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Introdução: A presença contundente da mídia no cotidiano social, e a efetiva
importância dos veículos comunicacionais abrem margem para se problematizar o
papel desta no tocante à influência que exercem sobre a comunidade, mais
especificamente no que diz respeito à responsabilidade social das instituições
jornalísticas frente à sociedade. De modo particular, quando publicam informações
referentes às questões de gênero e, prioritariamente, o modo como  tratam sobre a
violência contra as  mulheres, em especial a violência nas modalidades física,
psicológica, simbólica, patrimonial, dentre outras práticas abusivas, que não deixam
indícios aparentes, que denunciem o abuso sofrido.  Objetivo: Pretende-se refletir
sobre o papel formador da mídia no que tange à “violência de gênero”, principalmente
violência doméstica e a intrafamiliar. Para isso, serão analisadas as notícias veiculadas
sobre esse tipo de violência em jornais do Vale do Aço nos anos de 2014 a 2016. 
Metodologia: Para tanto, será utilizada a metodologia de análise de conteúdo e de
discurso. Com vistas à análise criteriosa dos dados levantados. Visa-se verificar a
forma como as instituições jornalísticas noticiam os fatos referentes à violência de
gênero e se contribuem para a formação ética do cidadão. Com base na metodologia 
empregada será possível analisar se jornais locais caminham em linha de confluência
com os valores morais vigentes e necessários ao exercício da cidadania. Resultados:
Como a pesquisa ainda está em andamento, esforços têm sido empreendidos  para
perceber em que medida ações efetivas, como criação da Lei Maria da Penha,
juntamente com ações empreendidas por iniciativa da sociedade civil e poder público,
tanto quanto as medidas protetivas, têm produzido resultados efetivos no atual
contexto social.  Nesse âmbito, discorrer sobre a questão de gênero, mais
especificamente sobre as diversas formas de violência praticadas contra a mulher
implica, portanto, em considerar-se o papel social da mídia, as questões culturais, os
valores incutidos no imaginário social, e as barreiras que se interpõem entre o efetivo
cumprimento das leis, que asseguram a legitimidade dos trabalhos que visam à
promoção da equidade de gênero. Conclusão: A pesquisa ainda está em fase de análise
bibliográfica, e coleta de dados,  logo,  ainda não é possível expor os resultados da
investigação.
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