feminino, 

e isso é evidente nas avaliações e discursos da justiça criminal, da instituição 

penal e da imprensa escri ta. A personalidade e o comportamento social das 

mulheres são colocados como critérios avaliativos por aqueles que estão 

julgando. Nesse sentido, na maioria das vezes, elas são muito mais julgadas e 

punidas por não se encaixarem nos normativos de gê nero atribuídos ao 

feminino, e por terem rompido com as idealizações de uma feminilidade 

passiva, do que pelos cr imes e violência que cometeram. 

Em outras palavras,  podemos afirmar que para esses discursos (penal,  

judicial e da imprensa) os maiores crimes e/ou violência que elas cometeram e 

cometem, é a ruptura com os ideais de feminilidade (docilidade, mansidão, 

pacificidade, abnegação, v irtuosidade) que a sociedade espera delas.  

Contudo, é preciso acentuar que várias são as feminilidades e distintas 

suas formas de manifestações, maneiras como se colocam e se percebem no 

social , e diversos são os lugares que as mulheres ocupam nas redes de  poder e 

também como constroem suas subjetividades.  

Desse modo, evidenciamos que as mulheres se manifestam de formas 

distintas e ocupam vários lugares sociais, entre eles, os lugares da violência,  

do crime e da prisão, espaços esses também, amiúde, renegad os a elas, como 

se as mulheres fossem incólumes à agressividade e à viol ência.  
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