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O máximo da repetição enfadonha ocorre quando das homenagens que, montadas em 

série, o jornal reproduz; porque se o Grande Morto é um assunto único, o jornal o fragmenta 

em múltiplos assuntos. À oração fúnebre e o seu discurso único, o da mídia opõe uma 

retórica da fragmentação: biografia, anedotas, narrativa de morte, reportagem, cerimônias, 

exegeses de especialistas, testemunho de pessoas íntimas, declarações dos pares [...]. O 

grande morto é dispersado. 

 

(MOUILLAUD)  



 
 

RESUMO 

Desde que o mundo é mundo, crimes passionais sempre ocorreram, mas nem por isso, deixam 

de chocar os sujeitos. Esse tipo de crime chama a atenção e faz com que os sujeitos sejam 

afetados e convocados a interpretar e expressar a sua opinião acerca das notícias vistas/lidas. 

Isso acontece, tanto pela forma com que foram cometidos, como também por quem são os seus 

autores e as suas vítimas, assim como os motivos que levaram a ele. O que mudou, então, é 

apenas a forma como tomamos conhecimento acerca deles, pois, se antes eles chegavam até 

nós, com dias de atraso, hoje em dia, chegam quase que instantaneamente e com riqueza de 

detalhes. Dentre esses crimes, que aqui denominamos de passionais, alguns se tornam apenas 

números nos obituários e logo são esquecidos/apagados, no entanto, existem aqueles que se 

transformam em espetáculos midiáticos. Neste trabalho, nos interessam os discursos sobre o 

crime que ficou popularmente conhecido caso Yoki, que se distingue dos demais, porque quem 

mata é a mulher.  Nosso objetivo é investigar como a mulher que mata foi discursivizada em 

jornais digitais diferentes e que memórias ressoam nessas reportagens sobre o amor, o ciúme e 

a infidelidade e que movem sujeitos a praticarem crimes que designamos de passionais, tendo 

em vista que teriam por fim “lavar a honra” do ofendido. Pretendemos também, verificar quais 

formações discursivas se entrecruzam nesse processo de produção de sentidos do discurso 

jornalístico, bem como se dá a espetacularização da notícia. Para tanto, recortamos quatro 

reportagens que circularam nos jornais digitais O Globo e O Estado de S. Paulo, que fazem 

parte da mídia hegemônica do país. As duas primeiras circularam logo após a morte de Marcos 

Matsunaga e as outras duas, durante o julgamento da ré confessa. O trabalho será conduzido à 

luz da Análise de Discurso, proposta por Michel Pêcheux e disseminada no Brasil por Eni 

Orlandi e demais pesquisadores. Ao final das análises, concluímos que de tanto se repetir a 

notícia é espetacularizada e os sujeitos, tanto vítima quando assassino são alçados ao lugar de 

“grande vítima” e de “terrível assassino”, nos termos de Mouillaud (2002). No corpus recortado 

para análise, Elize é discursivizada como esposa, mulher, bacharel em direito e técnica em 

enfermagem, enquanto Marcos é o empresário jovem, executivo de sucesso e herdeiro da Yoki, 

o que reforça sentidos de que a mulher ocupa sempre um lugar de menor prestígio que o homem 

e de tanto se repetirem, esses sentidos acabam se sedimentando ainda mais na nossa formação 

social. No fio do discurso jornalístico entrecruzam-se discursos que vêm de outros lugares, em 

especial, do domínio do Direito, pois o jornalista, ao tentar manter a suposta imparcialidade 

típica do discurso jornalístico, dá “voz” ao promotor, aos advogados de defesa e à própria 

acusada.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso; espaço digital; crime passional. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Since the world is world crimes of passion always had occured, but not really, stop shocking 

the subjects.  This kind of crime draws the attention and makes the subjects be affected and 

summoned to interpret and express their opinions about the news that are seen and read. This 

occurs both by the way they were committed, and also by who are their authors and victims,  

and the reasons that led it to as well. What had changed then, it is just the way we become aware 

about the crimes. Therefore, if before we were noticed within some days later, nowadays these 

news arrive almost instantly and with great details. Among these crimes, that in this text we call 

crimes of passion, some of them just become numbers in the obituaries and soon are 

forgotten/erased. However there are those changed into media spectacles. In this work, the 

discourses about the crime that was popularly known as Yoki case concerns us, that its 

distinguishes itself from the others because who kills is the woman. Our objective is to 

investigate how the woman who kills was pronouced by different digital newspapers and what 

memories resound in this news about the love, the jealousy and the infidelity that moves 

subjects to commit crimes called passion with a view that were intended to restore the injured 

party honor.  We also intend to verify what discursive information interlocks themselves in the 

process of production of sense from the jounalistic discourse, and the news spectacularization 

as well. For this, we cut four reports that circled in the digital newpaper O Globo and O Estado 

de São Paulo, that took part of the hegemonic media of the country. The two first circled later 

the death of Marcos Matsunaga and the other two during the judgement of the defendant 

confessed. These work will be conducted by the light of the Discourse Analysis proposed by 

Michael Pêcheux and widespread by Eni Orlandi and other researchers. At the end of this 

analyses, we concluded that from all repeating the news, it is spectecularized and the subjects, 

the victim and the assassin are given in the place of “the great victim” and “the terrible assassin” 

in the words of Mouillaud (2002). In the corpus indented for analysis, Elize is pronouced as 

wife, woman, Bachelor of law and nursing technician, while Marcos is the successful and young 

businessman, the heir of Yoki, what reinforces the sense that the woman always takes a less 

prestigious place than the man and, from all repeating, these senses end up placing more and 

more in our social formation. On the strand of the journalistic discourse the discourses 

interlocks from other places, in special, in the area of the law, therefore the journalist, trying to 

keep its alleged impartiality typical of the jounalistic discourse gives voice to the prosecutor, to 

the defense lawyers and to the own accused. 

 

KEY WORDS: discourse, digital space, crime of passion.  
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

Uma das coisas que nos distingue de outros seres vivos é a capacidade de nutrir 

sentimentos e emoções e, como vivemos em sociedade, ao longo da vida, além da família, 

conhecemos pessoas com as quais nos identificamos e que comungam conosco das mesmas 

ideias e representações acerca do mundo. Esse amor fraternal, quase sempre, traz alegria, 

companheirismo e cumplicidade, pois ter um amigo é ter com quem contar nos momentos bons 

da vida e também nos ruins. É ter com quem compartilhar segredos e angústias, comemorar 

vitórias e superar possíveis derrotas. 

 Outra forma de amor é aquele que une duas pessoas e que deveria estar pautado no 

respeito, na admiração, no carinho e no companheirismo mútuo. Trata-se de um amor que 

transcende os desejos carnais, mas que, por vezes, pode se transformar, em dor, ódio e levar até 

mesmo à morte. No código penal brasileiro em vigor, esses crimes cometidos sob forte emoção 

e praticados não apenas por parceiros conjugais, mas por sujeitos ligados por laços sentimentais 

são designados de homicídio qualificado.  

Contudo, neste trabalho, optamos por utilizar a designação “crime passional”, porque 

ela se inscreve na ordem do senso comum, isto é, na ordem do “todo mundo sabe o que é”. 

Convém lembrar, que esses crimes sempre existiram em todas as épocas e lugares 

independentemente da classe econômica, raça ou credo e, geralmente, são motivados por um 

sentimento doentio, violento e irreprimível, que provoca a perda do controle das 

emoções/ações.  

Esses crimes vêm ganhando grande visibilidade na mídia, em especial, aqueles que são 

praticados contra as mulheres, pois conforme o discurso patriarcal, elas devem submissas ao 

homem e a infidelidade deve ser cobrada sem piedade. Entretanto, os limites entre o que pode 

ou não ser feito para “lavar a honra” são muito tênues, diante da desmedida necessidade de 

dominar o outro e da demasiada preocupação com a reputação pessoal. Tendo a certeza de ter 

sido moralmente ofendido, o criminoso ignora completamente direitos básicos garantidos pela 

Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade e o direito à vida.  

No Brasil, os crimes passionais ainda são frequentes e pesquisas revelam que 10 

mulheres são assassinadas a cada 24 horas1 e que a cada 24 segundos uma é agredida. Nesse 

sentido, os crimes passionais estão sempre presentes na mídia, seja pela brutalidade com que 

foram cometidos seja apenas para reforçar ainda mais as estatísticas. Dentre os motivos para a 

                                                           
1  Disponível em: https://jus.com.br/artigos/60005/crimes-passionais-quando-o-amor-vira-odio-ele-mata. 

https://jus.com.br/artigos/60005/crimes-passionais-quando-o-amor-vira-odio-ele-mata
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crescente ocorrência desse tipo de crime, podemos citar a vertiginosa ascensão da mulher na 

sociedade, resultante das conquistas dos movimentos feministas dos últimos tempos, que 

ampliaram o espectro de lugares possíveis de serem ocupados por ela e provocaram o 

esfacelamento de paradigmas patriarcais.  

Sabemos que, atualmente, a mulher não ocupa mais somente o papel de mãe, esposa, 

dona de casa, mas tem o seu trabalho e também é responsável pelo sustento da família e se, num 

passado recente não terminavam os casamentos porque não tinham como sustentar a si próprias 

e aos filhos sozinhas, agora, com a independência financeira, conseguem começar uma vida 

nova, deixando para trás a opressão. 

Dentre tantos crimes passionais noticiados pela mídia, um deles chamou nossa atenção. 

Trata-se do crime praticado por Elize Araújo Kitano Matsunaga, que confessou ter assassinado 

o marido Marcos Kitano Matsunaga, com um tiro de pistola na cabeça e após, esquartejado o 

corpo, segundo ela, após uma discussão sobre uma possível traição por parte dele, com uma 

garota de programa. O caso foi encerrado na madrugada de 05 de dezembro de 2016, quando 

Elize foi condenada há 19 anos 11 meses e 1 dia de reclusão, pelo crime de Homicídio 

Qualificado. A pena foi abrandada porque os jurados desconsideraram as qualificadoras de 

crime torpe por meio cruel. 

O crime ganhou grande visibilidade na mídia e adquiriu o status de espetáculo, por se 

tratar da morte e esquartejamento de um executivo de uma conhecida empresa alimentícia e, 

portanto, abastado financeiramente, quebrando o imaginário de que esse tipo de crime só ocorre 

nas classes sociais mais baixas da sociedade. Além disso, foi cometido por uma mulher, 

historicamente significada como o “sexo frágil” e a quem não é permitido “lavar a honra”, pois 

em caso de traição, ela deve compreender as “necessidades” do marido. 

Cabe salientar que não pensamos que outros crimes semelhantes não tenham existido, 

mas nenhum outro foi tão espetacularizado como esse que recortamos e houve até mesmo 

algumas brincadeiras maldosas, pois, também foi discursivizado como “Caso Yoki” e 

“Picadinho da Yoki”, numa referência direta à empresa de alimentos. 

Neste trabalho, mobilizando o dispositivo teórico da Análise de Discurso de orientação 

francesa, pretendemos analisar quatro reportagens que circularam nos jornais digitais O Estado 

de S. Paulo e O Globo, dois dos maiores jornais do país e que estão no ranking dos mais lidos 

e acessados diariamente.  

Nosso objetivo principal é investigar como a mulher que mata foi discursivizada em 

jornais diferentes e que memórias ressoam nessas reportagens sobre o amor, o ciúme e a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
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infidelidade levando os sujeitos a praticarem crimes passionais, com a justificativa de “lavar a 

honra”. Pretendemos também, verificar quais formações discursivas se entrecruzam nesse 

processo de produção de sentidos do discurso jornalístico, bem como se dá a espetacularização 

da notícia. 

Segundo pesquisa realizada pelo site e-jornais2, que dá acesso a diversos jornais digitais, 

esses dois veículos de comunicação de massa estão entre os mais acessados no país e isso 

justifica nosso recorte. O Globo foi fundado em 29 de julho de 1925 e faz parte do Grupo 

Globo, de propriedade da família Marinho. Sediado no Rio de Janeiro, o jornal circula nas 

formas impressa e digital e tem ampla circulação nacional, assim como os demais veículos de 

comunicação de massa do grupo (Rede Globo de Televisão e Rádio Globo) e, historicamente, 

possui uma grande capacidade de influenciar a cultura, a política e a opinião pública. 

Com relação aos princípios editoriais, o Grupo Globo prima pela produção do 

conhecimento, sempre pautado em três atributos de qualidade, quais sejam a isenção, a correção 

e a agilidade. O grupo concebe o jornalismo como uma forma de apreensão da realidade, ou 

seja, como a atividade que permite um primeiro conhecimento a respeito de acontecimentos 

desde os mais complexos – como uma guerra, uma descoberta científica ou um desastre 

ambiental, ou ainda, uma crise política grave, decisões governamentais que geram grande 

impacto na sociedade – até os simples, como o surgimento de um buraco na rua, um casamento 

real na Europa, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda ou mesmo a biografia 

das celebridades instantâneas. Todos esses acontecimentos devem ser relatados com um grau 

aceitável de fidedignidade e de correção, levando-se em conta o momento e as circunstâncias 

em que ocorrem, conforme consta no site do jornal3. 

O Estado de S. Paulo foi fundado em 1875, com o nome de A Província de São Paulo, 

por um grupo de republicanos, liderados por Manoel Ferraz de Campos Salles e Américo 

Brasiliense, que decidiram criar um diário de notícias para combater a monarquia e a 

escravidão. Buscando se alinhar aos avanços da tecnologia, O jornal O Estado de S. Paulo  está 

online desde 19954. 

Salientamos que a nossa escolha por esses jornais não se deve somente por eles 

constarem no  ranking dos mais lidos, fazendo, portanto, parte da mídia hegemônica do país e 

por suas sedes estarem no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, grandes centros 

                                                           
2  Disponível em: http://ejornais.com.br. Acesso  em 10 de Abril de 2019. 
3 Disponível em: https://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo. Acesso  em 10 de Abril 

de 2019. 
4 Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/paginas-da-historia/decada_1870.shtm. Acesso em 10 de Abril de 

2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%A3o_p%C3%BAblica
http://ejornais.com.br/
https://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo
https://acervo.estadao.com.br/paginas-da-historia/decada_1870.shtm
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urbanos, mas porque neles, encontramos maior quantidade de discursos sobre o assassinato de 

Marcos Matsunaga ou sobre o “Caso Yoki”, como ficou popularmente conhecido o crime 

cometido por Elize Matsunaga. 

As duas primeiras reportagens recortadas para análise circularam quando partes do 

corpo de um homem com características orientais foram encontradas em uma rodovia em 

Cotia/SP e os exames apontaram que se tratava do herdeiro da Yoki, até então dado como 

desaparecido. No entanto, câmeras de segurança do prédio onde o empresário morava com a 

esposa e a filha, mostraram que a última vez em que ele aparece no elevador estava 

acompanhado da esposa e que, depois disso, somente ela teria saído do prédio carregando malas 

de viagem.  

Após a divulgação das imagens, Elize Matssunaga confessou a autoria do crime e alegou 

que o esquartejamento foi a forma encontrada por ela para retirar o corpo de sua residência sem 

levantar maiores suspeitas. Contou, ainda, que depois de matar o marido com um tiro na cabeça, 

retalhou-lhe o corpo, que foi acomodado em sacos plásticos dentro dos freezeres do 

apartamento em que viviam. No outro dia após o crime, ela espalhou os restos mortais do 

marido numa rodovia de Cotia/SP. 

As outras duas reportagens circularam por ocasião do julgamento de Elize, que começou 

em 05 de dezembro de 2016 e durou sete dias, sendo considerado um dos mais longos da história 

da justiça de São Paulo. Para dar conta de nossos objetivos, dividimos o trabalho em três 

capítulos: no primeiro, traçamos uma breve história do surgimento da imprensa e da sua 

chegada, no Brasil, e nos ocupamos dos três momentos que balizam o processo discursivo, 

permitindo compreender os trajetos dos sentidos. Em seguida, tomamos o espaço digital como 

um dos lugares em que circulam uma gama de textos heterogêneos, dentre os quais, recortamos 

os jornalísticos, que vêm cada vez mais ganhando público, pois permitem aos sujeitos estarem 

sempre atualizados, uma vez que podem ser acessados a qualquer hora e em qualquer lugar.  

Ainda neste capítulo, procuramos compreender como se dá o processo de 

espetacularização da notícia pela mídia, que transforma os autores/vítimas do crime em grandes 

celebridades, sendo o morto significado como o “grande morto” e o assassino como o “terrível 

assassino”. Devido à espetacularização da notícia, a todo instante irromperam discursos sobre 

eles e tudo o que antes era da ordem do privado em suas vidas, passa a ser de interesse e de 

conhecimento de grande parte da sociedade.  

No segundo capítulo, damos início ao gesto analítico, buscando compreender a relação 

que se estabelece entre memória e história, tendo em vista que de acordo com a AD, os sentidos 



 

15 
 

se constituem na/pela história e são atualizados no fio do discurso pelo funcionamento da 

memória discursiva. Por fim, no último capítulo, tratamos da história do amor e do adultério, 

que encaminha para violência e analisamos as reportagens que tratam do julgamento de Elize 

Matsunaga. 

Durante o nosso gesto interpretativo, compreendemos que o sujeito jornalista, assim 

como diferentes sujeitos, é afetado pela ideologia e ao tentar se esconder, no momento da 

formulação, acaba se mostrando no/pelo discurso. Além disso, o “seu” discurso é afetado pelos 

princípios editoriais dos meios de comunicação para o qual trabalha, e nunca é novo, pois há 

sempre já-ditos e já-vistos, que retornam atualizados no fio do discurso. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

DO SURGIMENTO DA IMPRENSA À ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA 

 

 

O espetáculo não deseja chegar a nada  

que não seja ele mesmo.                                                                                                           

(Guy Debord) 

 
Neste capítulo, em 1.1., respaldando-nos em Sodré (2002), Silva (2007) e Lustosa 

(2000), contamos, de forma bem breve, como surgiu a imprensa, no mundo, bem como sua 

chegada ao Brasil, mudando o modo como os sujeitos se relacionavam com as informações 

antes restritas ao clero e às pessoas da elite.  

Para abordar o processo de construção discursiva das narrativas jornalísticas, nos 

apoiamos em Mariani (1998; 1999), Flores (2014) e Romão (2002). Acreditamos que esse 

percurso histórico se faz necessário para compreender o fazer discursivo jornalístico desde as 

suas origens, bem como ele deixou suas heranças e encaminhou para uma mídia hegemônica, 

no país. 

Dando um salto no tempo, em 1.2., chegamos ao século XX, com o advento e 

popularização da internet, que conforme Dias (2011a), Indursky (2017) e Mittmann (2008), 

também inauguram um novo modo de o sujeito se relacionar com o mundo e, mais 

especificamente, com a informação. Neste ponto, discutimos os três momentos da produção dos 

discursos apontados por Orlandi (2012), destacando a circulação, pois, neste trabalho, 

compreendemos o espaço digital como um dos lugares de circulação do discurso jornalístico. 

Em 1.3., discutimos como a notícia adquire ostatus de espetáculo ao ser repetida 

diversas vezes, fazendo com que se torne do conhecimento e interesse de todos, com base em 

Debord (1997), Rubim (2002), Rondelli (2000), Mouillaud (2002), Pena (2008) e Tafuri (2014). 

Pensamos que essa abordagem é necessária tendo em vista que o corpus que constitui esse 

trabalho é composto por quatro materialidades que circularam nos jornais digitais O Globo e 

O Estado de S. Pauloe que narram a morte do empresário Marcos Matsunaga, executivo da 

empresa de alimentos Yoki, bem como o julgamento da assassina. 

Popularmente conhecido como “Caso Yoki”, o crime foi repetidamente discursivizado 

por esses jornais e se transformou em um espetáculo, alçando a vítima e a assassina aos lugares 
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de “grande morto” e de “terrível assassina”, respectivamente, usando os termos de Mouillaud 

(2002). 

 

1.1 O surgimento da imprensa 

 

A comunicação é uma característica própria ao ser humano e é por meio dela que os 

ensinamentos e/ou as notícias são passadas de geração em geração. Desde sempre, ela foi 

necessária para que os sujeitos que vivem em sociedades transmitam informações e se 

comuniquem uns com os outros. 

Diversas são as formas de comunicação humana e, a todo o momento, vão surgindo 

novas ferramentas para facilitar esse processo. Podemos citar como criações importantes para 

essa evolução, a invenção do telefone por Alexander Graham Bell (1872), a invenção do rádio 

(1940), da televisão (1957) e, anos mais tarde, da internet. 

Antes do advento da internet, do rádio, da televisão, dos jornais e das revistas 

especializadas, as informações eram transmitidas por meio dos jornais, num processo bastante 

lento e, por vezes, com dias de atraso, o que somente começou a ser solucionado quando 

Johannes Gutemberg, no século XV, desenvolveu a “prensa de Gutemberg”, equipamento muito 

moderno na época e que era capaz de auxiliar na rápida impressão de diversos materiais em 

pouco tempo. 

 

Figura 1

 

             Fonte - Disponível em Google imagens. Acesso em 06 de maio de 2018 

 

Essa invenção fez com que mais produtos pudessem ser comercializados, já que tornou 

possível imprimir diversas cópias de um mesmo material, em um determinado tempo, o que 

não era possível se a impressão fosse feita à mão. Para Silva (2007, p. 56): 
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[...] desenvolvida na Alemanha, em 1450, por Gutemberg, a impressão 

a partir de tipos móveis impulsionou, inicialmente, o processo de 

reprodução de cópias de textos e, mais intensamente a partir do século 

XVIII, viabilizou a transmissão de ideias e opiniões por meio de 

impressão de textos. (SILVA, 2007, p.56) 

 

Podemos dizer então, que a invenção de Gutemberg possibilitou que ideias e opiniões 

fossem disseminadas mais rapidamente, assim como facilitou a circulação das informações 

antes restritas ao clero e às pessoas da elite. Esse pode ser considerado, portanto, o começo da 

imprensa mundial.  

Em terras brasileiras, a imprensa chegou junto com a família real de Portugal e foi 

designada de Imprensa Régia. Criada pelo Príncipe Dom João, em maio de1808, foi a partir 

dela que os escritos começaram a ganhar visibilidade no País, pois antes eram proibidos e 

censurados. O primeiro jornal a circular foi a Gazeta do Rio de Janeiro, cujo primeiro 

exemplar saiu em 10 de setembro de 1808, dia em que hoje se comemora o Dia da Imprensa. A 

Gazeta circulava entre os poderosos e trazia notícias sobre a corte e a vida dos príncipes, além 

de comunicados do governo. 

Sodré (2002) afirma que a Gazeta do Rio de Janeiro era um jornal oficial sem atrativos 

e que nem era esse o objetivo daqueles que o faziam. Apoiando-se em Armitage, salienta que 

 

Por meio dela só se informava ao público, com toda a fidelidade, do estado de 

saúde de todos os príncipes da Europa e, de quando em quando, as suas 

páginas eram ilustradas com alguns documentos de ofício, notícias dos dias 

natalícios, odes e panegíricos da família reinante. Não se manchavam essas 

páginas com as efervescências da democracia, nem com a exposição de 

agravos. A julgar-se do Brasil pelo seu único periódico, devia ser considerado 

um paraíso terrestre, onde nunca se tinha expressado um só queixume.  

(SODRÉ, 2002, p.42, grifos do autor) 

 

Como se vê, esse jornal estava mais preocupado com as notícias da corte, do que 

com questões que poderiam estar incomodando os cidadãos brasileiros. Era, portanto, um 

jornal informativo. Apenas a título de curiosidade, trazemos uma página do primeiro jornal 

brasileiro, datada de 10 de setembro de 1808 e em cuja capa há notícias sobre o que estava 

acontecendo nos demais países como França, Estados Unidos e Inglaterra. 
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Figura 2 

 

 

             Fonte: Disponível em: Google imagens - Acesso em 06 de maio de 2018 

 

Após a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, surgiram outros jornais que tiveram curta 

duração, seja porque faliram ou porque foram censurados e outros que duram até os dias de 

hoje. Conforme Lustosa (2000) esses jornais: 

 

Apareciam uma ou duas vezes por semana e suas tiragens eram 

reduzidas. As dificuldades de comunicação impediam a divulgação 

pelas províncias. Muitos não deviam atingir senão o público das cidades 

onde eram publicados. Eram distribuídos somente aos assinantes, cujo 

número raramente ultrapassava as duas centenas. Só muito mais tarde é 

que se inauguraria a venda avulsa pela cidade por jornaleiros 

apregoando o titulo do jornal e as principais manchetes. (LUSTOSA, 

2000, p. 28). 

 

 

De fato, até bem pouco tempo atrás, os jornais não chegavam com facilidade em regiões 

mais afastadas do país e quando chegavam, a notícia já estava “requentada”. A pouca 

popularização do jornal se agravou ainda mais com o advento da televisão, que tornou possível 

que as informações chegassem à casa do brasileiro poucos momentos depois que acontecia.  

Outro entrave, presente até hoje, diz respeito à condição social do povo brasileiro que 

entre escolher comprar comida ou jornal, opta (-va) sempre pela primeira, por razões óbvias. 

Assim, num país sem muita tradição de leitura e com grandes problemas sociais, os jornais 

foram se tornando inacessíveis para maior parte da população e alguns deles tiveram de se 

modernizar para não cerrar suas portas. 
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Com relação ao fazer jornalístico, de acordo com Mariani (1999), o que entendemos 

hoje como imprensa, em seus primórdios, mistura-se com a própria história das tipografias ou 

com a “arte da imprimissão”. Mesmo tendo a circulação reduzida, não demorou muito para que 

fosse instituída a censura na imprensa brasileira e para que os jornalistas e redatores fossem 

vítimas de perseguição política por aquilo que diziam ou deixavam de dizer. A vontade do Rei 

e da Igreja prevalecia e tudo o que fosse contra esses discursos deveria ser apagado ou 

silenciado. 

 

Se os primeiros mestres impressores recebiam honrarias de cavaleiros 

da Casa Real, porém, já antes da metade do século XVI, tipógrafos e 

tipografias começaram a ser vistos como elementos perigosos e 

desestabilizadores, pois podiam difundir, defender e/ou atacar ideias. 

Para as relações de poder tornou-se necessário calar esses dizeres, 

modificar as linhas impressas ou, se possível, riscá-las. O investimento 

político do poder religioso foi instituir a censura, controlando tudo que 

viesse a ser impresso nas tipografias, evitando assim, a publicação de 

livros sem licença prévia: ficava proibido tudo que atentasse contra os 

bons costumes e a fé. Uma obra qualquer, para ser impressa, devia ser 

submetida ao julgamento prévio dos tribunais censórios, sempre de 

acordo com o Rei e com a vontade da Igreja.(MARIANI, 1999, p. 54) 

 

 

Atualmente, a Igreja já não detém tanto poder, mas o discurso jornalístico ainda é 

regulado por algumas instituições como essa. Assim, nem tudo pode ser dito, embora o sujeito 

jornalista seja afetado pelas ilusões de que é a origem do dizer e de que aquilo que diz só pode 

ser dito daquele modo. Orlandi (2015) aponta dois esquecimentos que afetam os sujeitos no 

momento de formular o discurso: 

 

O esquecimento número dois, que é da ordem da enunciação: ao 

falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e ao longo de nosso 

dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre 

podia ser outro. [...] O outro esquecimento é o esquecimento número 

um, também chamado esquecimento ideológico: ele é da instância do 

inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. 

[...]. (ORLANDI, 2015. p. 33) 
 

O sujeito, ao qual nos referimos, não é compreendido como organismo biológico, mas 

como afetado pelo inconsciente e pela ideologia, pois ao mesmo tempo em que tenta controlar 

os sentidos, acaba inscrevendo o discurso em uma ou mais formações discursivas. Isso significa 

que os jornalistas, assim como os demais sujeitos, além de serem marcados pelo mecanismo 

ideológico, também não tem ampla liberdade para dizer o que querem, pois têm de se alinhar 

aos princípios editoriais do meio de comunicação para o qual trabalham. 
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Nesse sentido, Flores (2014), apoiando-se em Lustosa (1996), afirma que a informação 

já constitui um recorte previamente definido pela linha editorial do veículo de comunicação e 

tem como objetivo principal torná-la “[...] mais atraente, mais facilmente consumível, como 

uma mercadoria controlada pelos proprietários das empresas de comunicação, as quais estão 

sujeitas a muitos interesses e pressões” (FLORES, 2014, p. 40). 

Isso não significa, no entanto, que os jornalistas manipulam as notícias e/ou discursos, 

mas que ao que dizerem/escreverem isso ou aquilo o fazem em razão da sua inscrição em 

determinados sítios de significação. Mariani (1998, p. 60) assinala que “[...] a produção de 

sentidos na notícia dos fatos se realiza a partir de um jogo de influências dos próprios jornalistas 

(eles também sujeitos históricos) dos leitores e da linha política dominante no jornal”. 

A partir do que vimos afirmando, podemos dizer que tudo isso contribui para 

desconstruir o mito da imparcialidade jornalística, pois um discurso nunca é a tradução objetiva, 

imparcial e descomprometida de um fato e corroboramos com Romão (2002, p. 239), para quem 

é certo que “[...] o discurso jornalístico organiza direções de leitura, fazendo circular alguns 

sentidos e desviando tantos outros indesejáveis”. No discurso jornalístico, a interpretação 

penderá para a direção dada pelo meio que escreve, ou seja, a interpretação será a partir do que 

foi produzido em determinado momento. 

 

1.2 O Jornalismo Eletrônico 

 

No século XX, a evolução da tecnologia trouxe consigo a rede mundial de 

computadores, que nos permite conhecer diversos lugares, fazer novas amizades, reencontrar 

velhos amigos/amores, ficar conectados com todos, além de saber, tudo o que se passa no 

mundo, quase que instantaneamente, independentemente do lugar onde estamos. Dias (2011a) 

afirma que os eletrônicos modificaram a cidade, constituindo a sua base, uma vez que possibilita 

ao sujeito navegar por diversos lugares por meio de links, ao mesmo tempo em que realiza 

diversas atividades. 

 

O e-urbano5 é a forma material da cidade contemporânea, através dele, 

da forma material da palavra, mas também da forma material da cidade, 

compreendemos 1) o processo de produção de sentido no e do espaço 

urbano, significado pelo eletrônico, e 2) o processo de produção da vida 

                                                           
5
O e-urbano surge com o desenvolvimento das cidades e com o avanço das tecnologias. Entendemos que os estudos 

sobre a cidade são muito importantes. No entanto, neste trabalho, o que nos interessa é somente os discursos que 

irrompem nela e, em especial, o discurso jornalístico, no espaço digital. 
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no que diz respeito às suas relações sociais nesse espaço significado 

pelo eletrônico (DIAS, 2011a, p. 14).  

 

Além de facilitar os relacionamentos pessoais, possibilitando o contato, em tempo real 

entre pessoas que estão a centenas de quilômetros de distância, a internet facilitou, também, a 

transmissão de informações, permitindo que elas cheguem a toda massa com mais agilidade e 

qualidade, pois, se antes, elas demoravam dias para chegar ao conhecimento de todos, 

atualmente, circulam quase que em tempo real, no espaço digital. 

Mittmann (2008, p.113) recorrendo a Levy (1999, p.17), afirma a importância do 

ciberespaço na circulação das informações. Para a autora, o ciberespaço é o “meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” e abarca “[...] não apenas 

a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo”. Para ela, o ciberespaço abarca todos os momentos do discurso, desde o momento em 

que é produzido, a sua forma de organização e circulação, até a sua recepção e armazenamento. 

Esses momentos dos processos discursivos são apontados por Orlandi (2012):  

 

1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir o 

contexto histórico-ideológico mais amplo; 

2. Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias de 

enunciação específicas e 

3. Sua circulação que se dá em certa conjuntura e segundo certas 

condições (ORLANDI, 2012, p. 9). 

 

Conforme a autora, a constituição determina a formulação, que “[...] se desenha em 

circunstâncias particulares de atualização, nas condições em que se dá, por gestos de 

interpretação e através de discursos que lhe emprestam ‘corpo’” e é na circulação que “os 

dizeres são como se mostram” (ORLANDI, 2012, p. 10). Desse modo, o lugar em que circulam 

também é importante para compreender o processo discursivo e para os gestos de interpretação.  

Para os propósitos deste trabalho, compreendemos o espaço digital como o lugar onde 

o discurso jornalístico se materializa e ganha maior visibilidade, pois é também nele que o 

sujeito se significa e significa o que está a sua volta. No que se refere ao jornalismo digital, ele 

constitui um poderoso meio de argumentação e convencimento, mas diferencia-se do 

jornalismo escrito tradicional, porque exige uma “resposta” rápida dos sujeitos, principalmente 

nas plataformas em que é possível curtir, reagir e/ou compartilhar algo.  

Por essa perspectiva, podemos dizer que o espaço digital constitui um espaço bastante 

“democrático”, pois além de permitir a circulação de uma grande variedade de tipos de textos, 
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nele, os sujeitos podem assumir uma posição diante daquilo que lhes é dado a ver e a pensar. 

Para Indursky (2017, p. 82), o jornalismo eletrônico liberta o leitor do lugar de “prisioneiro” de 

uma única mídia digital ou de uma única linha editorial, inaugurando um novo modo de escrita 

e de leitura, já que nele, “[...] o leitor pode movimentar-se entre as mídias, deslocando-se pelos 

nós da rede”. 

Conforme Dias (2011a), o jornalismo digital vem alcançando um público cada vez 

maior, porque é produzido de forma rápida e acessível, além da sua facilidade de circulação, 

pois ao mesmo tempo em que o sujeito está navegando em sites de relacionamentos, realizando 

compras e/ou estudando, pode abrir uma nova janela e ficar sabendo sobre tudo o que está 

acontecendo mundo afora. 

Porém, se por um lado o espaço digital tem seus pontos positivos, no que se refere ao 

discurso jornalístico, tendo em vista que nele as notícias circulam mais rapidamente e são 

capazes de atingir sujeitos em todos os locais em que haja acesso à internet, por outro, ele 

possibilita que os sentidos mudem muito rapidamente, considerando que os discursos são 

atualizados a todo o momento e que não há espaço para todos eles na página principal por muito 

tempo. 

Assim, ao mesmo tempo em que viralizam rapidamente, as reportagens do jornalismo 

digital, assim como todos os outros tipos de textos que circulam nesse espaço, também são 

efêmeras, ou seja, desapareceram ou são atualizadas na mesma velocidade com que surgem, 

exceto quando são transformadas em espetáculo pela mídia. 

 

1.3. Da notícia ao espetáculo 

 

Na nossa formação social, os sujeitos têm acesso às informações instantaneamente, por 

meio das mídias, as quais podem ser impressas, digitais ou televisivas. Os jornais constituem, 

portanto, um espaço onde inúmeros discursos são produzidos e postos em circulação a todo 

instante, pois na sociedade da informação, sempre há uma notícia para ser divulgada. 

Existem notícias que, de tanto circularem e de tanto se repetirem, acabam adquirindo o 

status de espetáculo, principalmente, aquelas relacionadas a questões de interesse público, a 

saber: religiosas, esportivas, políticas ou que envolvem crimes, como homicídios, feminicídios, 

suicídios e infanticídios. Muitas vezes, essas notícias circulam nas primeiras páginas dos jornais 

por vários dias, até que são substituídas por outras mais recentes e/ou mais impactantes, mas 
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ficam inscritas na memória6 e retornam sempre que há alguma reviravolta nas investigações, 

quando novas provas e/ou novos suspeitos são encontrados ou quando os acusados são julgados, 

somente para citar alguns casos.  

Notícias impactantes se repetem tanto, que passam da informação/entretenimento para 

o espetáculo, ou seja, passam a ser de grande interesse da população e, portanto, passam a 

circular diariamente, de modo a prender a atenção ou a aguçar a curiosidade do sujeito leitor, 

desse modo, alavancando as vendas ou a quantidade de acessos, no caso do jornalismo digital. 

Essa curiosidade ou interesse da sociedade pelo espetáculo remonta à Grécia antiga, 

quando os jogos esportivos, os rituais, o teatro com as famosas tragédias gregas e até mesmo a 

guerra eram espetacularizadas na Pólis. O retorno de uma guerra, por exemplo, era aguardado 

curiosamente por todos aqueles que queriam saber/ver os feitos dos heróis. 

Debord (1997) afirma que o espetáculo não tem outra função a não ser ele mesmo, ou 

seja, “ele existe por si e apenas para este fim”. Nesse sentido, o estudioso francês separa o que 

é realidade daquilo que pode ser apenas representado. Para ele, o espetáculo só terá sentido se 

for visto/apreciado, isto é, se dele for tomado conhecimento. Para o autor, o fim de um 

espetáculo não tem tanta importância quando comparado ao seu desenrolar, pois os fatos que 

vão surgindo ao longo dele podem ser mais interessantes que o fato final. 

Assim como o espetáculo só terá sentido se for visto, a notícia só renderá lucro se tiver 

um número de potenciais leitores. Para isso, é necessário que seja escrita com riqueza de 

detalhes e possua elementos textuais que prendam a atenção e façam com que os leitores tomem 

conhecimento do assunto, a partir do que estão lendo/vendo.  

Debord considera o espetáculo como parte da sociedade e, dela fazendo parte, é comum 

que seja visto e conhecido por todos. Ele é o combustível que produz a informação ou o fato 

que será divulgado, criticado, apreciado, informado, posto em circulação. Conforme o autor, 

“[...] toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente 

tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p.13). 

Apesar de o papel da mídia ser o de comunicar toda notícia que tenha relevância, Debord 

(1997) considera que ela o faz, por vezes, de modo exagerado, oferecendo riquezas de detalhes 

e com maior rapidez possível, produzindo, assim, a cultura do espetáculo. Rubim (2002), a 

partir das leituras do filósofo francês, afirma que o espetáculo tem um fim mercadológico, ou 

seja, é feito para ser comercializado e quanto mais for posto em circulação, maior será a chance 

                                                           
6Trataremos da memória digital (DIAS, 2018), mais adiante. 
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de se tornar rentável, pois a mídia precisa instigar o desejo pela leitura/apreciação de um 

acontecimento para obter lucro por meio dele. 

Sabemos, também, que os meios de comunicação e entretenimento sobrevivem da 

audiência e é pensando nisso que os discursos jornalísticos são produzidos, uma vez que é 

preciso manter os índices já atingidos e elevá-los a todo o momento. Para tanto, é necessário 

que os meios de comunicação de massa sejam mais rápidos e precisos do que a concorrência, 

pois muitas vezes, a “primeira notícia” é a que fica, a que marca a sociedade, tanto pela rapidez 

com que é veiculada, como pela riqueza e detalhamento das informações. Isso acontece no 

discurso jornalístico, em que a partir de uma notícia primeira, muitas outras se repetem.   

Do ponto de vista discursivo, não é possível delimitar o ponto exato onde irrompe esse 

ou aquele discurso. Orlandi (2003) designa de discursos fundadores os discursos primeiros, 

“[...] que vão nos inventando um passado inequívoco e empurrando o futuro pela frente e que 

nos dão a sensação de estarmos dentro de uma história de um mundo conhecido” (ORLANDI, 

2003, p. 12).  

No que se refere aos discursos sobre aquele que ficou popularmente conhecido como 

Caso Yoki, também não é possível dizer com clareza qual teria sido o discurso fundador, isto é, 

o primeiro discurso que circulou acerca da morte de Marcos Matsunaga, pois as notícias sobre 

a sua morte viralizaram, rapidamente, em todos os meios de comunicação de massa e, 

especialmente, no espaço digital, pautado na velocidade e na efemeridade, como já dissemos. 

Desse modo, asseveramos que as reportagens que recortamos para análise podem não 

ter sido as primeiras a irromperem no espaço digital, mas são de relevância porque circularam 

nos principais jornais do país, alavancando o número de acessos, tendo em vista não apenas se 

tratar de um crime hediondo, praticado por ciúme, mas por ter sido cometido por uma mulher. 

De acordo com Rondelli, “[...] a mídia tem um papel importante em relação a esta produção de 

sentidos exercida sobre a violência, pois, ao oferecê-la à exibição pública, convoca os demais 

atores a se pronunciarem e a estabelecerem seus juízos de valor sobre ela e a construírem uma 

opinião coletiva” (RONDELLI, 2000, p.155-156). 

Do nosso ponto de vista, os discursos que circulam, na mídia, sobre casos envolvendo a 

violência de diversas ordens costumam atrair a curiosidade e, geralmente, produzem efeitos de 

sentido de perplexidade e de estranhamento em grande parte da população, que passa a julgar 

os acusados de acordo com o que acredita ser certo ou errado. Também Gabler (1999) afirma 

que, nos casos de grande repercussão, a mídia colabora para alçar o criminoso ao lugar de 

celebridade: 
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Quando julgados pelos valores tradicionais, os criminosos são alvo de 

censura e de desprezo. Mas quando julgados pelos valores do 

entretenimento, que é como a mídia passou a julgar tudo, o perpetrador 

de um crime, ou até mesmo de um pequeno, porém dramático delito 

torna-se uma celebridade, tanto quanto qualquer outro dos 

entretenimentos humanos (GABLER, 1999, p.174). 

 

Pena (2008) também afirma que quando um crime acontece, tudo o que se refere  a ele 

se torna de interesse da população, transformando os envolvidos em celebridades: 

 

A espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 

entretenimento. Cada acontecimento em torno de um indivíduo é 

superdimensionado, transformado em capítulo e consumido como um 

filme. Mas a valorização dos acontecimentos individuais é diretamente 

proporcional à capacidade desse indivíduo em roubar a cena, ou seja, 

em tornar-se uma celebridade. Aliás, as celebridades tornaram-se o polo 

de identificação do consumidor-ator-espectador do espetáculo 

contemporâneo. São elas que catalizam a imaginação e preenchem o 

imaginário coletivo (PENA, 2008, p.89)  

 

Nesse funcionamento, o sujeito que comete o crime e aquele que é assassinado não 

ocupam mais somente os lugares de vítima e de assassino, mas de “grande morto” e de “terrível 

assassino”, conforme afirma Mouillaud (2002, p. 351, grifos do autor). 

 

No interior do jornal, [...] o Grande Morto prolifera; o preenchimento 

até a borda e a repetição maçante de seu nome são a segunda marca da 

exclusividade; multiplica-se em ‘gêneros’ de discurso e em variantes no 

interior de cada um dos gêneros. O máximo da repetição enfadonha 

ocorre quando das homenagens que, montadas em série, o jornal 

reproduz; porque se o Grande Morto é um assunto único, o jornal o 

fragmenta em múltiplos assuntos. À oração fúnebre e o seu discurso 

único, o da mídia opõe uma retórica da fragmentação: biografia, 

anedotas, narrativa de morte, reportagem, cerimônias, exegeses de 

especialistas, testemunho de pessoas íntimas, declarações dos pares 

[...]. O grande morto é dispersado. 

 

Podemos dizer, então, que os sujeitos não ocupam mais os lugares de “personagens” de 

um crime, mas de grandes celebridades, pois a todo instante seus nomes circulam na mídia e 

tudo o que antes era da ordem do privado passa a ser de interesse e de conhecimento de toda a 

sociedade. Nesse momento, a mídia aproveita para elevar os índices de audiência, trazendo à 

tona toda qualquer notícia, vídeo ou imagem que revele a vida privada desses sujeitos antes 

desconhecidos. 
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Mouillaud (2002) enfatiza que os discursos sobre as mortes comuns, resultantes de 

motivos comuns, por vezes banais, são deixados de lado e circulam, mais especificamente, na 

página de obituários, não ganhando a mesma visibilidade. Na/pela mídia são destacados os 

discursos sobre os grandes mortos e sobre o julgamento dos sujeitos que praticaram os crimes, 

assim como toda e qualquer novidade que surge sobre eles. 

Assim como a morte do empresário Marcos Matsunaga, outros crimes ganharam a 

mesma ou talvez até maior visibilidade na mídia, transformando os assassinados em grandes 

mortos e as reportagens acerca da sua morte em grande espetáculo. Podemos citar como 

exemplos de grandes mortos, a jovem Eloá, assassinada pelo ex-namorado, em São Paulo, após 

ser mantida em cárcere privado por mais de cem horas; a menina Isabela Nardoni, assassinada 

e jogada da sacada de um prédio pelo pai e pela madrasta; e o menino Bernardo maltratado, 

segunda consta, pelo pai e assassinado por superdosagem do medicamento Midazolam, 

aplicado pela madrasta, que após a morte, enterrou-lhe o corpo em uma cova feita em um 

matagal, no interior de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. 

Tafuri (2014) salienta que, no Brasil, os escândalos políticos e os crimes familiares 

ganham destaque na mídia e de tanto se repetirem, acabam adquirindo o status de espetáculo.  

 

No Brasil, especificamente, os discursos críticos sobre os efeitos da 

espetacularização acompanham, entre outros exemplos notáveis, as 

batalhas políticas travadas nas CPI’s (Comissões Parlamentares de 

Inquérito), as recentes diligências de busca e apreensão da polícia 

federal, as badaladas semanas de moda do Rio e São Paulo, a cobertura 

da violência no espaço urbano pela imprensa e pelos telejornais 

popularescos, sem mencionar as tomadas dos morros cariocas pelas 

forças pacificadoras.  (TAFURI, 2014, p.16, grifos nossos). 

 

No seu trabalho, com as capas da revista Veja, Tafuri (2014) mostra como se deu a 

espetacularização da morte da menina Isabela Nardoni, que, assim como o menino Bernardo, 

se transformou em “grande morto”. A partir do crime irromperam, nos jornais, muitos 

discursos, fazendo com que ele também adquirisse o status de espetáculo, pois chocou a 

população por ser cometido pela madrasta e acobertado pelo pai, que teria arremessado a 

menina pela janela. 

Outro crime que ganhou bastante destaque na mídia foi a morte de Eliza Samudio, que 

ficou conhecido e chamou a atenção por ter sido praticado pelo então goleiro do Flamengo, 

Bruno Fernandes, logo, alguém famoso, que passou a ocupar o lugar de “terrível assassino”. O 

crime adquiriu o status de espetáculo não apenas pelo fato de ter sido praticado por alguém 
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famoso e cuja vida pessoal desperta a curiosidade do público em geral, mas pelo sangue frio 

com que, assim como os demais citados, foi praticado. 

Também Elize Matsunaga passou a ocupar o lugar de “terrível assassina”, pois segunda 

consta, movida pelo ódio, matou o marido, Marcos Matsunaga e depois de esquartejá-lo, 

guardou os restos mortais em freezeres, e depois os espalhou nas ruas de Cotia/S.Paulo. Notícias 

sobre o crime viralizaram no espaço digital e a crueldade com que foi cometido alçou Elize ao 

lugar de “terrível assassina” e Marcos ao de “grande morto”. 

Para ilustrar como a assassina e a vítima passaram a ocupar esses lugares, recortamos 

trechos de uma reportagem que circulou no Estado de S. Paulo online, em 06 de junho de 2012, 

ao que tudo indica, no dia posterior em que o corpo do empresário foi encontrado e a acusada 

de matá-lo foi presa.  

O jornalista Carlos Eduardo Entini, ao formular o discurso, inscreve seu dizer em uma 

formação discursiva da justiça e, pelo funcionamento da memória discursiva, ressoam sentidos 

de que não se trata de um crime comum, pois nos meios de comunicação, são frequentes os 

discursos sobre esses crimes em que o marido/namorado ou o ex-companheiro agride, violenta, 

humilha e até mesmo mata a mulher. No entanto, quem mata por ciúme é a mulher e é isso que 

faz com que o crime seja significado como “diferente”: 

 

Figura 3 

 

Fonte – O Estado de S. Paulo - Acesso em 06 de novembro de 2018 

 

A formulação “terminar de vez o relacionamento colocando o cônjuge numa mala, às 

vezes com o corpo esquartejado, não foi ideia original da enfermeira Elize Matsunaga...” ressoa 
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memórias sobre outros crimes desse tipo, considerados hediondos pela justiça e condenados na 

nossa formação social pela crueldade com que são cometidos e sangue frio dos responsáveis 

por ele. O jornal lhes dá ampla visibilidade e chama a atenção para o fato de que esse tipo de 

crime não é inédito: “casos semelhantes foram revelados nas páginas do Estado, em vários 

períodos”, mas afirma que “a diferença no caso da enfermeira é que pela primeira vez o homem 

é vítima do crime”. 

As palavras “esquartejado” e “esquartejamento” sinalizam para a agressividade do 

crime, pois além de matar, a “ré confessa” ainda teve a frieza de dividir o corpo do marido em 

pedaços de modo a acomodá-lo nas malas. A formulação “ré confessa” inscreve o discurso na 

formação discursiva da justiça e produz o efeito de sentido de que ela pagará pelo seu erro.  

Em: “os motivos para os crimes passionais foram diversos, herança, ciúmes, mas o 

desfecho foi sempre o mesmo: o autor foi descoberto” ecoam sentidos sobre a ambição da 

acusada e a infidelidade do marido, mas são apagados outros sentidos de que, por exemplo, ela 

poderia estar sendo vítima de agressões constantes, o que, no entanto, não justifica o crime. 

Dito de outro modo, o que chama a atenção no título dessa reportagem e promove a 

espetacularização da notícia é o fato de o crime ser significado como “diferente”, 

desnaturalizando sentidos, segundo os quais, quem sempre mata “para lavar a honra” é o 

homem, pois, como se sabe, no Brasil, pesquisas apontam que cerca de 10 mulheres morrem 

diariamente, vítimas de crimes passionais. Esse sentido é reforçado na linha fina da reportagem 

em que, por meio da ironia, o jornalista afirma que a ideia da enfermeira de esquartejar o corpo 

do marido e colocá-lo em malas não foi original, pois outros casos iguais foram relatados pelo 

jornal, porém, esse seria o primeiro a ser cometido por uma mulher.  

Reportagens como essa se replicaram nos jornais tanto impressos como digitais 

aguçando a curiosidade dos leitores, mesmo após a autoria do crime ter sido confessada, que 

responderam com uma enxurrada de informações sobre o crime e a vida privada do casal, pois 

para o jornalismo, há sempre algo mais a ser dito. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

“Quando afirmamos que há uma determinação histórica dos sentidos não estamos pensando 

a história como evolução e cronologia: o que interessa não são as datas, mas os modos como 

os sentidos são produzidos e circulam” 

(Eni Orlandi, 2007, p. 33). 

 

MEMÓRIA E HISTÓRIA NA TRAMA DISCURSIVA 

 

Neste capítulo, em 2.1, abordamos as relações entre história e memória no processo de 

produção de sentidos. Pelo viés do discurso, a história não é compreendida como uma sucessão 

linear de fatos cronologicamente marcados, mas como o processo de produção de sentidos e é 

a memória que possibilita que os discursos retornem atualizados no eixo da formulação. Para 

tanto, nos respaldamos em Pêcheux (1997), Orlandi (2007; 2012; 2015) e Venturini (2009). 

Em 2.2., buscamos explicar o ponto onde surgem os discursos e estabelecemos a 

diferença entre interdiscurso e memória discursiva, ancorando-nos em Pêcheux (2014); Orlandi 

(2015); Courtine (1999, 2009) e Indursky (2011). Na sequência, em 2.3., tratamos da circulação 

dos sentidos no espaço digital e, para isso, buscamos discutir o conceito de memória metálica, 

com base em Orlandi (2010; 2002) e em Dias (2013; 2015; 2016), que amplia esse conceito e 

propõe designar o imbricamento da memória da máquina e da memória discursiva de memória 

digital (DIAS, 2018). 

Em 2.4., abordamos o conceito de repetibilidade,tal como compreendido por Indursky 

(2017), e que faz parte do processo de construção das narrativas jornalísticas,do qual deriva a 

saturação dos sentidos e resulta na construção de um efeito de realidade.A repetibilidade se dá 

por meio de processos parafrásticos (ORLANDI, 2012), uma vezque as matérias podem ser 

diferentes na forma e serem assinadas por diferentes jornalistas, mas inscrevem o discurso nas 

mesmas redes de memória. É essa repetibilidade que buscamos mostrar nas análises das duas 

reportagens que circularam no espaço digital logo após o crime. 

 

2.1. Memória e História 

 

De acordo com a perspectiva teórica adotada neste trabalho, a linguagem só é linguagem 

porque se inscreve na história. Isso significa que os sentidos dependem de como a língua nela 
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se inscreve. Assim sendo, os dizeres significam diferentemente de acordo com o momento 

histórico em que são proferidos, ou seja, é por meio da inscrição da língua na história que os 

dizeres fazem sentido.  

Pelo viés da AD, a história não é entendida como a sucessão de fatos datados 

cronologicamente, mas como eles reclamam sentidos e cuja materialidade só é possível ser 

apreendida pelo discurso (ORLANDI, 2007, p. 33).  Conforme a autora, “o dizer não é 

propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela 

língua.  O que é dito em outro lugar, também significa nas ‘nossas’ palavras” (ORLANDI, 2015, 

p.30). 

É essa inscrição na história que permite compreender o mecanismo ideológico que as 

sustenta. Assim sendo, o que interessa para a AD não é o conteúdo do texto, mas sua 

historicidade. A autora citada afirma que: 

 

[...] Não se parte da história para o texto – avatar da análise de conteúdo 

– se parte do texto enquanto materialidade linguístico histórica. A 

temporalidade – na relação sujeito/sentido – é a temporalidade do texto. 

Não se trabalha assim a história refletida nele mas a historicidade do 

texto, isto é, trata-se de compreender como a matéria textual produz 

sentidos. [...] Há uma ligação entre a história lá fora e a historicidade do 

texto (a trama dos sentidos nele), mas ela não é nem direta, nem 

automática, nem de causa e efeito e nem se dá termo-a-termo. Esta é 

uma relação complexa que não se explica pelas teorias da literalidade e 

tampouco permitem pensar os textos enquanto documentos, enquanto 

‘conteúdos’ da história. (ORLANDI, 2012, p. 87-88). 

 

Por esse viés, para a teoria discursiva, a preocupação não é responder àquilo que o 

autor/texto quis dizer, mas como ele significa, levando em consideração a inscrição da língua 

na história: 

 

Há diferentes processos de significação que acontecem no texto, 

processos que são função da historicidade, ou seja, da história do (s) 

sujeito(s) e do(s) sentido(s) do texto enquanto discurso. O objetivo da 

análise é então compreender como um texto funciona, como ele produz 

sentidos, sendo ele um objeto linguístico-histórico. É aprender sua 

historicidade. (ORLANDI, 2012, p. 88) 

 

Desse modo, pela perspectiva da teoria materialista do discurso, não se parte da história 

para o texto, mas da sua historicidade. Trata-se, portanto, de compreender como a matéria 

textual produz sentidos, isto é, o trabalho dos sentidos no texto. É pela análise desse processo 

de produção de sentidos no texto que podemos dizer que ele é atravessado por uma ou mais 
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formações discursivas e, que, no discurso, representam as formações ideológicas, conforme 

Orlandi (2007, p. 56). 

Para a autora, “o sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela 

língua – com a história”, o que significa que não existe transparência na linguagem, porque 

como ensina Pêcheux (1997, p. 124), “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos”. Isso 

significa que o sujeito não tem controle absoluto sobre o que diz e que não há apenas um sentido 

para um texto. A partir do nosso recorte, compreendemos a forma como o discurso jornalístico 

é produzido, pois é a história que faz com que as palavras e os textos signifiquem 

diferentemente.  

Venturini (2009) diz que é pela história que se tem memória e que só existe memória, 

porque em algum momento existiu história. A autora compreende o discurso como sendo o 

lugar de memória “como dispositivo que organiza a repetição e as lembranças do passado do 

que foi protagonizado por ele”. É por meio da língua e da história, que se tem memória, de 

acordo com ela. 

Pautando-se em Nora (1992), afirma ainda, que história e memória não se sobrepõem, 

pois a primeira diz respeito ao que significa nas formações sociais e a memória é a reconstrução 

daquilo que não existe mais. Retomando o historiador francês, afirma que “a história tem 

vocação para o universal” e que ela é a “voz de todos e de ninguém”, já a memória “é coletiva 

e se enraíza no que faz sentido na formação social, abrangendo grupos que se aglutinam em 

torno de laços identitários” (VENTURINI, 2009, p. 85). 

 

2.2. O Discurso 

 

Pelo viés da AD, o discurso surge no cruzamento do eixo da memória (constituição) e 

do eixo da atualidade (formulação). O eixo da constituição (eixo vertical) é o eixo do 

interdiscurso, onde ficam todos os já ditos e esquecidos que retornam a cada tomada da palavra 

e é no eixo da formulação (eixo horizontal), do intradiscurso, que esses ditos e esquecidos são 

linerarizados, produzindo o efeito do nunca dito antes. De acordo com Orlandi (2015, p. 31):  

 

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer 

(formular) se nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, 

memória). Todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois 

eixos; O da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é 

desse jogo que tiram seus sentidos.  
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Conforme Pêcheux (2014), os discursos produzidos e esquecidos que já fizeram sentido 

em outros momentos ficam estabilizados no interdiscurso, compreendido por ele como “[...] o 

todo complexo com dominante das formações discursivas, intrincado no complexo das 

formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2014, p. 149). Para o autor, o interdiscurso é o 

combustível para o intradiscurso, pois é necessário que o sujeito “esqueça” o que já foi dito, 

para que suas palavras façam sentido. Segundo ele, a objetividade material contraditória do 

interdiscurso que determina uma formação discursiva está no fato de que “[...] algo fala (ça 

parle) sempre antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 2014, p. 149).  

Na esteira de Pêcheux, Orlandi(2015, p. 32, grifos da autora) define o interdiscurso 

como  

[...] todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o 

que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já 

façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por 

um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para 

que passando para o ‘anonimato’, possa fazer sentido em ‘minhas palavras’. 

 

É esse “apagamento” que faz com que o sujeito seja afetado pela ilusão de ser o senhor 

do seu dizer, mas como sabemos, de acordo com a teoria materialista do discurso, não existe 

discurso novo, sob nenhuma circunstância. Todos os dizeres já foram formulados em outro 

tempo, em outro lugar e por outros sujeitos. 

Podemos dizer, então, que Pêcheux (2014) e Orlandi (2015) concebem o interdiscurso 

e a memória discursiva como tendo o mesmo funcionamento, já que tanto o interdiscurso quanto 

a memória discursiva abrangem os já-ditos e apontam para o fato de que os discursos só existem, 

porque já existiram antes, em outro lugar. Conforme Orlandi (2015, p. 29), “[...] a memória, por 

sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, 

ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva”. 

Esse entrecruzamento do interdiscurso e do intradiscurso, no processo de produção de 

sentidos, pode ser mais bem observado na figura abaixo, em que é possível delimitar o lugar do 

surgimento do discurso. 

Figura 4 
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       Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

De acordo com Orlandi (2012, p. 14), o discurso não se esgota, pois o que o sujeito diz 

no seu “aqui e agora”, já foi dito por outro sujeito em outra situação de enunciação e será dito 

no futuro novamente de outra forma, por outro sujeito, em outro lugar e sob outras condições 

de produção, embora o sujeito seja afetado pelos esquecimentos que lhe são constitutivos. Isso 

acontece porque “[...] a memória discursiva é estruturada pelo esquecimento, esquecemos como 

os sentidos se formam de tal modo que eles aparecem como surgindo em nós”. (ORLANDI, 

2012, p.28). 

Courtine (2009, p. 106), ao contrário de Pêcheux e de Orlandi, compreende a memória 

discursiva e o interdiscurso como comportando funcionamentos distintos. Para ele, enquanto a 

memória discursiva diz respeito à “existência histórica do enunciado no interior de práticas 

discursivas regradas por aparelhos ideológicos”, o interdiscurso  

 

[...] fornece, sob a forma de citação, recitação ou preconstruído, os 

objetos do discurso em que a enunciação se sustenta ao mesmo tempo 

que organiza a identificação enunciativa (através do regramento das 

marcas pessoais, dos tempos, dos aspectos, das modalidades...) 

constitutiva da produção da formulação por um sujeito enunciador. E 

que acaba, assim, por desaparecer aos olhos de quem enuncia, 

garantindo, na aparição de um ‘eu’, ‘aqui’ e ‘agora’, a eficácia do 

assujeitamento. (COURTINE, 1999, p. 20, grifos do autor) 

 

Indursky (2011, p.11) também compreende que a memória discursiva e o interdiscurso, 

apesar de ambos constituírem ecos da memória social, apresentam funcionamentos distintos, 

mas não se confundem. Retomando Orlandi, a autora afirma que, 

 

[...] se o interdiscurso remete, como nos diz Orlandi, à memória do 

dizer, isto significa que tudo o que já foi dito inscreve-se no 

interdiscurso e, se isso ocorre é porque o interdiscurso constitui-se de 

um complexo de formações discursivas. Ou seja: todos os sentidos já 

produzidos aí se fazem presentes, e não apenas os sentidos que são 

autorizados pela Forma-Sujeito. E, se é assim, nada do que já foi dito 

pode dele estar ausente. O interdiscurso não é dotado de lacunas. Ao 

contrário. Ele se apresenta totalmente saturado, Esta é a natureza do 

interdiscurso: reunir todos os sentidos produzidos por vozes anônimas, 

já esquecidas. E é por comportar todos os sentidos que ele se distingue 

da memória discursiva. (INDURSKY, 2011, p. 86) 

 Discurso 
Intradiscurso 
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Já a memória discursiva, segundo ela, “[...]é regionalizada, circunscrita ao que pode ser 

dito em uma FD e, por essa razão é esburacada, lacunar” (INDURSKY, 2011, p. 87-88, grifos 

da autora). Retomando Courtine, a autora afirma que a memória discursiva diz respeito aos 

enunciados que se inscrevem no interior das FDs e dos quais eles recebem seu sentido. Isso 

significa que a memória discursiva abarca somente os sentidos autorizados pela forma-sujeito 

que regula a formação-discursiva.  

Em poucas palavras, podemos dizer que o interdiscurso compreende uma memória 

ampla, totalizante e, por conseguinte, saturada, enquanto a memória discursiva engloba apenas 

aquilo que é permitido dizer no interior de uma FD e, por isso, é regionalizada, lacunar e com 

falhas. 

De acordo com a autora, a memória discursiva é regida pela repetibilidade7, pois ao 

produzir o discurso, o sujeito inscreve o dizer em uma ou mais formações discursivas e nega 

outras. Não se trata, no entanto, de uma memória psicologizante, mas de ordem ideológica, que 

permite a repetição, mas também o apagamento. Segundo Indursky (2011), 

 

[...] o sujeito ao produzir o seu discurso, o realiza sob o regime de 

repetibilidade, mas o faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a 

origem daquele saber. Por conseguinte, a memória de que se ocupa a 

AD não é de natureza cognitiva, nem psicologizante. A memória, neste 

domínio de conhecimento é social. E é a noção de regularização que dá 

conta desta memória. (INDURSKY, 2011, p. 71). 

 

Com base nisso, podemos afirmar que o que diferencia o interdiscurso e a memória 

discursiva é o fato de que, enquanto aquele é da ordem do memorável, já que abriga todos os 

sentidos possíveis no interior do todo complexo das FD, essa é de ordem ideológica e se refere 

apenas aos sentidos autorizados que ressoam em uma FD (INDURSKY, 2011, p. 87). 

 

2.3. Discurso em/na rede 

 

Após compreender como se dá o processo de produção de sentidos, nos voltamos, neste 

ponto, para a circulação dos discursos no espaço digital, que segundo Dias (2016a), não pode 

ser confundido com suporte, pois a sua movimentação em rede faz parte da sua formulação. 

 

                                                           
7Trataremos da repetibilidade mais adiante. 
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A materialidade digital não deve se confundir com suporte porque o que 

chamamos de materialidade digital é o processo de significação que se dá pela 

emergência da discursividade digital na forma material do discurso (texto, 

imagem, cena urbana, etc.), e em certo meio material (aplicativo, outdoor, rede 

social, cidade, etc) (DIAS, 2016a, p.173). 

 

Todo discurso circula em um determinado local e esse espaço de circulação determina 

a sua formulação, a que se destina, que efeito de sentido busca produzir e, no caso do discurso 

digital, deve ser breve e ao mesmo tempo rico em detalhes, a fim de fornecer o máximo de 

informações em um período curto de tempo. 

Marcado pela efemeridade e pela velocidade, no espaço digital, os dizeres surgem e 

desaparecem em uma velocidade assustadora e resultam do funcionamento da memória 

metálica, isto é, da memória da máquina e da memória discursiva, que atualiza os sentidos.  

Para compreender o funcionamento da memória metálica, Orlandi (2012) faz uma 

alusão aos enredos das telenovelas, nas quais sempre acontecem as mesmas tramas, mudando 

apenas os personagens. Ou seja, a partir de uma só história, são formuladas outras tantas e não 

se considera que os sentidos sempre podem ser outros. É o mesmo que sempre se repete. 

Essa memória da máquina, segundo ela, é “[...] uma memória achatada, horizontal. [...]. 

Não há espaço para interpretação, há uma trama enredada que impede o acesso à profundidade 

da rede de filiações (historicidade) justamente porque a simula, porém na horizontalidade [...]” 

(ORLANDI, 2012, p.182) e se caracteriza por sempre retomar os mesmos discursos por diversas 

vezes, sem historicizá-los. Conforme a autora, a principal característica da memória metálica,  

 

[...] é ser horizontal (e não vertical, como a define Courtine, não havendo 

assim estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na forma de 

adição, acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se 

formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma, como realmente é, em 

sua estrutura e funcionamento (ORLANDI, 2010, p. 09). 

 

Dias (2015) também compreende, inicialmente, a memória da máquina como não tendo 

profundidade e como o lugar onde os discursos retornam para o intradiscurso, conforme 

imagem abaixo: 
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Figura 5 

 

Fonte: DIAS, Cristiane. Análise de Discurso em Rede: Cultura e Mídia 1 – Campinas, SP: Editores, 

2015. 

 

Para a autora, no meio digital, os discursos funcionam mais pela quantidade, ou seja, de 

tanto se repetirem, os dizeres ficam “martelando” na cabeça dos sujeitos e não são 

historicizados. Contudo, de acordo com ela: 

 

Falar em memória metálica não quer dizer que ao enunciar o dizer não esteja 

determinado pela história e pela ideologia, pois, como ensina Pêcheux (1981), 

as circulações discursivas não são jamais ‘não importa o quê’, como nos 

querem fazer acreditar. É justamente esse o funcionamento da memória 

metálica: produzir, pela quantidade, o esvaziamento do sentido do dizer 

engajado, significante na história. O excesso, a quantidade, sentidos da 

repetição em série, esvaziam o dizer, submetendo-o a uma existência técnica, 

replicável no eixo da própria circulação. Daí dizermos as mais curtidas, mais 

compartilhadas, os trendingtopics, que se formulam na quantidade replicável 

dos dizeres. (DIAS, 2013 – 2015, p. 1, grifo da autora) 

 

Conforme Dias (informação verbal (vídeo) 1’12’’), a memória metálica “se constitui 

pelo excesso, acúmulo, quantidade e não historicidade, acumula e não esquece”, logo, os 

discursos digitais se configuram pela repetição e pela forma com que circulam em/na rede. 

Pensamos, no entanto, que apesar de os discursos que circulam nos jornais on-line serem 

repetidos pelo funcionamento da memória metálica – que não historiciza e é marcada pela 

repetição, pela velocidade e pela efemeridade – eles só são possíveis porque estão inscritos na 

memória discursiva, compreendida por Pêcheux (2015, p. 46), como: 

 

[...] aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 
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elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura 

necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível.  (PÊCHEUX, 

2015, p.46) 

 

Em obra mais recente, Dias (2018) assevera que as redes digitais são atravessadas por 

uma relação contraditória entre a memória histórica e a memória metálica (efeito de memória) 

e designa essa relação de memória digital, que segundo ela, pode ser compreendida como o 

lugar em que “[...] a memória escapa à estrutura totalizante da máquina (memória metálica), 

saindo da repetição formal e se inscreve no funcionamento do interdiscurso (memória 

discursiva)”. 

 

Figura  6 

 

Fonte: DIAS, Cristiane. Análise de Discurso digital: espaço, memória e arquivo – Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2018. 

 

Segundo a autora, nessa relação com a memória discursiva, da ordem do repetível, a 

memória da máquina se desloca, rompendo com o funcionamento algoritmizado e se inscreve 

na história. 

No processo de produção de sentidos, no espaço digital e, em especial, nos jornais 

eletrônicos, a repetição pelo funcionamento da memória digital naturaliza os sentidos e produz 

efeitos de verdade que, por sua vez, encaminham para o efeito de realidade. 

 

2.4.O crime: repetibilidade e efeito de verdade 

 

A repetibilidade, da qual deriva a saturação dos sentidos, faz parte do processo de 

construção das narrativas jornalísticas e resulta na construção de um efeito de realidade. De 

acordo com Indursky (2017), “a cultura política da imprensa brasileira, desde sempre, 

funcionou sob a ideologia da classe dominante, que naturaliza os sentidos e produz efeitos de 
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verdade que, por sua vez, projetam imaginariamente efeitos de realidade8” (INDURSKY, 2017, 

p. 79). 

Ao analisar as reportagens sobre o “Caso Yoki”, observamos que os discursos se repetem 

e é essa repetibilidade que faz parecer que o dito/escrito é a única verdade dos fatos, 

encaminhando para a espetacularização da notícia. Ainda de acordo com a autora, na imprensa 

escrita tradicional, essa repetibilidade se dá por meio de processos parafrásticose é da ordem 

do efeito de sentido, uma vez que as matérias podem ser assinadas por diferentes jornalistas, 

mas produzem efeitos de sentido que se inscrevem nos mesmos espaços do dizer, apontando 

para o posicionamento ideológico que sustenta o discurso.  

De acordo com Orlandi (2012, p. 20), existem dois eixos que sustentam o 

funcionamento da linguagem: quando o mesmo discurso se repete, regularmente, o que 

funciona são os processos parafrásticos, que asseguram o dizível, a memória, já que são 

produzidas diferentes formulações do mesmo discurso já estabilizado. Contudo, quando há uma 

ruptura nesses discursos já estabilizados, o que funciona são os processos polissêmicos que 

promovem deslocamentos e equívocos. Melhor dizendo, se a paráfrase joga com a memória, já 

que repetimos o mesmo discurso de forma diferente, a polissemia joga com o equívoco, pois 

implica na ruptura dos processos de significação. 

As reportagens que seguem circularam nos dias 05 e 06 de Junho de 2012 e apesar de 

pertencerem a jornais diferentes repetem, praticamente, os mesmos discursos, o que nos leva a 

afirmar que o que funciona nesses discursos são processos parafrásticos e de tanto repetirem o 

mesmo, transformaram o crime em um espetáculo, transformando aquilo que antes era do 

domínio do privado, a ser do conhecimento e interesse de todos. 

A primeira reportagem recortada para análise circulou no jornal O Estado de S. Paulo, 

em 05 de junho de 2012. Escrita por Marcelo Godoy e William Cardoso, com a colaboração de 

Lilian Cunha, o que se repete nela, são sentidos relacionados aos lugares ocupados por Marcos 

Matsunaga, significado como diretor executivo de uma grande empresa do ramo alimentício 

enquanto Elize Matsunaga é discursivizada apenas como “sua mulher” (SD1). 

Esse modo de os jornalistas significarem Elize inscreve o discurso em uma formação 

discursiva machista e patriarcal, pois “sua” significa posse, fazendo retornar, pelo 

funcionamento da memória discursiva, sentidos segundo os quais as mulheres seriam 

                                                           
8Segundo Foucault (1979), estamos sempre em busca de verdade e aquele que a guarda, detém também 

poder. Portanto, quanto mais um discurso convencer que possui a verdade, mais alcançará os seus 

objetivos. 
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propriedades de seus maridos. Esse efeito de sentido é possível porque, de acordo com a AD, a 

memória é um lugar de retomada de discursos e é por meio dela que podemos interpretar, pois 

conforme já dissemos, um discurso só tem sentido, porque já  foi produzido antes, em outro 

lugar e por outros sujeitos. 

 

SD1: Diretor executivo é esquartejado e sua mulher, presa. 

 

Esse modo de formular o discurso e disursivizar os lugares ocupados por Marcos e Elize 

sinaliza, ainda, para sentidos segundo os quais, o homem pertence ao domínio do público 

enquanto a mulher deve se restringir aos espaços da casa. Para DaMatta (1986, p. 33), o mundo 

da casa e o mundo da rua são espaços que constituem a nossa sociabilidade e sediferenciam na 

medida em que se opõem. Conforme ele, a casa não significa apenas o lugar material que nos 

abriga, mas um lugar moral no qual nos realizamos como seres humanos dotados de um corpo 

físico e onde tudo é belo e decente (DAMATTA, 1986, p. 25). Já o mundo da rua não tem 

limites bem definidos. É o lugar do movimento, que remete para “o fluxo da vida, com suas 

contradições, durezas e surpresas” (DAMATTA, 1986, p. 29). 

Assim, as palavras “diretor executivo” e “sua mulher” encaminham para sentidos de que 

Marcos pertence ao domínio do público e Elize ao domínio do privado. Isso significa que, ao 

formular o discurso, o jornalista “escolhe” as palavras, de acordo com os efeitos de sentido que 

ele pensa em produzir no seu leitor, por mais que não tenha plena consciência disso. 

 “Esquartejado” significa cortar em pedaços, ter os membros arrancados, extirpados e 

além de provocar a curiosidade no leitor em saber mais sobre o crime, produz o efeito de sentido 

de crueldade e de horror, pois é algo demorado, que exige força e habilidade. Desse modo, 

“esquartejar” um corpo humano é da ordem do inconcebível e, nesse caso, encaminha para a 

espetacularização da notícia. 

A palavra “presa” sinaliza para os sentidos de que Elize é a culpada pelo crime e de que 

a polícia foi eficiente, pois ela já estaria detida, aguardando o julgamento.  

A SD2 constitui a linha fina da reportagem e segundo Dela Silva (2008), pautada no 

manual de redação da Folha de São Paulo (2001), “é a nomeação empregada para a frase que 

acompanha o título de uma notícia e/ou reportagem. É lugar de apresentação do conteúdo da 

matéria, de resumo do assunto”. Nela, Marcos Matsunaga é discursivizado como “neto do 

fundador da Yoki”, sinalizando, mais uma vez, para o poderio econômico da família.  
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SD2: Neto do fundador da Yoki, Marcos Kitano Matsunaga sumiu no dia 20; partes de seu corpo 

foram espalhadas pela região de Cotia 

 

A escolha do verbo “sumir” aponta para o desaparecimento rápido e não previsto do 

executivo, o que teria chamado a atenção da família e a formulação verbal “partes de seu corpo 

foram espalhadas pela região de Cotia” dá visibilidade à crueldade e frieza com que o crime foi 

cometido, uma vez que “espalhar” significa  distribuir, ou seja, produz o efeito de sentido de 

que as partes do corpo de Marcos foram abandonadas em qualquer lugar como se fosse lixo. 

Assim como “esquartejar”, “espalhar o corpo” também é da ordem do impossível de ser 

admitido e também contribui para espetacularização da notícia. 

De acordo com Gabler (1999), já mencionado, o modo como o crime é noticiado 

contribui para a sua espetacularização, fazendo com que os criminosos sejam alvo de censura e 

desprezo pela sociedade, quando julgados pelos valores tradicionais. No entanto, quando 

julgados pelos valores do entretenimento, que é como a mídia passou a julgar tudo, eles se 

tornam celebridades e tudo o que lhes diz respeito passa a ser de interesse do público. 

Na SD3, Elize ocupa outro lugar que nãomais o de mulher do executivo, mas de bacharel 

em direito. Esse modo de significá-la produz o efeito de sentido de que ela teria conhecimentos 

sobre leis e de que sabia o que poderia lhe acontecer ao matar e esquartejar o marido. Esse 

modo de significá-la pode encaminhar para dois sentidos: o de que ela tinha plena consciência 

do que estava fazendo e de que crimes hediondos como esses também acontecem nas camadas 

mais altas da sociedade e entre pessoas com maior grau de instrução. 

 

SD3: São Paulo: A polícia prendeu ontem a bacharel em Direito ElizeMatsunaga, acusada pela morte 

do marido, Marcos KitanoMatsunaga, de 42 anos, diretor executivo da Yoki, uma das principais 

empresas de alimentos do País.  

 

Marcos Matsunaga é significado ora como um homem relativamente jovem, que 

ocupava um cargo muito importante dentro da empresa Yoki que, aliás, é discursivizada como 

“uma das principais empresas do país”, apontando, mais uma vez, para a situação econômica 

dele ora apenas como marido da bacharela em direito, acusada pela sua morte. Estabelecem-se, 

no fio do discurso, relações de poder, que dão visibilidade aos lugares ocupados pela vítima e 

pela assassina, que apesar de ocupar um lugar fora do domínio do privado (bacharel em direito), 

ainda está a ele submetida. 
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Na SD4, o discurso da linha fina se repete no corpo do texto, por meio do processo 

parafrástico, pois os verbos sumir (linha fina) e desaparecer (SD4) têm o sentido de “não se 

encontrar mais no lugar onde deveria estar”. 

 

SD4: Desaparecido desde o dia 20, ele foi esquartejado e teve as partes do corpo espalhadas pela 

região de Cotia, na Grande São Paulo. 

 

Nesta SD, há dois espaços marcados, um que se refere ao domínio do privado, que é o 

apartamento do casal, local de privacidade da família e onde Marcos foi morto e esquartejado 

e outro, que é o espaço público, a rodovia em Cotia/SP e ao longo da qual, partes do seu corpo 

foram espalhadas. Segundo Damatta, 

 

[...] se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e 

hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa idéia (sic) de ‘amor’, 

‘carinho’ e ‘calor humano’, a rua é um espaço definido precisamente ao inverso. 

Terra que pertence ao ‘governo’ ou ao ‘povo’ e que está sempre repleta de 

fuidez e movimento. A rua é um local perigoso (DAMATTA, 1997, p.53) 

 

Na contramão de tudo o que nos diz Damatta (1997), na reportagem analisada, a casa 

deixou de significar o local de abrigo de Marcos Matsunaga e passou a constituir o lugar da 

morte, assim como a rua que, ao invés de significar a liberdade, passou a constituir o lugar em 

que seu corpo foi abandonado. 

A SD5 fornece detalhes que antecedem o crime e Elize ainda não é discursivizada como 

culpada, mas como suspeita. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça9, a prisão 

temporária é regulamentada pela Lei 7.960/89 e pode durar até cinco dias e ser prorrogada por 

mais cinco, a fim de facilitar durante a fase de investigação do inquérito policial. Ela é utilizada 

para que a polícia ou o Ministério Público colete provas, nos casos de autoria ou participação 

do indiciado nos crimes de homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes 

contra o sistema financeiro, entre outros. 

 

SD5: A Justiça decretou ontem a prisão temporária de Elize, válida por cinco dias. Entre as suspeitas 

contra ela estão imagens de vídeo que mostram Marcos entrando em um edifício - em local ainda não 

confirmado pela polícia - e ela entrando na sequência. Depois, as gravações mostram Elize saindo do 

local com sacos nas mãos. E ele não foi mais visto. A motivação do crime, no entanto, não foi 

confirmada. Policiais também disseram que Elize tinha conhecimentos de Enfermagem. 

 

                                                           
9 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62363-qual-a-diferenca-entre-prisao-temporaria-e-
preventiva. Acesso em 31 de janeiro de 2019. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62363-qual-a-diferenca-entre-prisao-temporaria-e-preventiva
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62363-qual-a-diferenca-entre-prisao-temporaria-e-preventiva


 

43 
 

Nesta SD, Elize assume, conforme o jornalista, o lugar de suspeita pelo desaparecimento 

do marido, no momento em que são divulgadas as imagens das câmeras de vídeo, supostamente, 

do prédio em que moravam. Esse tipo de prova tem sido muito utilizado pela justiça para 

desvendar crimes, pois as imagens que elas captam constituem uma representação da realidade. 

Contudo, o uso de câmeras de vigilância, na atualidade, ao passo em que contribui para a 

segurança da sociedade vêm invadindo cada vez mais a vida privada dos sujeitos. 

No caso da SD 5, as imagens das câmeras de segurança encaminham para a autoria do 

crime, uma vez que elas revelam que o casal foi visto entrando no mesmo prédio, em momentos 

diferentes e, depois, somente Elize teria saído com sacos plásticos nas mãos. Esse efeito de 

sentido de que Elize já havia matado o marido é reforçado por “E ele não foi mais visto” e por 

“A motivação do crime, no entanto, não foi confirmada”. 

A formulação verbal “Policiais também disseram que Elize tinha conhecimentos de 

Enfermagem” encaminha para o sentido de que Elize, além de matar o marido, também teria 

dividido seu corpo. No entanto, como se sabe, isso somente é possível de ser feito por alguém 

com conhecimento técnico sobre o corpo humano. Assim, ter conhecimentos na área da 

Enfermagem significa, na reportagem, ser culpada pelo crime. No entanto, quem atribui a culpa 

a Elize não são os jornalistas, mas a polícia e essa atribuição do discurso ao outro constituiuma 

forma de eles se eximirem daquilo que está sendo dito.  

A primeira prova irrefutável contra Elize é apresentada na SD 6, quando é mencionado 

o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que tem por objetivo investigar 

os crimes praticados contra a vida, incluindo as  lesões corporais, as tentativas 

de homicídios e latrocínios de autoria incerta ou desconhecida, bem como os casos de ameaças 

à segurança pessoal, que demandam investigação. 

Nessa SD, o espaço da casa também não é mais significado como o lugar de convivência 

da família, mas como o cenário do crime. 

 

SD6: O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passou a tarde no apartamento onde 

o casal morava com uma filha, na Lapa, zona oeste, e fez testes com luminol – produto que identifica 

manchas de sangue invisíveis a olho nu. A prisão foi pedida após esse teste, mas a polícia não divulgou 

o resultado do exame. 

 

A formulação verbal “a prisão foi pedida após esse teste, mas a polícia não divulgou o 

resultado do exame” confirma a autoria do crime, pois o luminol é uma substância usada pela 

polícia para detectar vestígios de sangue. A menção ao DHPP e ao luminol inscreve o discurso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Les%C3%B5es_corporais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homic%C3%ADdios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latroc%C3%ADnio
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na formação discursiva da justiça que temcomo objetivo assegurar a ordem, a moralidade e a 

segurança física e patrimonial da sociedade. 

A SD 7 discursiviza a venda da Yoki como “um conturbado processo de venda” para a 

General Mills, companhia americana de alimentos com sede em Minnesota, que teria comprado 

a empresa brasileira, na primeira metade do ano fiscal de 2013, por quase 2 bilhões de reais, 

segundo a revista Exame10.Ainda de acordo com a revista, a Yoki foi fundada por Yoshizo 

Kitano, possuía nove fábricas em seis Estados e produzia 610 itens diferentes, desde 

salgadinhos a sucos prontos, que eram consumidos em todo o país. No entanto, estava à venda, 

porque não tinha sucessores e vivia uma rixa familiar. 

 

SD7: Marcos é neto do fundador da Yoki, Yoshizo Kitano. A empresa esteve envolvida em um 

conturbado processo de venda que terminou na sua semana passada com sua aquisição, por R$ 1,95 

bilhão, pelo grupo americano General Mills, um dos maiores conglomerados de produtos de gêneros 

alimentícios do mundo – enquanto Marcos ainda estava desaparecido. 

 

Esse sentido de falta de harmonia familiar é discursivizado na SD7, na qual os jornalistas 

relatam que a venda da Yoki foi efetivada quando “Marcos ainda estava desaparecido”, ou seja, 

os negócios continuaram mesmo com alguém da família desaparecido.  No entanto, ao contrário 

da Revista Exame, o Estado de S. Paulo significa Marcos como “neto do fundador” da Yoki e, 

portanto, como seu legítimo herdeiro. Outro sentido possível é o de que a família acreditava 

que o herdeiro também poderia ter sido sequestrado.  

Mais uma vez, observamos a tentativa dos jornalistas de se eximir da responsabilidade 

pelo dizer, atribuindo o que é dito ao advogado da família, presidente da seção paulista da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade máxima de representação e responsável pela 

regulamentação da advocacia no Brasil. Esse lugar de presidente da OAB legitima o discurso 

do advogado, conferindo-lhe o efeito de sentido de verdade. 

Para Orlandi (2015), o lugar a partir do qual o sujeito fala é constitutivo do que ele diz. 

De acordo com a autora, “nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são 

relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na 

comunicação”. Desse modo, o advogado, do lugar que ocupa na OAB, está autorizado a dizer 

o que diz e suas palavras valem mais do que as da polícia. 

Na SD 8, quem fala é o advogado contratado pela família para investigar o crime e o 

lugar de presidente da OAB confere ao seu discurso o efeito de sentido de verdade. Todavia, a 

                                                           
10 Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/general-mills-confirma-compra-yoki-por-r-2-bilhoes/ 
Acesso em 31 de janeiro de 2019. 

https://exame.abril.com.br/negocios/general-mills-confirma-compra-yoki-por-r-2-bilhoes/
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menção aos policiais militares que prestavam serviços de segurança para o executivo da Yoki, 

torna possível o sentido de que o empresário poderia ter sido assassinado por eles.   

 

SD8: Segundo Luiz Flávio Borges D’Urso, presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e advogado contratado pelos pais de Marcos, o executivo foi visto pela última vez após 

sair, a pé, do apartamento dele. Ao perceber seu desaparecimento, os parentes registraram queixa na 

polícia. Em nenhum momento, foi pedido resgate. O advogado não confirmou a informação de um site 

ligado a policiais civis de que Marcos andava com seguranças particulares – policiais militares de folga 

– e havia suspeita de ligação deles com o crime. 

 

A possibilidade de sequestro é negada e o que irrompe no fio do discurso é uma denúncia 

contra policiais militares que atuariam como seguranças particulares do herdeiro da Yoki. Essa 

possível ligação dos policiais com o crime abre espaço para outros suspeitos pelo crime, 

produzindo o efeito de sentido de estranhamento, pois quem deveria proteger, na verdade, torna-

se suspeito.  Esse sentido somente é possível pelo funcionamento da memória discursiva, pois 

circulam na nossa formação social, discursos sobre crimes envolvendo policiais.  

Na SD9, o efeito de sentido produzido é o de horror, pois nela é discursivizado o modo 

como o cadáver foi encontrado: congelado e acondicionado em sacos plásticos, comumente 

utilizados para jogar fora aquilo que não nos serve mais. Além disso, partes dele foram 

encontradas em diferentes locais da cidade. Do nosso ponto de vista, isso alça a notícia ao status 

de espetáculo e qualquer outro discurso que irrompa sobre o crime desperta o interesse do leitor. 

 
SD9: Sacos plásticos. As investigações da polícia mostraram que partes do corpo do empresário foram 

congeladas antes de o assassino se desfazer delas, paulatinamente. "Encontraram em dias diferentes 

a mão e o braço, depois pernas e, por último, tronco e cabeça", disse D'Urso. Elas estavam em sacos 

plásticos. A polícia disse que o apartamento do casal tinha mais de um freezer. 

 

Quem diz o que diz não são os jornalistas, mas o advogado da família e a polícia, 

autorizados a isso e a formulação verbal “A polícia disse que o apartamento do casal tinha mais 

de um freezer”, encaminha para o sentido de que Elize seria a responsável pelo crime  e que 

poderia ter sido premeditado por ela.   

A voz do advogado da família Yoki ressoa no fio do discurso (SD10), mais uma vez, 

quando afirma que o desaparecimento e o encontro dos restos mortais estavam sendo 

investigados por delegacias diferentes, o que pode apontar para as particularidades do crime, 

pois as delegacias especializadas constituem unidades que prestam atendimento ao público e 

funcionam como base e administração de operações policiais, procedem a investigações 

criminais e detenção temporária de suspeitos, além de prender suspeitos em flagrante delito. 
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Assim, logo que foram encontrados restos mortais de Marcos Matsunaga, o caso foi 

encaminhado para o DHPP, que conforme já mencionamos, tem por objetivo investigar os 

crimes que atentam contra a vida, bem como os casos de ameaça à segurança pessoal. 

 

SD10: O advogado afirma também que os dois casos – o desaparecimento e o encontro de restos mortais 

– vinham sendo investigados em delegacias diferentes. Segundo D’Urso, quando a cabeça foi 

encontrada e a polícia percebeu que a vítima era oriental, a investigação foi centralizada no DHPP. 

Testes no Instituto Médico-Legal (IML) confirmaram a identidade. 

 

A menção às diferentes delegacias e ao IML inscrevem o discurso no domínio da justiça, 

pois como se sabe, o Instituto Médico Legal é a instituição pública subordinada à Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, responsável  pelas necropsias e laudos cadavéricos para Polícias 

Científicas de um determinado Estado na área de Medicina Legal.  

Na SD 11, ressoam sentidos sobre a suspeita que recaiu sobre Elize, uma vez que ela 

permaneceu em casa e depois foi levada para o DHPP, de onde seria levada para a prisão e que 

configura que de acusada, passa a ocupar o lugar de responsável pelo crime. A formulação “O 

advogado D’Urso afirmou que ela tinha um advogado próprio, mas não soube informar quem 

era. A reportage não conseguiu contato com ninguém que pudesse apresentar a defesa de Elize” 

aponta para o sentido de que o advogado de Elize preferia o anonimato e de que nem um outro 

professional havia se habilitado  adefendê-la, diante do crime bárbaro que cometeu. 

 

SD11: Até o fim da noite de desta segunda, Elize permanecia com policiais civis no apartamento do 

casal e seguiria depois para o DHPP. O advogado D’Urso afirmou que ela tinha um advogado próprio, 

mas não soube informar quem era. A reportagem não conseguiu contato com ninguém que pudesse 

apresentar a defesa de Elize. 

 

A segunda reportagem a ser analisada intitulada “Esposa confessa ter matado e 

esquartejado executivo da Yoki” circulou no jornal online O Globo, logo após a divulgação da 

morte do empresário e a atribuição do crime a sua esposa.  Para movimentar a teoria e proceder 

ao gesto analítico, também dividimos a reportagem em sequências discursivas (COURTINE, 

2009), que permitem compreender o processo de produção de sentidos. 

Na SD (12) recortada de O Globo, Marcos Matsunaga também é discursivizado como 

“executivo da Yoki” e Elize como “esposa”, que confessa ter matado e esquartejado o corpo do 

marido. Como já dissemos, anteriormente, esse modo de significar a assassina e a vítima 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_Legal
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encaminham para discursos segundo os quais, ele era uma pessoa importante, enquanto ela 

ocupava apenas o lugar de esposa e, logo, estava limitada ao domínio do privado. 

 

SD12: Esposa confessa ter matado e esquartejado executivo da Yoki 

 

Também nessa SD, o efeito de sentido produzido é o de horror, pois “esquartejar” um 

corpo humano é algo da ordem do inaceitável, conforme já mencionamos.  Por esse viés, Elize 

é significada, mais uma vez, como fria e cruel.  Na SD 13, Marcos não é significado apenas 

como “empresário” e “diretor da fábrica de alimentos Yoki”, mas também como marido e Elize 

não é mais a acusada do crime, mas culpada, uma vez que  prestou “depoimento formal” à 

polícia, conforme noticia o jornal. Esse efeito de sentido de culpa é reforçado pelo verbo 

“confessar”, que encaminha para o fato de que ela teria assumido a responsabilidade pelo crime 

e pela referência de que ela era técnica de enfermagem e, assim, teria conhecimento suficiente 

para dividir o corpo do marido em partes.   

. 

SD13: Elize Matsunaga prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e terá a sua prisão 

prorrogada. A técnica em enfermagem Elize Matsunaga, em depoimento formal à polícia nesta quarta-

feira, confessou ter matado e esquartejado o marido e empresário Marcos Kitano Matsunaga, 40 anos, 

diretor da fábrica de alimentos Yoki. 

 

A palavra “confessar” inscreve o discurso na FD religiosa, pois é costume para os 

cristãos confessar os seus pecados, perante o sacerdote, a quem a igreja delega o poder de 

absolver os pecados. Pelo viés da Justiça, por meio da confissão, o acusado pelo crime se 

autodeclara culpado.  

O fato de Elize ter confessado ter matado e esquartejado o corpo do marido promove 

uma comoção coletiva, pois, como já dissemos, matar e esquartejar uma pessoa é da ordem do 

inaceitável. A repetição da palavra “esquartejar” e seus derivados, ao mesmo tempo em que 

produz o efeito de sentido de indignação, provoca a curiosidade do grande público, fazendo 

com que a reportagem atinja um grande número de visualizações, atendendo assim, aos anseios 

da empresa da qual o jornal faz parte, contribuindo para a espetacularização da notícia. 

O alçamento do crime à categoria de espetáculo é reforçado na SD15, em que o jornal 

informa que a polícia convocou uma coletiva de imprensa, a fim de fornecer maiores 

informações sobre o crime. Essa convocação sinaliza não só para a competência da DHPP, mas 

também para a grande repercussão que o crime adquiriu, seja pela crueldade com que foi 

cometido, pelo fato de a vítima pertencer a uma camada mais alta da sociedade e, especialmente, 
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por ter sido cometido por uma mulher. Nesse processo de produção de sentidos do discurso 

jornalístico, Marcos torna-se o “grande morto” e Elize a “terrível assassina”.   

 
SD15: Elize está sendo ouvida desde o fim da manhã na sede do Departamento de Homicídios e 

Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo. A polícia civil de São Paulo convocou coletiva 

de imprensa para esta tarde para dar mais detalhes do caso. 

 

O uso do verbo “convocar” ressoa, pela memória e pela história, que a polícia tem 

autoridade para chamar quaisquer sujeitos, seja para esclarecer fatos ou para dar maiores 

detalhes sobre um crime.  

De acordo com Moillaud (2002), quem convoca é alguém que exerce poder. A 

convocação da imprensa para uma entrevista encaminha para os sentidos de que o crime é de 

grande interesse de todos e para facilitar as informações, é mais fácil e mais rápido, falar com 

todos os jornalistas juntos. Além disso, ressoam nessa SD, sentidos de que só a polícia “sabe” 

a verdade dos fatos e a ela cabe evitar que informações equivocadas circulem.  

Na SD 16, circulam sentidos de que Elize é a autora do crime e de que, por isso, está 

presa. Na primeira frase desta SD, para não se responsabilizar por aquilo que é dito, os 

jornalistas dão voz à Elize, que ao dizer que agiu sozinha, provoca o efeito de sentido de 

estranhamento, pois como uma mulher poderia ter matado e esquartejado o corpo do marido 

sozinha? O que retorna como memória, nesta SD, são os discursos da medicina, segundo os 

quais, é necessário ter conhecimento técnico para seccionar um corpo humano. Esse modo de 

discursivizar Elize produz o efeito de sentido de que ela é fria e cruel. 

 
SD16: Elize diz que agiu sozinha. Detida desde segunda-feira à noite, ela deixou a cadeia de Itapevi, 

na Grande São Paulo, por volta das 9h10m. Segundo seu advogado, ela passou a noite deitada, 

chorando, e não quis se alimentar. 

 

Ainda para se eximir da responsabilidade por aquilo que é dito, o jornalista atribui aquilo 

que diz ao advogado, que afirma que ela teria passado a noite deitada, chorando e sem se 

alimentar, ressoando a fragilidade da mulher, que se contrapõe a sua suposta frieza. “Detida” e 

“cadeia” encaminham o discurso para a formação discursiva da justiça e, logo, para a privação 

da liberdade, ainda que provisória. 

Na SD 17, circulam sentidos sobre a possível motivação do crime. Como se sabe, muitos 

crimes passionais são cometidos pelo sentimento de raiva pela traição, pois amor e ódio podem 

se confundir. As palavras “investigações”, “crime”, “confissão”, “vítima” e “prisão temporária” 

também inscrevem o discurso na FD da justiça e apontam Elize como culpada. 
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A voz do jornalista é entrecruzada pela da polícia, que relata que o crime foi cometido 

“à queima-roupa”, sinalizando, desse modo, para a impossibilidade de defesa da vítima e de 

que não teria sido um acidente. Mais uma vez, irrompe, no eixo da formulação, a palavra 

“esquartejada”, que colabora para significar o crime como hediondo e, logo, sem perdão e que 

como vimos afirmando, encaminhando para a espetacularização da notícia. 

Essa palavra também reforça o efeito de sentido de que não se trata de apenas uma 

morte, mas de uma morte seguida de esquartejamento, ou seja, a raiva não terminou no 

momento em que o gatilho foi puxado. 

 
SD17: De acordo com as primeiras investigações da polícia, o crime pode ter sido motivado por 

ciúmes. Com a confissão do crime, será pedida a prorrogação da prisão temporária de Elize, que tem 

duração de cinco dias. A vítima, segundo a polícia, foi morta com um tiro à queima-roupa, e depois 

esquartejada. Pedaços do corpo foram desovados em uma estrada de Cotia, na Grande São Paulo. 

 

O fato de Elize ter “desovado” pedaços do corpo também reforçam o efeito de sentido 

de crime pavoroso e repugnante. Essa palavra faz parte da FD policial e sinaliza que Elize teria 

se livrado do cadáver como quem se livra de um objeto qualquer, discursivizando-a, portanto, 

como alguém sem piedade e escrúpulos. A morte não teria sido acidental, em legítima defesa 

ou praticada sob forte emoção, mas teria sido planejada, friamente, pela assassina, que depois 

de matar, dividiu o corpo e tentou se livrar dele.   

É importante ainda dizer, que o uso de “desovados” é um tanto quanto irônico, 

considerando que a desova ressoa a vida e o nascimento. Nesta SD, desovar significa “livrar-

se” de algo inútil e, nesse caso, do corpo do marido, que após ser retalhado, foi abandonado na 

rodovia, espaço público em que normalmente é descartado aquilo que não serve mais. No 

entanto, convém lembrar que a palavra “desovados” é bastante utilizada no meio policial para 

dizer que um corpo foi deixado em determinado local. 

Na SD 18, ecoam sentidos de que o crime teria sido premeditado, já que Elize teria 

dispensado a babá da filha. Ao dizer que a babá foi “dispensada”, produz-se o efeito de sentido 

de que a assassina prescindiu da presença da empregada para evitar que ela visse/ouvisse o que 

não poderia ver/ouvir. Note-se que se, ao contrário, fosse dito que a babá não estava em casa 

ou que estava de folga, os sentidos seriam diferentes, pois estar de folga é algo normal para os 

trabalhadores, mas ser dispensado requer um motivo. 

Do ponto de vista discursivo, a escolha de uma palavra ou de outra para formular o 

discurso encaminha para diferentes interpretações e, no discurso jornalístico, assim como em 
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qualquer outro, ao fazer essas escolhas o sujeito o faz inconscientemente, mas deixa 

transparecer qual é a sua visão dos fatos. 

 
SD18: A babá da filha do casal, que foi dispensada no dia em que o empresário provavelmente foi 

morto, também será ouvida ainda hoje. À noite, a perícia voltará ao apartamento para tentar encontrar 

indícios de que o executivo foi assassinado no local. 

 

A menção de que a polícia irá voltar ao apartamento do casal sinaliza para sentidos de 

que não está descartada a hipótese de que o crime foi praticado em outro lugar, ou seja, ainda 

há dúvidas sobre o lugar em que o crime teria sido cometido. Os verbos “voltar” e “tentar 

encontrar” produzem o efeito de sentido de dúvida e de que é necessária uma nova averiguação, 

pois as provas encontradas não seriam suficientes para comprovar que o apartamento do casal 

teria sido o palco do crime.  

Recorrendo a Damatta (1997), podemos dizer que o apartamento dos Matsunaga já não 

é mais de domínio da família, do particular, mas está nas mãos da polícia, que, por sua vez, irá 

descortinar os seus possíveis segredos, revelando-os ao público, que também passa a se 

interessar pela vida cotidiana da família antes do crime. 

Na SD 19, é narrado o sepultamento de Marcos e ressoam pela memória sentidos de que 

o corpo estava em um estado crítico de decomposição e, por isso, não foi possível velá-lo. 

Contudo, silencia-se o fato de que nem todas as partes do corpo foram encontradas e isso produz 

uma comoção coletiva, ainda mais acentuada pela notícia de que a mãe não teria ido ao 

cemitério, possivelmente por não conseguir lidar com a dor de perder um filho em condições 

tão trágicas. 

 
SD 19: O empresário Marcos Matsunaga foi enterrado na terça-feira. Não houve velório. No enterro, 

compareceram o pai, o irmão e alguns colegas. Abalada, a mãe não foi ao cemitério. 

 

São mencionadas, ainda, as pessoas que estiveram presentes no enterro, sendo o pai e o 

irmão e alguns amigos e da família, todos homens que, pela história e pela memória, 

supostamente seriam mais fortes para lidar com a morte, que causa muita comoção entre as 

mulheres, em especial, naquelas que ocupam o lugar de mães, pois a ordem natural da 

vida/morte é os filhos enterrarem os pais e não o contrário. 

Na SD 20, o jornal discursiviza o crime, mas a voz é atribuída ao delegado da DHPP da 

Polícia Civil e, portanto, alguém autorizado para dizer o que diz. Segundo ele, provavelmente, 

Marcos morreu no dia 19 de maio, pois este é o último dia em que sua imagem é captada pelas 

câmeras de segurança, as quais tem a função de dar segurança aos moradores, mas ao mesmo 
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tempo, tira-lhes a privacidade, uma vez que tudo o que acontece nos lugares comuns dos prédios 

pode ser visto e analisado. 

 
SD 20: De acordo com o delegado do DHPP da Polícia Civil, Jorge Carrasco, o casal foi filmado por 

câmeras de segurança do prédio onde morava no início da noite de sábado, dia 19 de maio. Nas 

imagens, a vítima aparece na portaria para buscar uma pizza, e logo em seguida não há registro do 

circuito interno do condomínio. Elize foi vista no dia seguinte, domingo, no fim da manhã, deixando 

o apartamento com três malas de rodinhas. Ela retornaria ao local no fim da noite, sem as malas. 

 

Marcos é discursivizado como vítima e há uma marcação temporal que aponta para o 

dia e a hora do crime, isto é, Marcos Matsunaga possivelmente, teria sido assassinado no 

sábado, logo após descer até a portaria para buscar uma pizza. Elize é significada como suspeita, 

porque teria sido vista somente “[...] no dia seguinte, domingo, no fim da manhã, deixando o 

apartamento com três malas de rodinhas. Ela retornaria ao local no fim da noite, sem as malas”.  

Essa última frase da reportagem ressoa sentidos de que as malas teriam servido para a 

assassina “desovar” partes do corpo do marido pelas ruas de Cotia, pois se não tivessem sido 

encontradas partes do corpo de Matsunaga em malas, voltar para casa sem elas, não teria o 

mesmo sentido. Portanto, as condições de produção contribuem para o sentido dos discursos. 

Como já mencionamos, muitos crimes passionais são cometidos por ciúme e pelo 

sentimento de posse sobre o outro e apesar de o jornalismo ter a missão de ser transparente e 

imparcial, nos discursos que irrompem nesses textos recortados para análise, verificamos que 

os jornalistas, alinhando-se às formações discursivas que o constituem, deixam marcas do texto, 

pois como nos diz Orlandi (2012), ao tentar se esconder o sujeito se mostra. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

A DISCURSIVIZAÇÃO DA MULHER QUE MATA NO/PELO DISCURSO 

JORNALÍSTICO 

 

“Convido-o a percorrer a história desse sentimento que, como diz o poeta, 

pode ser tão violento, tão terno, tão desesperado, verdadeiro, belo, e depois, 

tão pisado, tão machucado e esquecido. Histórias desse amor para sempre 

e, também, histórias de amor para nunca mais.” (DEL PRIORE, 2006, p. 

17). 

Começamos esse capítulo reiterando que é a história que faz com que as palavras e os 

textos signifiquem diferentemente e que a memória existe, porque em algum momento existiu 

história. Neste capítulo, em 3.1, a partir dos estudos de Barthes (1981), Del Priore (2006; 2015), 

Chauí (1984) e Pinsky (2014), traçamos uma breve história do amor e da infidelidade, que nos 

interessa, porque ressoa como memória nos discursos e, no caso desse trabalho, nos discursos 

da mídia, sempre que crimes, popularmente conhecidos como passionais adquirem o status de 

espetáculo.  

Em 3.2., nos ancoramos em Perrot (2017),Rodrigues (2006)e Witzel (2011) para contar 

um pouco da história das mulheres, abordando especialmente os lugares ocupados por elas na 

nossa formação social e dos quais resultam todas as formas de violência ainda praticadas contra 

elas (PERON, 2007). Isso é necessário para compreender como essas relações de poder e 

dominação que se estabeleceram ao longo dos tempos ainda ecoam nos dias de hoje e mais 

especificamente nos textos que recortamos para análise. 

Em 3.3., procedemos ao gesto analítico das reportagens que circularam durante o 

julgamento de Elize Matsunaga, ré confessa do crime. A primeira delas intitulada “Elize é 

condenada a 19 anos de prisão por matar e esquartejar Matsunaga” foi recortada do jornal O 

Estado de S. Paulo e circulou em 05/12/2016. A segunda reportagem intitulada “Julgamento 

de Elize Matsunaga começa nesta segunda-feira em SP”, circulou em 28/11/2016, no O Globo, 

e, portanto, pouco antes do julgamento que ocorreu em 05/12/16 e foi atualizada durante o 

julgamento. 

 

3.1. Amor e adultério 
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No domínio da literatura, histórias sobre crimes causados pelo ciúme e pela infidelidade 

sempre estiveram presentes. Por exemplo, em Médeia, ela (mãe) é tomada pelo ódio ao ser 

abandonada por seu esposo e mata a futura esposa de Jasão e os seus próprios filhos, a fim de 

vingar-se daquele que tanto a machucou e humilhou. 

Nos romances brasileiros também circulam discursos sobre esse tipo de crime, como em 

Gabriela, Cravo e Canela, de autoria do escritor baiano Jorge Amado, em que Sinhazinha 

Mendonça trai o marido, Coronel Jesuíno, com o dentista Osmundo. Nesse romance, são 

produzidos discursos sobre a curiosidade acerca do crime e sobre a morte como forma de “lavar 

a honra”: 

 

Nenhuma aposta se aceitava, porém, quando o júri se reunia para decidir 

sobre crime de morte em razão de adultério: sabiam todos ser a 

absolvição unânime do marido ultrajado o resultado fatal e justo. Iam 

para ouvir os discursos, a acusação e a defesa, e na expectativa de 

detalhes escabrosos e picarescos, escapando dos autos ou da falação dos 

advogados. Condenação do assassino, isso jamais!, era contra a lei da 

terra mandando lavar com sangue a honra manchada do marido 

(AMADO, 2004, p. 93). 

 

Também Gabriela trai o marido Nacib, que reconhece que seu amor por ela é maior do 

que qualquer outro sentimento de ódio ou decepção, no entanto, por ter perdoado a esposa, é 

alvo de piadas dos moradores da cidade, que o acusavam de não ser capaz de lavar a sua honra. 

Barthes (1981) diz que o ciúme nasce do amor, pois só é possível ter ciúme de alguém 

que amamos e temos medo de perder. Conforme o autor, o ciumento sofre quatro vezes mais: 

porque é ciumento, porque reprova a si próprio por sê-lo, porque teme que o seu ciúme 

machuque o outro, porque se deixa dominar por uma banalidade: “sofro por ser excluído, por 

ser agressivo, por ser louco e por ser comum” (BARTHES, 1981, p. 47). 

Del Priore (2006) chama a atenção para a dificuldade de traçar, pelo viés da ciência, 

os percursos do amor, considerado tão nobre. Conforme ela, essa dificuldade se dá porque não 

há muitos registros escritos sobre esse sentimento ao longo da história. Assim, o que se sabe 

sobre o amor é graças à documentação da Inquisição ou aos processos movidos pelo Estado e 

que emprestam a voz a escrivães e juízes. (DEL PRIORE, 2006, p. 12). 

Para a autora, a falta de registros limita o consenso até mesmo entre os historiadores 

sobre as mudanças no modo de compreender o amor e cada cultura o representa à sua maneira. 

Isso faz com que o modo de significá-lo varie também no tempo, porque, “[...] diferentemente 

dos tubarões, o amor e as formas de amar se transformam ao longo dos séculos” (DEL PRIORE, 

2006, p.09).  
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Mesmo apesar da falta de consenso, alguns historiadores defendem que as mudanças 

no sentimento amoroso teriam ocorrido no último milênio da história ocidental enquanto outros 

defendem que elas teriam acontecido no limiar do século XVIII e início do século XIX.  

Até essa época, o Ocidente cristão vivia um momento de constrangimentos e de 

recalques sem limites e isso não foi diferente no Brasil, pois os discursos sobre o corpo e a 

sexualidade eram condenados pela igreja, que impunha uma ética sexual a ser seguida por todos, 

impedindo que amor e sexo pudessem ser relacionados. De acordo com a autora, 

 

[...] a colonização consistiu em uma verdadeira cruzada espiritual que tinha 

por objetivo regulamentar o cotidiano das pessoas pela orientação ética, pela 

catequese e pela educação espiritual, além de exercer severa vigilância 

doutrinal e de costumes pela confissão, pelo sermão dominical e pelas 

devassas da Santa Inquisição — que por aqui passou entre os séculos XVI e 

XVIII. Sua ação fazia-se especialmente ativa no campo da organização 

familiar e do controle da sexualidade (DEL PRIORE, 2006, p.17).  

 

A eficácia do discurso religioso, que negava a associação entre amor e sexo, entre corpo 

e alma, tardou o aparecimento do amor romântico, tal como o conhecemos e que teria surgido, 

apenas, durante o processo de industrialização e de urbanização, na Europa, no século XVIII 

(DEL PRIORE, 2006, p. 10).  

A Igreja apropriou-se também da mentalidade patriarcal presente no período colonial e 

explorou relações de dominação que presidiam o encontro entre os sexos. A relação de poder já 

implícita no escravismo, presente desde o século XVI, reproduzia-se nas relações mais íntimas 

entre maridos e condenava a esposa a ser uma escrava doméstica exemplarmente obediente e 

submissa. Sua existência justificava-se por cuidar da casa, cozinhar, lavar a roupa e servir ao 

chefe da família, inclusive com sexo. 

Às mulheres não era dado o direito de escolher o que queriam fazer de sua vida, o que 

iriam estudar ou qual profissão gostariam de seguir. Muito pelo contrário, elas eram criadas 

para serem boas esposas e, para tanto, deviam ser obedientes e prestativas, cuidar bem da casa, 

tratar da educação dos filhos e ser fiel e amorosa para com o esposo, o qual não tinha as mesmas 

obrigações, devendo apenas prover o sustento da família. 

Chauí (1984) também afirma que os lugares do homem e da mulher na sociedade são 

distintos, pois enquanto ela é (era) a dona de casa, ele é (era) aquele que participa da sociedade, 

que trabalha, faz negócios e está em contato com as pessoas. 

 

[...] tudo, na mulher, vem da natureza e é por natureza que está destinada 

a ser mãe. Seu espaço é a casa. A figura masculina, em contrapartida, 



 

55 
 

encontra-se inteiramente do lado da Cultura. Afora a virilidade, que é 

um dado natural, os demais atributos masculinos são sociais: 

responsabilidade, autoridade, austeridade. Provedor da casa, seu espaço 

próprio é o público: o mercado e a política. (CHAUÍ, 1984, p. 89) 

 

Ao longo da história, à mulher sempre foram atribuídos muitos deveres enquanto ao 

homem cabia apenas sustentar e proteger a família que formou. Tratar bem a esposa e ser fiel 

não fazia parte das suas obrigações e a ele era/é dado o direito à diversão fora de casa, às 

escapadas e à luxúria, enquanto a esposa deveria estar sempre em casa, disponível, para quando 

fosse da vontade dele deitar-se com ela.  

De acordo com Pinsky (2014, p. 307), a virilidade, a potência sexual e a capacidade de 

conquistar várias mulheres são muito valorizadas e, ainda hoje, as aventuras extraconjugais dos 

homens são tratadas como corriqueiras e perdoáveis desde que eles não deixem faltar o conforto 

material para a família. Já as mulheres devem contar com a complacência social. 

Conforme a autora, a sociedade sempre permitiu ao homem tudo aquilo que nega à 

mulher “respeitável”, contida, virtuosa e fiel e até mesmo a justiça o favorece, porque enquanto 

uma mulher casada pode ser considerada culpada pelo adultério ou pela quebra de fidelidade 

conjugal por manter uma relação afetiva ou financeira, ainda que esporádica com um homem 

que não o seu marido, ele só é considerado adúltero quando mantém uma amante por muito 

tempo (PINSKY, 2014, p. 308). 

Conforme Del Priore (2015), apesar de a Igreja pregar a fidelidade para ambos, a 

sociedade sempre viu com olhos diferentes a obrigação de ser fiel por parte do homem e da 

mulher, que deveria ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma dama perante todos e o marido, 

por sua vez, deveria ser forte, viril, cuidar de sua família. Contudo, a infidelidade não era 

considerada pecado, mas uma fraqueza, que lhe dava o “direito” de cometer alguns deslizes e 

“pular a cerca”. 

 

A fidelidade continua bem diferente para ele e ela. Obrigatória para a mulher 

era impossível de ser mantida pelo homem cuja sexualidade era 

excessivamente exigente, não admitindo perder uma única oportunidade de 

‘sedução’. Esperava-se compreensão diante de tais deslizes e pecadilhos por 

parte das esposas. Se, para os homens, o livre exercício da sexualidade era 

incentivado, entre as mulheres, era condenado. A ‘pureza’ era tudo. (DEL 

PRIORE, 2015, p.265) 

 

Era natural o homem ter uma vida dupla e quando suas escapadas eram descobertas, 

apenas entristecia a sua esposa, a qual, por questões, muitas vezes financeiras, aceitava a traição 
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por não querer/poder mudar de vida e/ou por não ter condições de se sustentar a si mesma e aos 

filhos. 

Quando a mulher era flagrada em uma relação proibida, a situação se invertia, pois, o 

marido fora humilhado e deveria se vingar, mostrando que era “homem de verdade”, não 

deixando o adultério ficar sem punição. Ele deveria matar a adúltera e o seu amante, para poder 

andar pelas ruas de cabeça erguida sem ser apontado como um fraco, covarde, medroso: 

 

Na legislação lusa e na sociedade colonial constata-se a assimetria na punição 

do assassínio do cônjuge por adultério. Enquanto para as mulheres não se 

colocava sequer a possibilidade de serem desculpadas por matar maridos 

adúlteros, para os homens a defesa da honra perante o adultério feminino 

comprovado encontrava apoio nas leis. O marido traído que matasse a adúltera 

não sofria qualquer punição. Lemos nas ordenações: ‘Achando o homem 

casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como 

o adúltero, salvo se o marido for peão, e o adúltero, fidalgo, desembargador, 

ou pessoa de maior qualidade’. Assim, enquanto a condição social do parceiro 

do adultério era levada em conta, à condição social da adúltera não se revestia 

da menor importância. Tanto podia ser morta pelo marido a plebeia como a 

nobre. Outra punição para as adultas, o confinamento em um convento. (DEL 

PRIORE, 2015, p.58) 

 

Independentemente dos motivos para a traição, quando o homem era o traído, o crime 

era justificado nos tribunais em defesa da honra. Já a mulher, devia ser castigada e humilhada 

para mostrar a todos que estava errada e que não soube dar bons exemplos para os seus filhos. 

De acordo com Barthes (1981, p.27), “[...] a mulher é sedentária, o homem é caçador, viajante; 

A mulher é fiel (ela espera), o homem é conquistador (navega e aborda) ”. 

Para Pinsky (2014, p. 308), a honra do marido sempre dependeu, entre outras coisas, da 

conduta da esposa, no que diz respeito à exclusividade sexual e uma vez manchada, dava-lhe o 

direito de castigá-la, inclusive com a morte. Esse modo de “lavar a honra” poderia ser, inclusive, 

usado como argumento para livrá-lo das penas imputadas pela justiça. A autora lembra ainda, 

que o homem perde o respeito de seus iguais e passa a ser visto como “corno manso”, insulto 

considerado gravíssimo, na nossa sociedade, se não for capaz de tratar com violência a esposa 

infiel e separar-se dela (PINSKY, 2014, p. 308). Já a honra da mulher depende do seu próprio 

comportamento, ou ainda, daquilo que dizem sobre ela. 

Também Del Priore (2015) afirma que os crimes passionais eram tidos como a solução 

para o adultério. 

 

Entre os crimes passionais, o mais debatido era o cometido como reação ao 

adultério. Apoiado na tradição machista e patriarcal, o crime seria 
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predominantemente masculino. Nessa tradição, honra manchada, lavava-se 

com sangue. Já o adultério masculino normalmente provocava acomodação 

por parte das mulheres, em especial nas camadas médias e burguesas, 

temerosas de uma ruptura que as obrigasse a mudar de vida. Entre nós, de 

acordo com o Código Penal de 1890, só a mulher era penalizada e punida por 

adultério, com prisão celular de um a três anos. O homem só era considerado 

adúltero no caso de possuir concubina teúda e manteúda, e isso era 

considerado um assunto privado [...] (DEL PRIORE, 2015, p.265). 

 

A citação acima justifica o recorte que fizemos para este trabalho, pois no Caso Yoki, o 

crime foi cometido pela esposa, que deveria aceitar, resignada a traição, em virtude do lugar 

que ocupa, qual seja o de dependente e, por isso, de submissa ao marido. Pensamos que foi 

justamente por ter sido cometido pela esposa que o crime ganhou maior visibilidade e foi 

espetacularizado. 

Atualmente, não é mais aceitável matar por amor ou porque foi traído, no entanto, 

sempre irrompem, nos noticiários, discursos sobre infidelidade e sobre a busca pela reparação 

com a morte. No corpus recortado para análise, Elize é discursivizada não apenas como a 

mulher traída e que, movida pelo ciúme, comete um ato cruel, mas como a mulher que é vítima 

constante da violência doméstica. 

Desse modo, especialmente a mídia colabora para reforçar/naturalizar sentidos de que 

as aventuras masculinas fora de casa são comuns e de que o homem, em geral, comete crimes 

passionais para mostrar a todos que foi ofendido e também para provar que não se pode brincar 

com os seus sentimentos, pois como um macho viril, ele não pode ser traído, mas caso isso 

aconteça, ele pode se vingar, “lavando a sua honra” com sangue. Só assim, ele poderá olhar 

para sociedade como alguém que não aceitou condição de traído e que provou ser homem viril. 

O lugar que ocupa, é então, na maioria das vezes, o de vítima, enquanto a mulher é a “assassina” 

– designação recorrente no corpus recortado para análise – que movida pelo ódio tira a vida do 

marido. 

Em outras palavras, os crimes passionais cometidos por mulheres ganham visibilidade, 

e, no caso de Elize, não apenas pela crueldade com que foi cometido, mas porque fogem à regra. 

Esse tipo de crime não constitui uma forma utilizada pela mulher para “lavar a honra”, nos 

moldes dos crimes cometidos por homens que desejam obter a retratação junto à sociedade, 

mas como forma de livrar-se da opressão e das agressões das quais são vítimas.  

Não nos cabe, aqui, no entanto, julgar os motivos do crime, mas compreender como a 

acusada foi discursivizada nos/pelos jornais que circularam no meio digital logo após o 

assassinato e o seu julgamento. Adiantamos que ela foi significada como garota de programa, 

enfermeira, estudante de direito, mãe, esposa e dona de casa e que esses dois últimos lugares 
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ocupados por ela, a nosso ver, negam-lhe o direito de revoltar-se contra a traição do marido 

enquanto o primeiro justifica a impossibilidade de ela exigir fidelidade do marido. 

 

3.2. Amor (?) e Violência 

 

Para compreender o modo como Elize foi significada é necessário antes compreender 

os lugares ocupados pelas mulheres, ao longo da história. Para Michelle Perrot (2017), falar da 

história das mulheres é um tanto quanto difícil, visto que por vários momentos elas foram 

apagadas da história. 

Essa invisibilidade se deu porque elas foram, até bem pouco tempo, enclausuradas no 

interior da casa, isto é, historicamente, elas sempre pertenceram ao domínio do privado, o que 

lhes garantia o anonimato. De acordo com a autora, “os homens são indivíduos, pessoas, trazem 

sobrenomes que são transmitidos. Alguns são ‘grandes’, ‘grandes homens’. As mulheres não 

têm sobrenome, têm apenas um nome. Aparecem sem nitidez, na penumbra dos grupos 

obscuros” (PERROT, 2017, p. 17).  

Quando solteira, a imagem da mulher era “apagada” pela imagem do pai, do tio, do avô, 

do irmão, pois era conhecida como a filha, a neta, a sobrinha e/ou a irmã de fulano. No 

casamento, quase sempre arranjado, era novamente “apagada” pela imagem do marido, 

deixando de lado o seu próprio sobrenome para utilizar o dele. O casamento constituía uma 

forma de se libertar do pai e/ou irmãos opressores, mas muitas vezes, se tornava uma armadilha, 

pois, se de um lado, ela tinha um lar para tomar conta – e esse era o seu principal passatempo – 

por outro, passava a ocupar apenas o lugar de esposa de fulano.  

Tanto solteiras quanto casadas, os lugares ocupados pelas mulheres eram, então, o de 

esposa e o de mãe amorosa e exemplar, já que sua principal tarefa era cuidar dos afazeres 

domésticos e do marido e filhos. A elas não era permitido estudar ou realizar quaisquer outras 

atividades fora do ambiente doméstico. Às mulheres, eram, portanto, significadas como 

dependentes e donas de casa e, particularmente, as meninas, aprendiam, desde cedo, que eram 

herdeiras do trabalho doméstico. Desse modo, ser dependente, esposa e dona de casa era 

constitutivo da existência feminina, conforme Witzel (2011, p.47). 

Do ponto de vista da AD, podemos dizer, que até pouco tempo atrás as mulheres só 

podiam ocupar os lugares de filha, mãe e esposa, e que estando nessas posições eram 

apagadas/silenciadas e quase sempre dominadas por um homem: quando solteiras cuidavam da 

casa dos pais e quando casadas tinham um lar para tomar conta. 
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Esse modo de compreender a mulher como propriedade do homem perdurou até a 

Primeira Guerra, de acordo com Perrot (2017) e contribuiu para reforçar a ordem dos sexos, já 

que os homens estavam nas batalhas e a elas cabia esperar por eles ou chorar-lhes a morte. 

Contudo, elas passam a ocupar, também, nessa época, outros lugares e a desenvolver tarefas 

antes tidas como do domínio masculino, como, por exemplo, lidar com o dinheiro, uma vez que 

o lar passa a ser de sua total responsabilidade11: 

Conduzem arados, automóveis e bondes. As ‘municionetes’ manipulam 

obuses nas fábricas de armamento. As mulheres gerenciam seu orçamento, 

aprendem a lidar com dinheiro, recebem melhores salários. Fazem greve por 

seu aumento: em 1915, em 1917, manifestam-se em Paris, por iniciativa 

própria. Vão e vêm, fumam, tomam liberdades. (PERROT, 2017, p. 144). 

 

Ainda no século XX, os movimentos feministas se espalharam pelo mundo e houve 

manifestações como a queima de sutiãs em praça pública. A criação da pílula anticoncepcional 

possibilitou que ela passasse a decidir sobre o seu corpo, multiplicando as palavras de ordem: 

“Nosso corpo nos pertence!”, “O privado também é político!” e “Diferentes, mas não 

desiguais!” (RODRIGUES, 2006, p. 6). 

Desde então, as mulheres vêm lutando para conseguir o seu espaço na sociedade. Elas 

conquistaram o direito ao voto e a decidir sobre se e quando desejam ter filhos, além de ocupar 

lugares que antes não lhes eram permitidos, mas ainda são discriminadas em alguns setores e 

recebem, por exemplo, menores salários ainda que exerçam as mesmas funções que os homens. 

Essa é apenas uma das formas de violência à qual a mulher ainda está exposta e à qual outras 

podem ser acrescentadas.   

O site Violência Contra as Mulheres em Dados12 apresenta um cronômetro da violência 

no Brasil e revela que a cada nove minutos uma mulher é vítima de estupro; todos os dias, três 

mulheres são vítimas de feminicídio; a cada dois dias uma pessoa trans- é assassinada; a cada 

dois minutos uma mulher registra agressão, respaldada pela Lei Maria da Penha. 

                                                           

11Esse lugar de protagonista também foi assegurado à mulher no matriarcado (que significa “governado 

pelas mães”), período da história em que a liderança e o poder era exercido pelas mulheres, 

especialmente pela mãe, que dominava a família e tomava conta dos filhos e da casa. Nessa forma de 

sociedade, a mulher ocupava um lugar de destaque na sociedade, por sua capacidade de gerar vida.  

 
12 Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/ Acesso em 28 de janeiro de 
2019. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/
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Esses números impressionam e sinalizam para sentidos segundo os quais a mulher ainda 

hoje e apesar das conquistas, ainda é oprimida pelo seu outro. Conforme Peron (2007, p. 18), a 

violência contra a mulher consiste na “[...] violação aos direitos e às liberdades fundamentais 

do ser humano, que não se limita a espaços geográficos ou sócio-culturais, e impede a mulher 

de usufruir total ou parcialmente de tais direitos e liberdades”. 

Ainda de acordo com a autora, essas relações desiguais são resultado de uma construção 

social que legitima a violência contra a mulher, pois a compreende como submissa e como 

aquela que deveria, em nome de uma harmonia familiar aparente, suportar uma relação violenta. 

Esse processo cultural de legitimização da violência, segundo a autora: 

 
[...] tem início desde muito cedo, quando as crianças são ensinadas a valorizar 

nos homens a força física, a dominação, a agressividade, ao passo que, nas 

mulheres, as características desejáveis seriam a delicadeza, a submissão, a 

dependência. Tais construções socialmente elaboradas acabam por legitimar 

as situações de violência e perpetuar as relações de poder dinâmicas e 

desiguais entre homens e mulheres (PERON, 2007, p. 18). 

 

Citando Santos e Izumino (2005), Peron (2007, p. 20) afirma que o poder, 

historicamente, utiliza a violência para firmar-se e manter-se e que as construções da 

feminilidade e da masculinidade estão relacionadas com eles, pois tanto as práticas violentas 

quanto a resposta que elas desencadeiam são socialmente construídas. Dizendo de outro modo, 

de acordo em ela, a violência é algo que sempre acontece dentro de uma relação de poder. 

Há muitos tipos de violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha (Lei 

nº 11.340/2006), reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no 

enfrentamento à violência de gênero, é a principal legislação brasileira para enfrentar esse tipo 

de crime. Essa lei classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência 

patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Além 

da Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, sancionada, em 2015, pela então presidenta Dilma 

Rousseff, também colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a 

tolerância nesses casos. 

São consideradas formas de violência doméstica, no Brasil, algumas agressões contra a 

mulher, tais como: Humilhação, xingamentos e diminuição da autoestima;  Tirar a sua liberdade 

de crença;  Fazer com que acredite que está perdendo as faculdades mentais; Controlá-la  e 

oprimi-la (não deixá-la sair, isolá-la de sua família e amigos ou procurar mensagens no celular 

ou e-mail);  Expor a sua vida íntima (deixar vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma 

de vingança); Atirar objetos, sacudir e apertar-lhe os braços; Forçar atos sexuais 
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desconfortáveis (obrigar a realização de fetiches); Impedir-lhe de prevenir a gravidez ou obrigá-

la a abortar; Controlar o seu dinheiro contra sua vontade dinheiro ou reter-lhe os documentos; 

Quebrar objetos da seu uso pessoal ou dos quais ela goste.13 

 

3.3. O julgamento 

 

A primeira reportagem intitulada “Elize é condenada a 19 anos de prisão por matar e 

esquartejar Matsunaga” foi recortada do jornal O Estado de S. Paulo e circulou em 05/12/2016, 

logo após o término do julgamento. Composta por formulações verbais e visuais, foi assinada 

por Felipe Resk, que atualiza os discursos sobre o crime ocorrido em 2012, fornece detalhes 

sobre o julgamento da acusada, bem como a pena que lhe foi imposta.  

No título da matéria (SD21), ao contrário do que aconteceu nas notícias que circularam 

logo após o crime, a assassina e a vítima são nominados, contudo, o jornalista significa a 

acusada apenas com o seu primeiro nome e a vítima pelo sobrenome “Matsunaga”, fazendo 

circular sentidos que remetem para a importância do nome da família no cenário econômico do 

país e de que Marcos pertencia a uma classe social mais abastada. A vítima era Marcos 

Matsunaga e a assassina, simplesmente Elize. 

Para vender mais, o jornalista divulga a pena a ser cumprida pela autora do crime e que 

se reconheceu como tal. Ao discurso jornalístico se entrelaçam dizeres que vêm do domínio da 

justiça, sinalizando para o fato de que Elize sofreu as penas da lei.  

 

SD 21: Elize é condenada a 19 anos de prisão por matar e esquartejar Matsunaga 

 

Assim como nas reportagens que circularam após o crime, as palavras “matar” e 

“esquartejar” são repetidas e encaminham o discurso para a ordem do inaceitável, e, logo, para 

a espetacularizaçãoda notícia, pois apesar de já ser de conhecimento geral como o assassinato 

aconteceu, esses verbos chamam a atenção do leitor. Conforme mencionamos no primeiro 

capítulo, a notícia espetacularizada tem fim mercadológico, ou seja, ela tem por fim aguçar a 

curiosidade do leitor, culminando na maior venda do jornal impresso ou no maior número de 

acessos, no caso do jornal digital. 

A SD22 é composta pela linha fina da reportagem, que conforme já mencionamos, tem 

por finalidade apresentar um resumo da notícia. Nesta SD, o julgamento de Elize é 

                                                           
13 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/violencia-contra-mulher-nao-e-

so-fisica-conheca-10-outros-tipos-de-abuso. Acesso em 28 de janeiro de 2019. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/violencia-contra-mulher-nao-e-so-fisica-conheca-10-outros-tipos-de-abuso
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/violencia-contra-mulher-nao-e-so-fisica-conheca-10-outros-tipos-de-abuso
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discursivizado como um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo e esse modo de 

discursivizá-lo aponta para a proporção que o crime tomou, uma vez que ficou conhecido 

inclusive, internacionalmente, porque foi considerado um crime passional cometido por uma 

mulher.  

 

SD 22: Julgamento durou sete dias e foi um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo; 

jurados derrubaram as qualificadoras de motivo torpe e cruel 

 

De acordo com a linha fina, os jurados não aceitaram as qualificadoras de motivo torpe 

e cruel. No domínio da justiça, é considerado crime torpe aquele que contém requintes de 

crueldade, geralmente, homicídios praticados com muita violência, por motivos vergonhosos e 

que causam repúdio às pessoas, como por exemplo, os motivados por questões de herança 

familiar. 

Ainda nesse domínio, uma qualificadora serve para alterar o patamar da pena base. 

No crime de homicídio, por exemplo, a pena base é de 6 a 20 anos e quando o homicídio (art. 

121, CP) é qualificado (por motivo fútil, à traição, com uso de veneno, fogo, asfixia etc.) a pena 

base passa para 12 a 30 anos. 

Nesse sentido, segundo o jornalista, Elize foi considerada culpada pelo Tribunal do Júri, 

mas foi descartada a hipótese de que ela cometeu o crime por um motivo banal, o que resultou 

na diminuição da sua pena, provocando o estranhamento, pois o esperado por especialistas é 

que Elize tivesse sido condenada a mais de 30 anos de prisão. 

 No entanto, a pena de 19 anos e 11 meses e o fato de duas das qualificadoras terem sido 

derrubadas pelos jurados causou surpresa tanto na acusação quanto naqueles que 

acompanhavam o caso. No discurso do jornalista, o efeito de sentido de surpresa, inclusive 

pelos defensores da acusada, também é linearizado na SD 23, que segue: 

 

SD 23: SÃO PAULO - Em resultado surpreendente, a bacharel em Direito Elize Matsunaga foi 

condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por ter matado e esquartejado o marido, 

Marcos Kitano Matsunaga, executivo da Yoki, em 2012. A pena máxima prevista para os dois crimes 

era de 33 anos de reclusão, mas o Conselho de Sentença eliminou duas das três qualificadoras no 

homicídio. Apesar de comemorar o entendimento dos jurados, a defesa de Elize considerou a pena alta 

e vai recorrer. 

 

Nessa SD, o jornalista significa Elize como bacharel em direito que matou e esquartejou 

o marido executivo, apontando para a diferença social entre eles e também para sentidos de que 

ela possivelmente sabia das sanções que sofreria. Ressoam, nessa SD, pelo funcionamento da 

memória discursiva, todos os já-ditos sobre esse crime, que como se sabe, sempre esteve 
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presente nos meios de comunicação de massa a cada vez que um fato novo surgia. De acordo 

com Pena (2008, p. 89), “a espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 

entretenimento. Cada acontecimento em torno de um indivíduo é superdimensionado, 

transformado em capítulo e consumido como um filme. ” 

No caso desse crime, tudo que dizia respeito à Elize se tornou interesse de todos, de 

modo que sua vida particular, assim como de outros “terríveis assassinos”, como o casal 

Nardoni ou Suzane Von Rischtofen foi esmiuçada e trazida a público. O que chama a atenção, 

nessa SD é que a defesa, apesar de considerar a pena alta, comemorou o resultado. Esse efeito 

de sentido de surpresa se materializa também na SD 24: 

 

SD 24: Responsável pela acusação, o promotor José Carlos Cosenzo chegou a declarar que iria 

considerar uma "derrota", caso Elize fosse condenada a menos de 25 anos de prisão. O júri, no entanto, 

entendeu que o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi o único agravante do homicídio. 

 

A palavra “derrota” usada pelo promotor encaminha o discurso para o domínio do 

esporte, em que há sempre um ganhador e um perdedor. No caso do julgamento, coube ao 

júri refutar as qualificadoras de crime por motivo torpe e cruel e aceitar o agravante do 

homicídio. No Direito Penal, “[...] agravantes seriam as circunstâncias que terminam por 

agravar a pena a ser aplicada ao sujeito infrator. Assim, aquele que agiu de modo a provocar 

maior grau de reprovabilidade e gravidade do seu crime, deverá responder proporcionalmente 

a isso14”. 

Diferentemente das qualificadoras, em que há dispositivo legal para imputar penas 

dependendo da conduta típica do acusado, as agravantes não estabelecem qual será o exato 

aumento da pena a ser aplicado, sendo da competência do magistrado determiná-la.  

Na SD 25, são dadas a conhecer as qualificadoras de crime por motivo torpe e cruel 

imputadas à acusada: 

 

SD 25: Os jurados derrubaram as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel. Ou seja, para eles, 

Elize não agiu por interesse financeiro e nem por vingança, após descobrir a traição do marido. 

Também não ficou provado para o Conselho de Sentença que Marcos estava vivo quando foi 

esquartejado. 
 

 

A utilização de “para eles” retoma a tentativa de imparcialidade do jornalista, pois não 

é ele quem diz, mas os jurados. Elize não é mais significada como interesseira, vingativa ou 

                                                           
14 Disponível em: https://dicionariodireito.com.br/agravante-e-agravado. Acesso em 01 de fevereiro de 

2019. 

https://dicionariodireito.com.br/direito-penal
https://dicionariodireito.com.br/crime-doloso-e-crime-culposo
https://dicionariodireito.com.br/agravante-e-agravado
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assassina fria e cruel, mas como a esposa traída. O que ressoa, no fio do discurso, são sentidos 

que sinalizam para o gesto de lavar a honra com sangue e que, no caso, da traição, 

historicamente, constitui uma forma de o ofendido vingar-se, tirando a vida daquele que lhe 

feriu emocionalmente e moralmente. 

Conforme Del Priore (2015, p. 265), esse tipo de crime estava apoiado na tradição 

machista e patriarcal e era considerado um crime predominantemente masculino. Já o adultério 

masculino normalmente provocava acomodação por parte das mulheres, em especial, nas 

camadas médias e burguesas, porque elas temiam uma ruptura que as obrigasse a mudar de 

vida. 

O que se observa nesta SD, é que Elize foi julgada pelos mesmos valores, pois assim 

como o homem se achava no direito de lavar a honra com sangue, ela também o fez. 

Obviamente, não defendemos o crime, mas pensamos que se trata de um novo modo de 

significar a mulher, qual seja a de ter os mesmos direitos e deveres que os homens. 

Outro amenizador do crime cometido foi o de que o marido não teria sido esquartejado 

quando ainda estava vivo. Considerando que para a AD, as relações de forças contribuem para 

a produção dos discursos, neste momento, o discurso dos jurados “significa”, ou seja, tem mais 

valor que as palavras do jornalista, pois eles estão autorizados a dizer o que dizem considerando 

a posição que ocupam neste momento. (ORLANDI, 2015). 

Na SD 26, retornam já-ditos acerca do crime, como a data, o local e o modo como tudo 

ocorreu. Essa repetição no fio do discurso faz com que os sentidos sobre o crime sejam 

atualizados e a marcação temporal convoca os sujeitos a rememorarem tudo o que foi dito sobre 

o crime. 

 

SD 26: O crime aconteceu em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, 

zona oeste de São Paulo. Após ser baleado na cabeça, o executivo teve o corpo cortado em 

sete partes, jogadas à beira de uma estrada em Cotia, na grande São Paulo. 

 

O modo como o crime é discursivizado encaminha, mais uma vez, para a 

espetacularização da notícia. As expressões “baleado na cabeça”, “corpo cortado em sete 

partes” e “jogadas à beira de uma estrada”, ressoam, pelo funcionamento da memória 

discursiva, a crueldade do crime. Essas palavras interpelam/convocam os sujeitos para a leitura, 

apreciando-a como um espetáculo. 

A SD 27 chama atenção para o período do julgamento, que durou sete dias, sendo 

considerado um dos mais longos da história, devido a sua gravidade e, assim como a maioria 

dos julgamentos, foi marcado por desentendimentos entre a acusação e a defesa. Como se sabe, 
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em tribunais, ambas as partes devem formular o seu discurso, a fim de convencer o júri de que 

aquilo que dizem é a verdade e é o poder de argumentação da defesa e da acusação que faz com 

que um acusado seja inocentado ou volte para a prisão. 

 
SD 27: Demora: Iniciado na segunda-feira, 28 de novembro, o julgamento durou sete dias e foi 

marcado por discussões e trocas de desaforos entre acusação e defesa no plenário. Várias vezes, os 

comentários atravessados arrancaram risadas da plateia, composta principalmente por estudantes de 

direito. O júri foi mais longo do que outros casos de repercussão, como o de Suzane Richthofen, Gil 

Rugai e do casal Nardoni. 

 

Para convencer o leitor de que o crime foi realmente muito grave, são citados outros 

“terríveis assassinos”, como Suzane Richthofen, que matou os pais, Marisia e Manfred, em 

2002, com golpes de barras de ferro. As notícias acerca do crime cometido por Suzane e sobre 

sua vida pessoal circularam por vários dias e sempre retornam quando surge algo novo, como 

um indulto de saída ou alguma solicitação da condenada. O julgamento de Suzane durou cinco 

dias e ela foi condenada a 39 anos de reclusão e seis meses de detenção. (USP, 2006). 

Gil Rugai assassinou o pai e a madrasta a tiros em 2004 e foi condenado a 33 anos e 9 

meses de prisão (VEJA, 2016) e o casal Alexandre e Ana Carolina Nardoni foram condenados, 

a 31 anos, 1 mês e 10 dias e 26 anos e 8 meses, respectivamente, em regime fechado, pela morte 

de Isabela, filha de Alexandre e enteada de Ana Carolina. O crime causou grande comoção, 

porque a menina foi jogada da janela do sexto andar do prédio onde o pai morava, no ano de 

2008 e a pena atribuída a Alexandre foi maior que a da sua esposa, pois foi considerado que 

ele, sendo pai da menina, deveria zelar pela sua vida e não ceifá-la. (TAFURI, 2014) 

Todos os crimes citados nesta SD foram espetacularizados e vítimas e assassinos se 

tornaram grandes mortos e terríveis assassinos, conforme Moiullaud (2002). É importante dizer 

que esses crimes tiveram grande repercussão, provavelmente, porque foram praticados contra 

membros da família: Suzane e Gil mataram os pais e os Nardoni mataram uma filha/enteada, 

contrariando sentidos de que em família, todos ajudam uns aos outros e se amam. Assim como 

esses crimes, o Caso Yoki também chamou a atenção, porque, além da crueldade, foi cometido 

por uma mulher e supostamente, ocasionado pela infidelidade do marido. 

Na SD 28, o jornalista apresenta a identificação do juiz que proferiu a sentença, que 

totalizou 19 anos e 11 meses. Existe também nesta SD, a marca temporal para mostrar a duração 

do júri o qual iniciou e terminou na madrugada de uma segunda-feira, ou seja, após 7 dias do 

seu início, o que aponta para a gravidade do crime e para a dificuldade em estabelecer a pena a 

ser cumprida por Elize. 
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SD 28: O juiz Adilson Paukoski, da 5ª Vara do Júri, estabeleceu pena de 18 anos e nove meses pelo 

homicídio qualificado, além de um ano e dois meses por destruição e ocultação de cadáver. Ele 

terminou de ler a sentença às 2h08 desta segunda-feira, 5. 

 

 

Na reportagem, as penas aplicadas à Elize são apresentadas separadamente, já que ela 

foi acusada por crimes distintos e que requerem penas também distintas. Pelo homicídio 

qualificado, que é quando não é dada à vítima a oportunidade de se defender, a condenação foi 

de 18 anos e 9 meses. No entanto, como houve “destruição e ocultação de cadáver”, a pena foi 

aumentada em 1 ano e 2 meses. 

Nota-se que nas SDs anteriores, o jornalista utiliza a palavra “esquartejado”, mas, nessa 

SD, ecoam as palavras do juiz, que se ancora nas leis para produzir o seu discurso. Assim sendo, 

as escolhas lexicais são feitas de acordo com o vocabulário próprio do meio criminal, ou seja, 

esta SD está inscrita na FD da justiça, pois o lugar de fala do sujeito é constitutivo daquilo que 

ele diz e está autorizado a dizer. (ORLANDI, 2015). 

Na SD 29, o jornalista dá a conhecer o número de testemunhas que prestaram 

depoimentos e, dentre elas, destaca o de Sami El Jundi, significado como médico legista, perito 

e especialista e, logo, autorizado a dizer o que disse. A expressão “foi o único dos peritos a 

afirmar que Marcos morreu imediatamente após ser baleado” complementa “foi fundamental 

para a defesa de Elize” visto que foi esse o motivo que derrubou uma das qualificadoras 

apresentadas pela acusação, qual seja, a de crime torpe por meio cruel. 

 
SD 29: O depoimento do médico legista Sami El Jundi, convocado pela defesa, foi fundamental para 

a defesa de Elize. O especialista foi responsável pelo relato mais longo do júri. Falou por mais de 

nove horas e foi o único dos peritos a afirmar que Marcos morreu imediatamente após ser baleado na 

cabeça. Ao convencer os jurados, a testemunha afastou a hipótese de que o crime foi cometido por 

meio cruel - considerado pela defesa o mais difícil de reverter. Para Cosenzo, a quantidade de laudos 

sobre a morte de Marcos atrapalhou na decisão. "São muitos termos técnicos, é difícil para o júri 

acompanhar", disse. Ao todo, 16 testemunhas prestaram depoimento. 

 

Nas palavras do jornalista, o depoimento do legista foi fundamental para convencer os 

jurados de que Marcos não foi esquartejado vivo, ou seja, para ele, o legista direcionou a decisão 

dos jurados, que não aceitaram a qualificadora de crime cometido por meio cruel, a mais temida 

pela defesa. Como se sabe, o depoimento do perito leva em consideração apenas o modo como 

o crime foi cometido, pois é um profissional com conhecimentos técnicos para avaliar a causa 

da morte e não os motivos pelos quais foi cometida.  

Note-se que a afirmação de que o perito “foi o único a afirmar que Marcos morreu 

imediatamente após ser baleado na cabeça” encaminha para os sentidos de que, dentre os todos 
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os peritos, Sami El Jundi era o que tinha maior credibilidade ou de que ele era muito bom com 

as palavras (falou por nove horas) e, por isso, convenceu os jurados.  

O efeito de sentido de descontentamento com relação ao resultado do julgamento é 

produzido pela inserção da “voz” do promotor no fio do discurso jornalístico: "São muitos 

termos técnicos, é difícil para o júri acompanhar’, disse”. Ao utilizar a fala de Cosenzo, o 

jornalista tenta se eximir daquilo que está sendo dito, ou seja, pensa atribuir imparcialidade ao 

texto jornalístico, pois não é ele e nem os jurados que consideraram que havia muitos laudos, 

mas Cosenzo, que ocupa o lugar de promotor no tribunal do júri. No domínio do direito, o 

promotor tem a função de trabalhar na acusação dos réus e, para isso, luta sempre para 

atribuição de penas máximas, o que não ocorreu neste crime. 

Na SD 30, a expressão “ré confessa”, ressoa sentidos de que Elize já havia confessado 

a autoria do crime e é possível porque muito se falou desse crime, na mídia. Desse modo, a 

defesa não lutava pela absolvição, mas pelo abrandamento da pena. No entanto, como relata o 

jornalista, Elize não respondeu às perguntas da acusação, o que é um direito, uma vez que todo 

acusado tem o direito de manter-se em silêncio quando lhe convém. Chegamos a esse sentido 

pelo uso da adversativa, “mas”, que encaminha o discurso para uma direção oposta, ou seja, 

Elize falou durante quatro horas e só se calou no momento em que foi interrogada pela acusação.                                                                                                                                

 

SD 30: Debates. Ré confessa, Elize foi ouvida em um interrogatório que durou mais de quatro horas, 

mas não respondeu às perguntas da acusação. Ela chorou ao lembrar do passado como garota de 

programa, da filha do casal, hoje com 5 anos, e também dos xingamentos de Marcos. "Deus sabe do 

meu coração. Se eu tenho de aprender mais alguma coisa, Ele sabe", afirmou. 

 

O choro de Elize ao lembrar-se da filha, do seu passado como garota de programa e da 

forma como o marido a tratava pode encaminhar para diferentes sentidos, seja o de mãe amorosa 

que sente falta da filha demonstrando sua tristeza em estar longe dela; de que era uma boa mãe 

e de que havia cometido o crime para defender-se das agressões do marido, ou ainda, de que 

teria chorado com o intuito comover os jurados e, desse modo, abrandar a sua pena. 

Ao dizer “Deus sabe do meu coração. Se eu tenho de aprender mais alguma coisa, Ele 

sabe", Elize inscreve seu discurso na FD religiosa e ressoam sentidos segundo os quais, a justiça 

dos homens pode ser falha e Deus conhece a verdade, cabendo a ele julgá-la. Nesta SD, 

entrecruzam-se o discurso do jornalista, o discurso da justiça e o discurso religioso e ao 

inscrever o discurso de Elize no seu discurso, o jornalista não se responsabiliza por aquilo que 

está sendo dito.  
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Após esse breve parêntese para contar o interrogatório de Elize, o jornalista se volta, 

novamente, para o relato do julgamento, como segue: 

 

SD 31: A fase de debates foi conturbada, com réplica e tréplica. A acusação investiu em elementos 

para emocionar o júri e explorou o sofrimento que a morte causou aos familiares do empresário. 

"Elize, quando sair do cárcere, encontrará sua Helena. Mas isso jamais acontecerá com a mãe do 

Marcos”, afirmou o advogado Luiz Flávio D’urso, assistente de acusação. Já o promotor Cosenzo, 

que usou parte do tempo para recitar poemas e fazer reflexões sobre morte, lembrou a dimensão que 

o crime ganhou. "Sem as qualificadoras, ela sairá daqui na frente de vocês, como quer a defesa", disse 

aos jurados. "O Brasil todo está esperando uma decisão de vocês." 

 

O ponto mais aguardado de qualquer júri popular é a parte dos debates, em que a 

acusação e a defesa buscam convencer os jurados da culpa ou inocência do réu por meio de 

forte argumentação e apresentação de provas. Nessa fase, após o pronunciamento de cada 

umas das partes, a acusação tem o direito à réplica e, caso a utilize, a defesa pode apresentar 

a tréplica. Na SD em análise, o efeito de sentido de que o julgamento foi bastante tenso se dá 

pela menção à réplica e à tréplica e são mencionados os argumentos utilizados pela acusação 

que apelou para o emocional, lembrando que quando Elize “sair do cárcere, encontrará sua 

Helena. Mas isso jamais acontecerá com a mãe do Marcos”.  

Cabe lembrar que o júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens e que ao “escolher” 

esse argumento utilizado pela acusação para produzir o discurso, o jornalista não o faz de modo 

ingênuo, pois conforme Romão (2002), o discurso jornalístico encaminha para certos sentidos, 

regulando a interpretação. 

Com relação ao pronunciamento do promotor, o efeito de sentido produzido é o de que 

ele conhecia a literatura e a teria utilizado para mexer com os sentimentos dos jurados. Ao 

reproduzir as frases ditas pelo promotor "Sem as qualificadoras, ela sairá daqui a frente de 

vocês, como quer a defesa" e "O Brasil todo está esperando uma decisão de vocês", o jornalista 

reforça sentidos de que a acusação gostaria que fosse atribuída a pena máxima, uma vez que o 

crime adquiriu o status de espetáculo, chocando todo o país, que clama por punição severa. 

(DEBORD, 1997). 

Como já mencionamos, a escolha daquilo que vai ser publicado ou não, não é neutra e, 

possivelmente, o jornalista tenha recortado essas falas do assistente de acusação e do promotor, 

para demonstrar que tipos de argumentos foram utilizados contra Elize. Na sequência, o 

jornalista apresenta os argumentos da defesa: 
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SD 32: Por sua vez, os advogados de defesa tentaram reconstruir o passado humilde de Elize, como 

uma menina que saiu do interior do Paraná e se prostituiu para pagar a faculdade. Sustentando a tese 

de que ela havia reagido a uma provocação injusta, a defesa abordou questões de violência doméstica. 

"Nem sempre a violência é física. O olho roxo desaparece; o sentimento, jamais", afirmou o advogado 

Luciano Santoro. 

 

Nessa SD (32), o jornalista elenca os argumentos usados pela defesa: Elize teve uma 

vida sofrida, humilde, com muitas privações e encontrou na prostituição um meio de pagar os 

estudos. Ela teria praticado o crime para reagir a uma provocação injusta e por ter sido vítima 

de violência doméstica. No discurso do advogado de defesa, assim como no discurso 

jornalístico, a vida de Elize é esquadrinhada, ou seja, não pertence mais ao âmbito do privado 

e é revelada a todos. 

Instaura-se, nessas duas últimas FDS, um jogo de imagens sobre Elize, que é repetida 

pelo jornalista: de um lado, a assassina fria e cruel e, de outro, a mulher de origem pobre, que 

teria reagido à violência doméstica. Cabe ao júri e ao público em geral decidir sobre a pena que, 

já que ela confessou o crime. 

A escolha da frase dita pelo advogado de defesa mexe com o público, assim como mexeu 

com os jurados, pois ressoa a violência doméstica de que muitas mulheres ainda são vítimas: 

"Nem sempre a violência é física. O olho roxo desaparece; o sentimento, jamais" e, certamente, 

contribui para que Elize não seja mais significada como assassina fria e cruel, já que ela também 

teria sido uma vítima constante de violência. 

Como se sabe, muitas mulheres ainda são maltratadas ou mortas pelas mãos do 

marido/companheiro/namorado e algumas delas, cansadas de tanto sofrer, acabam cometendo 

crimes como forma de acabar com o sofrimento, de defender-se do agressor e é esse sentido 

que irrompe na SD 32. 

A dúvida sobre o modo como o crime foi cometido permanece na SD 33 e sobre o que 

ocorria na vida privada do casal, uma vez que tomamos conhecimento da família Yoki no 

momento em que suas vidas passaram ao domínio público.  

 

SD 33: Santoro chegou a pedir aos jurados que considerassem Elize culpada, mas por homicídio 

simples. "Ela merece ser condenada, mas merece ser condenada pelo que cometeu", disse. Na 

sustentação, a defesa também jogou com a dúvida. Sustentou que haviam apenas suposições sobre a 

dinâmica do crime, mas que não havia provas apresentadas pela promotoria. De certo, apenas que 

Elize matou e esquartejou o marido - e porque ela mesmo confessou. "Aqui é lugar de certeza, e não 

de 'possivelmente'", afirmou Santoro. 
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Na SD 33, o jornalista narra a finalização do julgamento, se utilizando das palavras do 

advogado de defesa, que segundo ele, tentou mostrar que se Elize não tivesse confessado o 

crime, as provas coletadas não seriam suficientes para condená-la. A utilização da dúvida é 

frequente em julgamentos, pois é um argumento que faz com que os sujeitos que compõem o 

júri avaliem todas as informações apresentadas e possam chegar a um veredito. 

As formulações do advogado "Ela merece ser condenada, mas merece ser condenada 

pelo que cometeu” e "Aqui é lugar de certeza, e não de 'possivelmente'”, reproduzidas pelo 

jornalista encaminham a reportagem para o grand finale, pois constituem frases de efeito que 

fecham uma peça de teatro, um espetáculo, por exemplo. Assim como o tribunal do júri é uma 

imitação da realidade, a reportagem jornalística também o é, já que busca por meio de discursos, 

produzir efeitos de sentido de verdade.  

Assim como na primeira reportagem do mesmo jornal, Elize só foi presa porque 

confessou o crime, nesta, que trata do julgamento, também há a condenação por meio da 

confissão, já que as provas colhidas não foram suficientes para condená-la ou absolvê-la. 

As condições em que as duas reportagens foram produzidas são distintas, no entanto, as 

informações são praticamente as mesmas em ambas. Não existe nada novo. Contudo, 

verificamos que a repetitibilidade faz com que o crime seja novamente espetacularizado e 

sempre retorne como um discurso “novo”, porém é sempre o “mesmo”, pois como sabemos os 

dizeres estão sempre lá e tudo já foi dito. (ORLANDI, 2015). 

A segunda reportagem que compõe essa parte, que intitulamos “O julgamento”, circulou 

no O Globo, em 28 de novembro de 2016. Intitulada “Julgamento de Elize Matsunaga começa 

nesta segunda-feira em SP” foi escrita por Luiza Souto e atualizada diversas vezes, inclusive 

durante o julgamento. Entrecruzada por formulações visuais e verbais também fornece detalhes 

sobre o crime e sobre a pena imposta à acusada. 

A SD que segue é composta pelo título da reportagem que convoca os leitores a 

acompanharem o desfecho do crime que chocou a sociedade pela brutalidade e frieza com que 

foi cometido e pela linha fina da reportagem que faz retornar sentidos sobre o crime cometido 

por Elize. 

 

SD34:Julgamento de Elize Matsunaga começa nesta segunda-feira em SP 

Mulher que esquartejou herdeiro da Yoki vai a júri popular e busca pena mais branda 

 

Nesta SD, Elize é significada como “mulher” e Marcos como “herdeiro da Yoki”, o que 

faz retornar, no fio do discurso, as diferenças sociais dos dois e ressoa sentidos sobre os lugares 

ocupados pelo homem e pela mulher na nossa sociedade. O que chama a atenção na notícia é o 
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pré-julgamento a que Elize foi submetida: ela já estava condenada pela justiça e pela opinião 

pública e apenas aguardava a diminuição da pena.   

Se o leitor realizar a leitura do título e da linha fina, separadamente, poderá não saber 

ao certo de qual crime o jornalista está tratando, considerando que no primeiro caso, é 

mencionada apenas a pessoa que está sendo julgada e, no segundo, apenas o assassinado, para 

o qual se repete a informação de ser alguém com grande poder aquisitivo. 

Não se tem muito conhecimento da vida da acusada, sabe-se apenas que ela era uma 

garota de programa e que casou com um grande empresário, que lhe proporcionou uma vida 

abastada. Note-se que o jornalista pretende reforçar a condição social bastante favorável de 

Marcos, pois ele poderia dizer “mulher que esquartejou o marido” mas preferiu dizer “mulher 

que esquartejou herdeiro da Yoki”.  

Ao atentarmos para esta escolha, verificamos o motivo pelo qual este crime tornou-se 

um espetáculo e nas palavras de Moiullaud apresenta um grande morto e um terrível assassino, 

pois não se trata apenas de um crime que ficou famoso porque a esposa matou a marido, mas 

porque a esposa, que era pobre, antes do casamento, matou o marido herdeiro de uma grande 

empresa. Talvez, se o crime tivesse ocorrido em uma família de classe baixa, não fosse tão 

espetacularizado pela mídia, em geral, e contasse apenas como número nos obituários. 

Na SD 35, Elize é discursivizada como “acusada” de matar e esquartejar o marido, 

diretor e herdeiro da Yoki e são informados o dia e o local em que o julgamento será realizado, 

bem como a pena máxima a ser aplicada. A escolha da palavra “acusada” aponta para sentidos 

de que ela efetivamente já respondia pelo crime, mas só agora seria julgada, pois a designação 

“condenada” só pode ser usada após não haver mais dúvidas quanto à prática do crime, restando 

apenas o cumprimento da sanção imposta pela justiça. 

 

SD 35: SÃO PAULO - Acusada de matar e esquartejar o marido, diretor e herdeiro da Yoki, Marcos 

Kitano Matsunaga, em 2012, Elize Matsunaga vai a júri popular a partir desta segunda-feira, no 

Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ela pode pegar até 32 anos de prisão. 

 

Na SD 36, a jornalista dá informações sobre o horário que a acusada deixou a prisão e 

chegou ao local do julgamento, que teria começado pouco mais de duas horas da sua chegada. 

Nessa SD, Elize é significada como “ré confessa”, pela defesa, expressão usada pela justiça 

para designar aquele que admitiu ter cometido um crime, isto é, que já confessou seus atos.  

Ainda de acordo com a defesa, Elize “está ansiosa e preocupada em não ver mais a filha 

do casal, hoje com cinco anos, que vive com os avós paternos”, encaminhando para sentidos de 

que os avós paternos não deixarão que mãe e filha tenham laços de convivência em função do 



 

72 
 

assassinato do pai e de, que, portanto, ela não seria uma boa influência para filha e talvez os 

avós tenham medo de que Elize possa fazer algo contra a filha. 

 

SD 36: De acordo com a defesa da ré confessa, ela está ansiosa e preocupada em não ver mais a filha 

do casal, hoje com cinco anos, que vive com os avós paternos. Elize deixou a penitenciária de 

Tremembé, no interior de São Paulo, onde está presa, por volta das 7h20min desta segunda-feira para 

comparecer ao julgamento em São Paulo. Chegou ao Fórum da Barra Funda às 9h12min. O 

julgamento começou às 11h45min. 

 

O discurso do advogado de defesa é usado, mais uma vez, na SD que segue. A voz do 

advogado produz um efeito de sentido de verdade, ou seja, de que Elize está mesmo preocupada 

com a filha e com a possibilidade de perder a convivência com a menina. 

 

SD37: Ela está muito ansiosa. Sabe que esse júri tem graves consequências sobre o relacionamento 

dela com a filha. Ela está confiante, mas muito preocupada por causa da menina. As duas não se veem 

desde o dia 6 de junho de 2012 - contou ao GLOBO o advogado de defesa Luciano Santoro. 

 

Na SD 38, Elize é significada como sendo de estatura baixa e usando vestimentas 

formais e de cores sóbrias, assim como uma das advogadas. Essas cores podem remeter a 

memórias sobre a formalidade e seriedade exigida nos tribunais. O modo como o cabelo está 

arrumado pode encaminhar tanto para a formalidade que o momento exige, como também para 

a falta de vaidade, visto que agora Elize ocupa o lugar de detenta e não têm contato com coisas 

materiais, como produtos de beleza.  

A imagem dela como ré no julgamento quebra o imaginário que se tem de uma esposa 

de executivo, a qual deve estar sempre bem vestida e apresentável. Mas, nesse momento, ela 

ocupa a posição de acusada de um assassinato, pelo qual está sendo julgada e, para isso, não é 

necessária nenhuma produção. Essas formulações verbais se articulam à formulação visual de 

Elize no julgamento, que corrobora aquilo que está sendo dito pela jornalista. 

 

SD38: Trajando blazer preto e uma blusa cinza por baixo, Elize Matzunaga apareceu para a imprensa 

pouco antes das 11h, no canto do plenário. De baixa estatura, ela se posicionou ao lado de uma das 

advogadas, também usando tons escuros, e ali permaneceu olhando fixamente para frente. Muitos 

chegaram a perguntar se era ela mesma. Com os cabelos amarrados, a ré que confessou ter matado o 

marido movimentou apenas os olhos em direção aos jornalistas, que foram liberados para registrar 

sua imagem. 
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Foto: O GLOBO, 28/11/2016. 

 

Essa formulação visual se contrapõe a outra, que remete à prisão de Elize que surge na 

tela, descabelada em estado de desespero, por saber que cometeu um crime e que pagará por 

ele. A escolha das fotos que são publicadas no jornal também não é aleatória, mas se alinha com 

os efeitos de sentido que o jornalista pretende produzir no leitor. Nessas duas formulações 

visuais, o que se contrapõe são duas imagens de Elize: a de assassina sendo presa, em estado 

de desespero e a de ré confessa, aparentando certa serenidade apesar do lugar em que se 

encontra. 

 

 

Foto: O GLOBO, 28/11/2016. 

 

Na SD 39, o jornalista discursiviza o julgamento de Elize Matsunaga, que começou com 

atraso e cujo júri foi composto por sete pessoas, sendo, quatro mulheres e três homens. A 

aparente neutralidade do discurso é quebrada quando é mencionada a composição do júri: a 

menção ao número maior de mulheres pode encaminhar para a redução da pena da acusada, 

tendo em vista que as mulheres poderiam ser mais afetadas pelo sentimento que as une em torno 

da violência doméstica.  
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SD39: O julgamento, marcado para começar às 9h, começou somente por volta das 11h45min. O júri 

escolhido é formado por sete pessoas: quatro mulheres e três homens. As acusações que pesam sobre 

Elize são homicídio doloso triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou 

a defesa da vítima), destruição e ocultação de cadáver. Ela confessou que atirou na cabeça da vítima 

com uma arma e depois a esquartejou em sete partes. 

 

Ainda nessa SD, a jornalista elenca as acusações que pesam sobre a ré confessa: Elize 

teria planejado a morte do marido e não deu chance para que ele se defendesse, além disso, após 

atirar na cabeça da vítima, esquartejou o corpo em sete partes e distribuiu-as pela cidade de 

Cotia/SP. Esse modo de significar o crime inscreve o discurso na FD da justiça, uma vez que 

são usados termos que se inscrevem nesse domínio do saber: crimes cometidos por motivo torpe 

são aqueles cometidos por vingança, racismo ou mediante pagamento. No caso de Elize, ela 

teria cometido o crime para vingar-se das agressões físicas e verbais das quais era vítima 

constante.  

A segunda qualificadora – meio cruel – se refere ao modo como a acusada praticou o 

crime: uso de veneno, fogo, asfixia, tortura ou crueldade e que como sabemos, no Caso Yoki, 

foi o esquartejamento do cadáver. A última qualificadora foi a ocultação do cadáver, pois Elize 

acondicionou o corpo em sacos plásticos nos freezeres do apartamento em que moravam e após 

o congelamento, supostamente para evitar rastros de sangue, espalhou-os ao léu pela cidade, 

provavelmente, para dificultar a identificação. No fio do discurso, o detalhamento das 

qualificadoras provoca o efeito de sentido de crime hediondo e encaminha para a atualização 

do discurso do crime e para que ele seja novamente espetacularizado.  

Na SD 40, a jornalista entremeia o discurso do promotor que faz parte da acusação, José 

Carlos Cosenzo, ao seu discurso e o significa como alguém confiante no resultado positivo do 

seu trabalho, qual seja, a pena máxima para Elize. Segundo palavras do promotor, era preferível, 

ainda, que o corpo de jurados fosse constituído apenas por mulheres, porque, supostamente, 

elas são mais sensíveis.  

Elize é discursivizada como “ré confessa” pela jornalista e como “assassina” sem 

piedade pelo promotor e esse jogo de sentidos produz seus efeitos em que lê a notícia: ela não 

pode ser considerada uma pessoa de bem e, por isso, deverá viver à margem da sociedade. 
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SD40: O promotor de justiça José Carlos Cosenzo, que vai atuar no julgamento de Elize Matsunaga, 

diz que prefere um júri formado apenas por mulheres, para que elas "dissessem efetivamente se uma 

assassina dessa estirpe pode ser definida como uma pessoa de bem”. Ele chegou ao Fórum da Barra 

Funda confiante da condenação máxima de Elize, ré confessa no assassinato do marido, Marcos 

Matsunaga.- O Marcos tirou essa mulher do lixo, de uma situação difícil. Colocou ela numa situação 

fantástica, e de repente, a defesa quer julgar a vítima colocando que ele tentou matar ela. Então, essa 

questão de estabelecer um júri só de mulheres, eu prefiro, honestamente. Gostaria que as mulheres 

dissessem efetivamente se uma assassina dessa estirpe pode ser definida como uma pessoa de bem - 

declarou ele. 

 

Além disso, ressoam, no fio do discurso, discursos preconceituosos e machistas segundo 

os quais, Elize teria ascendido socialmente por meio do casamento: as expressões “situação 

difícil” e “situação fantástica” marcam a vida de Elize antes e depois do casamento com o 

empresário e “tirou essa mulher do lixo” encaminha para sentidos de que ela era garota de 

programa antes de casar-se. Todos esses discursos utilizados pelo promotor e repetidos pela 

jornalista colaboram para reforçar sentidos de que Elize traiu aquele que a ajudou e, por isso, 

não merece ser digna de pena. 

O argumento de que ela teria agido em legítima defesa esbarra na formulação “a defesa 

quer julgar a vítima colocando que ele tentou matar ela”. Para o promotor, a violência sofrida 

por Elize não deve ser levada em consideração no julgamento, visto que Marcos deu e ela uma 

vida boa: tirou-a da prostituição e lhe deu casa e sobrenome e ela, em pagamento, tirou a vida 

dele. 

Na SD41, são apresentados detalhes técnicos do julgamento, como a expectativa de 

prazo, número de testemunhas (10 a favor e 11 contra) a serem ouvidas e composição do júri. 

No que se refere à defesa, foram ouvidos, conforme a jornalista, os peritos e a babá da filha: os 

primeiros defenderam a tese de que Marcos já estava morto quando teve o corpo mutilado e a 

babá seria, talvez, a testemunha de que Elize sofria com os maus tratos do marido, pois convivia 

diariamente com o casal. Note-se que não há qualquer menção sobre a identidade das 

testemunhas de acusação. 

 

SD41: A expectativa é que o julgamento dure cinco dias, com início marcado para as 9h30min. Sete 

pessoas formarão o júri popular após sorteio entre 48 pessoas: 27 homens e 21 mulheres. Serão 

ouvidas 21 testemunhas, divididas entre acusação e defesa. Elize terá dez pessoas falando a seu favor, 

entre peritos e pessoas próximas como uma funcionária que atuava na residência do casal. 
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No que se refere à composição do júri, a jornalista especifica que a quantidade de 

homens convocados a participar do júri é superior ao número de mulheres e isso pode 

encaminhar para o sentido de que sendo as mulheres em número menor, talvez, a pena fosse 

maior. Contudo, sabemos que as mulheres foram a maioria no júri e que isso, possivelmente 

tenha sido o fator de redução da pena a ser cumprida por Elize, pois elas supostamente se 

solidarizaram com ela, pela violência doméstica que sofria. 

Há que se esclarecer, no entanto, que os votos dos jurados não são contados em sua 

totalidade, pois para preservação do júri, conhecido pelos acusados, as decisões são 

classificadas como por “maioria” e nunca por “unanimidade”.  Isso significa que o júri decide 

se os acusados são culpados ou inocentes, mas a pena é atribuída e proferida pelo magistrado. 

Na SD 42, o jornalista nomina os advogados de Elize e concede-lhes o lugar de fala no 

seu discurso, apresentando o maior argumento a ser utilizado por eles, a fim de obter a 

absolvição: a legítima defesa da acusada. 

 

SD42: Os advogados de Elize, Luciano Santoro e Roselle Soglio, argumentam legítima defesa e 

acredita (sic)numa absolvição. Ela teria cometido o crime após discussão com o empresário. Segundo 

a acusada, Marcos era violento e estava se encontrando com uma garota de programa. Ao interpelá-

lo, no dia do crime, ele teria tentando agredir a mulher. 

 

O que retorna pela memória e pela história, no fio do discurso, são sentidos sobre o 

amor e o ciúme, a infidelidade/traição e a violência doméstica. A vida íntima e dupla de Marcos 

vem a público e a infidelidade e o ciúme são usados para justificar o crime cometido por Elize.  

Na SD43, são reforçados sentidos sobre a violência doméstica e logo, de que o crime, 

crime teria sido praticado em legítima defesa, contudo, o sentido de que Marcos era perigoso é 

negado pela ex-mulher, também nominada pelo jornalista. Note-se que Cristina Carbonera é 

discursivizada como ex-mulher, lugar legitimado pelo casamento e que nega as acusações de 

tentativa de envenamento que pesavam contra o ex marido. 

 

SD43: Em depoimento à polícia, Elize falou do histórico agressivo do marido, e acusou, entre outros 

fatos, o executivo de tentar envenenar a ex-mulher. A versão foi negada por Cristina Carbonera, com 

quem Matsunaga foi casado antes de se envolver com Elize. Em e-mail enviado à acusação, ela disse 

que a história é "totalmente absurda e infundada". 

 

Conforme o discurso jornalístico, essa teria sido uma “versão” usada por Elize para 

atenuar sua pena. Além disso, ressoa, no fio do discurso, o sentido de que ela era uma garota 
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de programa, pois teria se envolvido com Marcos enquanto ele ainda era casado, logo, não era 

merecedora de compaixão.   

 Na (SD44) é dada voz ao advogado de defesa, que não nega o crime e cujo discurso 

aponta para o fato de que Marcos já estava morto, quando teve o corpo retalhado, o que poderia 

reduzir a pena da ré. Nesta SD, o discurso jornalístico é entrecruzado, mais uma vez, pelo 

discurso da justiça. Isso pode ser atestado pelo uso de palavras utilizadas nesse domínio, como 

“júri”, “pena da ré” e “qualificadora de meio cruel”.  

 

SD44: Luciano Santoro falou que o maior desafio será convencer o júri de que Matsunaga estava 

morto enquanto Elize cortava seu corpo. Isso diminuiria a pena da ré, uma vez que não se usaria mais 

a qualificadora do meio cruel. 

 

A reportagem é finalizada com os questionamentos do promotor, mostrando que as 

dúvidas são plantadas, provas são apresentadas, depoimentos colhidos, mas que, ao final sairá 

vencedor do tribunal a parte que tiver os melhores argumentos para convencer os jurados de 

que a verdade está nas suas palavras e não nas do seu oponente, independentemente de ser 

culpado ou inocente.  

SD58: Quem estava com a razão? O perito que fez o laudo de forma macroscópica, a olho nu, ou o 

laudo de exumação com base nas provas laboratoriais? Isso o júri vai ter que decidir: em quem ele 

acredita. Por isso que é tão importante o relato dos peritos nesse caso - explica Santoro, para continuar: 

- Se ele estava morto não tem meio cruel. 

 

Para que os jurados decidam a sentença final, devem ouvir atentamente os dois lados, e 

é com as palavras de Santoro que a reportagem foi finalizada e é assim também que finalizamos 

este capítulo, ressaltando que na sentença, não foi considerada a qualificadora de meio cruel. 

Conforme a defesa, houve um assassinato, seguido de esquartejamento, mas se tratou de um 

homicídio simples e não triplamente qualificado como defendia a acusação. Elize matou, mas 

não o fez de forma cruel. Por que ela teria assassinado e esquartejado o marido? Para defender-

se? Para vingar-se? Para lavar a honra? Os motivos reais só ela mesmo sabe. 
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EFEITO DE FECHAMENTO 

 

 

Sabemos que não é possível colocarmos um ponto final e dizer que tudo já foi escrito 

em um trabalho envolvendo a teoria da Análise de Discurso, pois há sempre muitas outras 

formas de interpretar e esse gesto de interpretação que fizemos é apenas um dentre tantos que 

poderiam ser feitos.  

Como dissemos na introdução deste trabalho, os discursos em/na rede sobre o Caso Yoki 

nos chamaram a atenção por se tratar de um crime cometido por uma mulher, que 

historicamente, ocupa o lugar de oprimida. Contudo, Elize Matsunaga abandona esse lugar de 

oprimida e passa a ocupar o lugar de opressora, pois mata, acondiciona e congela o corpo da 

vítima em sacos plásticos e após, os distribui em uma rodovia de Cotia/SP, como se fossem 

pedaços de carne que estragaram na geladeira. 

 O motivo do crime teria sido a violência de que Elize era vítima constante e o ciúme, 

visto que Marcos Matsunaga teria se envolvido com uma garota de programa. Condenada a 

pouco mais de 19 anos por um corpo de jurados formado, em sua maioria por mulheres, a defesa 

da ré confessa que comemorou a vitória, pois a acusação pedia pena máxima de 33 anos de 

reclusão. 

Nas reportagens recortadas para análise, Marcos é discursivizado como 

empresário/diretor executivo de uma empresa alimentícia bastante conhecida no cenário 

nacional e Elize como mulher/esposa. Por vezes, ela é significada como bacharel em direito ou 

técnica em enfermagem, mas essas profissões são utilizadas apenas para encaminhar para 

sentidos de que ela estava ciente das possíveis sanções legais que sofreria após cometer o crime 

ou que ela esquartejou o marido porque tinha conhecimentos técnicos sobre o corpo humano.  

Além disso, ela é também significada como moça pobre vinda do interior que se tornou 

garota de programa para poder estudar, sinalizando para sentidos de que os dois pertenciam a 

classes sociais bem diferentes e enquanto o marido a tirou da prostituição e deu-lhe uma casa e 

um sobrenome, em contrapartida, ela retribuiu-lhe, com a morte e esquartejamento.  

Nas reportagens recortadas para análise, ressoam sentidos de que apesar de todos os 

avanços ocorridos na sociedade e dos diversos direitos alcançados pelas mulheres, o sexo 

feminino ainda é tido como inferior, devendo baixar a cabeça para o masculino. A mulher ainda 

é vista como pertencente ao domínio do privado e o homem ao domínio do público e que 

corresponde à divisão entre a casa e a rua. No entanto, no crime cometido e discursivizado pela 
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mídia, a casa (apartamento) é o lugar da morte e a rua é o lugar em que o corpo foi abandonado 

sem nenhum cuidado.  

Em todas as materialidades selecionadas, a palavra “esquartejar” se repete e, conforme 

ensina a teoria materialista do discurso, as palavras não são indiferentes aos sentidos, ou seja, 

o uso de palavras como essa causa efeitos de sentido de horror, pois matar já é grave, mas 

esquartejar é da ordem do inacreditável/impossível de ser aceitado.  

Esse tipo de notícia costuma vender muito ou ter muitos acessos e, a mídia, 

aproveitando-se desse interesse do brasileiro por tragédias, se empenha em não deixar que esse 

tipo de crime seja esquecido/apagado. Nesse sentido, esquadrinha a vida do “grande morto” e 

do “terrível assassino” (MOUILLAUD, 2002), de modo que tudo aquilo que é do domínio do 

privado passa para o domínio do público. Essa repetição da notícia, contada com riqueza de 

detalhes encaminha para a sua espetacularização e o público sempre aguarda ansiosamente 

pelos “próximos capítulos” de uma novela com personagens reais e cada vez mais conhecidos.  

Além disso, a mídia contribui enormemente para construir imagens tanto de quem mata 

como de quem é morto e antes mesmo da justiça, o acusado é julgado pela população, com base 

em valores que permeiam sua formação social em determinada época. Ou seja, conforme 

Rondelli (2000), que citamos ao longo desse trabalho, a mídia contribui para o processo de 

produção de sentidos sobre a violência e ao oferecê-la à exibição pública, convoca os sujeitos 

a se pronunciarem e a estabelecerem seus juízos de valor sobre ela, de modo a construir uma 

opinião coletiva.  

Para produzir o efeito de sentido de imparcialidade, em todas as materialidades 

analisadas, os jornalistas dão “voz” a diferentes sujeitos: ao presidente da OAB (1ª. 

reportagem), ao delegado do DHPP (2ª. reportagem), ao promotor e aos advogados de defesa 

(3ª. e 4ª. reportagens) e isso faz com que o discurso jornalístico seja atravessado por dizeres que 

vêm do domínio da justiça. Esse uso do discurso indireto produz, ainda, o efeito de sentido de 

verdade, uma vez que quem diz o que diz está autorizado a fazê-lo. 

Ao selecionarmos as reportagens para compor o trabalho, pensávamos encontrar nelas 

formas diferentes de mostrar a mulher como assassina. No entanto, no decorrer da pesquisa, 

notamos que as reportagens eram muito semelhantes e que, em todas elas Elize e Marcos foram 

discursivizados da mesma forma, como a assassina cruel e ele como o grande morto, o 

empresário de sucesso, herdeiro de uma grande empresa.  

Por fim, podemos dizer que todas as materialidades analisadas encaminham para os 

mesmos sítios de significação. De acordo com Indursky (2017), a repetibilidade faz parte do 
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processo de produção de sentido das narrativas jornalísticas e se dá por meio de processos 

parafrásticos (ORLANDI, 2012), pois matérias diferentes na forma e assinadas por diferentes 

jornalistas podem inscrever o discurso nas mesmas redes de memória, produzindo a saturação 

dos sentidos e a construção de um efeito de realidade.  

Podemos dizer que o caso Yoki ganhou tamanha repercussão não apenas tanto por ser 

um crime hediondo cometido por uma mulher, historicamente significada como “sexo frágil”, 

mas pelo fato de ser constantemente repetida, trazendo a público tudo aquilo que antes era da 

ordem do privado e colaborando para sedimentar o imaginário de que Marcos Matsunaga era 

alguém com uma boa posição financeira, que oportunizou melhores condições de vida para 

Elize e de que ela, era fria e calculista. A mídia tem o poder de encaminhar para interpretações, 

apesar da sua tentativa de ser imparcial. 

Não há como esquecer de que tratamos de discursos que circularam no espaço digital e 

que, nesse lugar, a memória digital se imbrica com a memória da máquina, ou seja, há a 

repetição, mas há também a atualização dos discursos, pois para o jornalismo, sempre há algo 

“novo” a se dizer e é isso que faz com que ele continue produzindo seus efeitos. 
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1ª reportagem 

 

Diretor executivo é esquartejado e sua mulher presa 

Neto do fundador da Yoki, Marcos KitanoMatsunaga sumiu no dia 20; partes de seu corpo 

foram espalhadas pela região de Cotia 

Bruno Ribeiro, Marcelo Godoy e William Cardoso - O Estado de S. Paulo, 
05 Junho 2012 | 00h33 

SÃO PAULO - A polícia prendeu nesta segunda-feira, 4, a bacharel em Direito Elize 

Matsunaga, acusada pela morte do marido, Marcos KitanoMatsunaga, de 42 anos, diretor 

executivo da Yoki, uma das principais empresas de alimentos do País. Desaparecido desde o 

dia 20, ele foi esquartejado e teve as partes do corpo espalhadas pela região de Cotia, na 

Grande São Paulo. 

A Justiça decretou nesta segunda a prisão temporária de Elize, válida por cinco dias. Entre 

as suspeitas contra ela estão imagens de vídeo que mostram Marcos entrando em um edifício 

– em local ainda não confirmado pela polícia – e ela entrando na sequência. Depois, as 

gravações mostram Elize saindo do local com sacos nas mãos. E ele não foi mais visto. A 

motivação do crime, no entanto, não foi confirmada. Policiais também disseram que Elize 

tinha conhecimentos de Enfermagem. 

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passou a tarde no apartamento 

onde o casal morava com uma filha, na Lapa, zona oeste, e fez testes com luminol – produto 

que identifica manchas de sangue invisíveis a olho nu. A prisão foi pedida após esse teste, 

mas a polícia não divulgou o resultado do exame. 

Marcos é neto do fundador da Yoki, YoshizoKitano. A empresa esteve envolvida em um 

conturbado processo de venda que terminou na sua semana passada com sua aquisição, por 

R$ 1,95 bilhão, pelo grupo americano General Mills, um dos maiores conglomerados de 

produtos de gêneros alimentícios do mundo – enquanto Marcos ainda estava desaparecido. 

Segundo Luiz Flávio Borges D’Urso, presidente da seção paulista da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e advogado contratado pelos pais de Marcos, o executivo foi visto pela 

última vez após sair, a pé, do apartamento dele. Ao perceber seu desaparecimento, os parentes 

registraram queixa na polícia. Em nenhum momento, foi pedido resgate. 
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O advogado não confirmou a informação de um site ligado a policiais civis de que Marcos 

andava com seguranças particulares – policiais militares de folga – e havia suspeita de ligação 

deles com o crime. 

Sacos plásticos. As investigações da polícia mostraram que partes do corpo do empresário 

foram congeladas antes de o assassino se desfazer delas, paulatinamente. "Encontraram em 

dias diferentes a mão e o braço, depois pernas e, por último, tronco e cabeça", disse D’Urso. 

Elas estavam em sacos plásticos. A polícia disse que o apartamento do casal tinha mais de 

um freezer. 

O advogado afirma também que os dois casos – o desaparecimento e o encontro de restos 

mortais – vinham sendo investigados em delegacias diferentes. Segundo D’Urso, quando a 

cabeça foi encontrada e a polícia percebeu que a vítima era oriental, a investigação foi 

centralizada no DHPP. Testes no Instituto Médico-Legal (IML) confirmaram a identidade. 

Até o fim da noite de desta segunda, Elize permanecia com policiais civis no apartamento do 

casal e seguiria depois para o DHPP. 

O advogado D’Urso afirmou que ela tinha um advogado próprio, mas não soube informar 

quem era. A reportagem não conseguiu contato com ninguém que pudesse apresentar a defesa 

de Elize. 

Colaborou Lílian Cunha 
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2ª reportagem 

Esposa confessa ter matado e esquartejado executivo da Yoki 

 

O Globo 

 

Elize Matsunaga prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e terá a sua prisão 

prorrogada 

A técnica em enfermagem Elize Matsunaga, em depoimento formal à polícia nesta quarta-

feira, confessou ter matado e esquartejado o marido e empresário Marcos KitanoMatsunaga, 

40 anos, diretor da fábrica de alimentos Yoki. 

 

Elize está sendo ouvida desde o fim da manhã na sede do Departamento de Homicídios e 

Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo. A polícia civil de São Paulo convocou 

coletiva de imprensa para esta tarde para dar mais detalhes do caso. 

 

Elize diz que agiu sozinha. Detida desde segunda-feira à noite, ela deixou a cadeia de Itapevi, 

na Grande São Paulo, por volta das 9h10m. Segundo seu advogado, ela passou a noite 

deitada, chorando, e não quis se alimentar. 

 

De acordo com as primeiras investigações da polícia, o crime pode ter sido motivado por 

ciúmes. Com a confissão do crime, será pedida a prorrogação da prisão temporária de Elize, 

que tem duração de cinco dias. 

A vítima, segundo a polícia, foi morta com um tiro à queima-roupa, e depois esquartejada. 

Pedaços do corpo foram desovados em uma estrada de Cotia, na Grande São Paulo. 

 

A babá da filha do casal, que foi dispensada no dia em que o empresário provavelmente foi 

morto, também será ouvida ainda hoje. À noite, a perícia voltará ao apartamento para tentar 

encontrar indícios de que o executivo foi assassinado no local. 

 

O empresário Marcos Matsunaga foi enterrado na terça-feira. Não houve velório. No enterro, 

compareceram o pai, o irmão e alguns colegas. Abalada, a mãe não foi ao cemitério. 

 

De acordo com o delegado do DHPP da Polícia Civil, Jorge Carrasco, o casal foi filmado por 

câmeras de segurança do prédio onde morava no início da noite de sábado, dia 19 de maio. 

 

Nas imagens, a vítima aparece na portaria para buscar uma pizza, e logo em seguida não há 

registro do circuito interno do condomínio. Elize foi vista no dia seguinte, domingo, no fim 

da manhã, deixando o apartamento com três malas de rodinhas. Ela retornaria ao local no fim 

da noite, sem as malas. 
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3ª reportagem 

 

Elize é condenada a 19 anos de prisão por matar e esquartejar Matsunaga 

Julgamento durou sete dias e foi um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo; 

jurados derrubaram as qualificadoras de motivo torpe e cruel 

 

Felipe Resk, O Estado de S.Paulo 
05 Dezembro 2016 | 02h21 

SÃO PAULO - Em resultado surpreendente, a bacharel em Direito Elize Matsunaga foi 

condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por ter matado e esquartejado 

o marido, Marcos KitanoMatsunaga, executivo da Yoki, em 2012. A pena máxima prevista 

para os dois crimes era de 33 anos de reclusão, mas o Conselho de Sentença eliminou duas 

das três qualificadoras no homicídio. Apesar de comemorar o entendimento dos jurados, a 

defesa de Elize considerou a pena alta e vai recorrer. 

 

 

 
 

Ré confessa, Elize foi ouvida em um interrogatório que durou mais de quatro horas, mas não 

respondeu às perguntas da acusação Foto: Felipe      Resk/Estadão 

Responsável pela acusação, o promotor José Carlos Cosenzo chegou a declarar que iria 

considerar uma "derrota", caso Elize fosse condenada a menos de 25 anos de prisão. O júri, 

no entanto, entendeu que o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi o único 

agravante do homicídio. 

Os jurados derrubaram as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel. Ou seja, para eles, 

Elize não agiu por interesse financeiro e nem por vingança, após descobrir a traição do 
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marido. Também não ficou provado para o Conselho de Sentença que Marcos estava vivo 

quando foi esquartejado. 

O crime aconteceu em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, zona 

oeste de São Paulo. Aós ser baleado na cabeça, o executivo teve o corpo cortado em sete 

partes, jogadas à beira de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo. 

Demora. Iniciado na segunda-feira, 28 de novembro, o julgamento durou sete dias e foi 

marcado por discussões e trocas de desaforos entre acusação e defesa no plenário. Várias 

vezes, os comentários atravessados arrancaram risadas da plateia, composta principalmente 

por estudantes de Direito. O júri foi mais longo do que outros casos de repercussão, como o 

de Suzane Richthofen, Gil Rugai e do casal Nardoni. 

O juiz Adilson Paukoski, da 5ª Vara do Júri, estabeleceu pena de 18 anos e nove meses pelo 

homicídio qualificado, além de um ano e dois meses por destruição e ocultação de cadáver. 

Ele terminou de ler a sentença às 2h08 desta segunda-feira, 5. 

O depoimento do médico legista Sami El Jundi, convocado pela defesa, foi fundamental para 

a defesa de Elize. O especialista foi responsável pelo relato mais longo do júri. Falou por 

mais de nove horas e foi o único dos peritos a afirmar que Marcos morreu imediatamente 

após ser baleado no cabeça. 

Ao convencer os jurados, a testemunha afastou a hipótese de que o crime foi cometido por 

meio cruel - considerado pela defesa o mais difícil de reverter. Para Cosenzo, a quantidade 

de laudos sobre a morte de Marcos atrapalhou na decisão. "São muitos termos técnicos, é 

difícil para o júri acompanhar", disse. Ao todo, 16 testemunhas prestaram depoimento. 

Debates. Ré confessa, Elize foi ouvida em um interrogatório que durou mais de quatro horas, 

mas não respondeu às perguntas da acusação. Ela chorou ao lembrar do passado como garota 

de programa, da filha do casal, hoje com 5 anos, e também dos xingamentos de Marcos. 

"Deus sabe do meu coração. Se eu tenho de aprender mais alguma coisa, Ele sabe", afirmou. 

A fase de debates foi conturbada, com réplica e tréplica. A acusação investiu em elementos 

para emocionar o júri e explorou o sofrimento que a morte causou aos familiares do 

empresário. "Elize, quando sair do cárcere, encontrará sua Helena. Mas isso jamais 

acontecerá com a mãe do Marcos”, afirmou o advogado Luiz Flávio D’urso, assistente de 

acusação. 

Já o promotor Cosenzo, que usou parte do tempo para recitar poemas e fazer reflexões sobre 

morte, lembrou a dimensão que o crime ganhou. "Sem as qualificadoras, ela sairá daqui na 

frente de vocês, como quer a defesa", disse aos jurados. "O Brasil todo está esperando uma 

decisão de vocês." 

Por sua vez, os advogados de defesa tentaram reconstruir o passado humilde de Elize, como 

uma menina que saiu do interior do Paraná e se prostituiu para pagar a faculdade. Sustentando 

a tese de que ela havia reagido a uma provocação injusta, a defesa abordou questões de 

violência doméstica. "Nem sempre a violência é física. O olho roxo desaparece; o sentimento, 

jamais", afirmou o advogado Luciano Santoro. 

Santoro chegou a pedir aos jurados que considerassem Elize culpada, mas por homicídio 

simples. "Ela merece ser condenada, mas merece ser condenada pelo que cometeu", disse. 
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Na sustentação, a defesa também jogou com a dúvida. Sustentou que haviam apenas 

suposições sobre a dinâmica do crime, mas que não havia provas apresentadas pela 

promotoria. De certo, apenas que Elize matou e esquartejou o marido - e porque ela mesmo 

confessou. "Aqui é lugar de certeza, e não de 'possivelmente'", afirmou Santoro. 
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4ª reportagem 

 

 

Julgamento de Elize Matsunaga começa nesta segunda-feira em SP 

Mulher que esquartejou herdeiro da Yoki vai a júri popular e busca pena mais branda 

Luiza Souto 

28/11/2016 - 07:17 / Atualizado em 28/11/2016 - 12:54 

 

 
 

 

Elize ( primeira à esquerda) em seu primeiro dia de julgamento em São Paulo. Foto: Edilson     

Dantas / Agencia O Globo Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo 

 

SÃO PAULO - Acusada de matar e esquartejar o marido, diretor e herdeiro da Yoki, Marcos 

KitanoMatsunaga, em 2012, Elize Matsunaga vai a júri popular a partir desta segunda-feira, 

no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ela pode pegar até 32 anos de 

prisão. De acordo com a defesa da ré confessa, ela está ansiosa e preocupada em não ver mais 

a filha do casal, hoje com cinco anos, que vive com os avós paternos. Elize deixou a 

penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde está presa, por volta das 7h20min 

desta segunda-feira para comparecer ao julgamento em São Paulo. Chegou ao Fórum da 

Barra Funda às 9h12min. O julgamento começou às 11h45min. 

- Ela está muito ansiosa. Sabe que esse júri tem graves consequências sobre o relacionamento 

dela com a filha. Ela está confiante, mas muito preocupada por causa da menina. As duas não 

se veem desde o dia 6 de junho de 2012 - contou ao GLOBO o advogado de defesa Luciano 

Santoro. 
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Trajando blazer preto e uma blusa cinza por baixo, Elize Matzunaga apareceu para a imprensa 

pouco antes das 11h, no canto do plenário. De baixa estatura, ela se posicionou ao lado de 

uma das advogadas, também usando tons escuros, e ali permaneceu olhando fixamente para 

frente. Muitos chegaram a perguntar se era ela mesmo. 

Com os cabelos amarrados, a ré que confessou ter matado o marido movimentou apenas os 

olhos em direção aos jornalistas, que foram liberados para registrar sua imagem. 

O julgamento, marcado para começar as 9h, começou somente por volta das 11h45min. O 

júri escolhido é formado por sete pessoas: quatro mulheres e três homens. 

As acusações que pesam sobre Elize são homicídio doloso triplamente qualificado (motivo 

torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), destruição e ocultação de 

cadáver. Ela confessou que atirou na cabeça da vítima com uma arma e depois a esquartejou 

em sete partes. 

O promotor de justiça José Carlos Cosenzo, que vai atuar no julgamento de Elize Matsunaga, 

diz que prefere um júri formado apenas por mulheres, para que elas "dissessem efetivamente 

se uma assassina dessa estirpe pode ser definida como uma pessoa de bem”. 

Ele chegou ao Fórum da Barra Funda confiante da condenação máxima de Elize, ré confessa 

no assassinato do marido, Marcos Matsunaga. 

- O Marcos tirou essa mulher do lixo, de uma situação difícil. Colocou ela numa situação 

fantástica, e de repente, a defesa quer julgar a vítima colocando que ele tentou matar ela. 

Então, essa questão de estabelecer um júri só de mulheres, eu prefiro, honestamente. Gostaria 

que as mulheres dissessem efetivamente se uma assassina dessa estirpe pode ser definida 

como uma pessoa de bem - declarou ele. 

A expectativa é que o julgamento dure cinco dias, com início marcado para as 9h30min. Sete 

pessoas formarão o júri popular após sorteio entre 48 pessoas: 27 homens e 21 mulheres. 

Serão ouvidas 21 testemunhas, divididas entre acusação e defesa. Elize terá dez pessoas 

falando a seu favor, entre peritos e pessoas próximas como uma funcionária que atuava na 

residência do casal. 

Os advogados de Elize, Luciano Santoro e RoselleSoglio, argumentam legítima defesa e 

acredita numa absolvição. Ela teria cometido o crime após discussão com o empresário. 
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Segundo a acusada, Marcos era violento e estava se encontrando com uma garota de 

programa. Ao interpelá-lo, no dia do crime, ele teria tentando agredir a mulher. 

 

 

 

A assassina confessa Elize Matsunaga, ao chegar à delegacia para depor Foto: O Globo / O 

Globo 

Em depoimento à polícia, Elize falou do histórico agressivo do marido, e acusou, entre outros 

fatos, o executivo de tentar envenenar a ex-mulher. A versão foi negada por Cristina 

Carbonera, com quem Matsunaga foi casado antes de se envolver com Elize. Em e-mail 

enviado à acusação, ela disse que a história é "totalmente absurda e infundada". 

Luciano Santoro falou que o maior desafio será convencer o júri de que Matsunaga estava 

morto enquanto Elize cortava seu corpo. Isso diminuiria a pena da ré, uma vez que não se 

usaria mais a qualificadora do meio cruel. 

- Quem estava com a razão? O perito que fez o laudo de forma macroscópica, a olho nu, ou 

o laudo de exumação com base nas provas laboratoriais? Isso o juri vai ter que decidir: em 

quem ele acredita. Por isso que é tão importante o relato dos peritos nesse caso - explica 

Santoro, para continuar: - Se ele estava morto não tem meio cruel. 

 

 


