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Resumo 

 

O presente artigo versa sobre as violências as quais as crianças brasileiras são expostas 

diariamente – sejam as violências legitimadas e reconhecidas como tal, ou aquelas que 

se disfarçam em ações cotidianas e permeiam as práticas sociais. O estudo coloca em 

discussão a compreensão da mídia como um espaço educativo. A fim de analisar de 

forma quali-quantitativa a cobertura jornalística online sobre a violência sexual contra 

crianças, o estudo se utiliza do método de análise de conteúdo tendo como corpus um 

conjunto de notícias publicadas nos sites G1, Blasting News e Folha de S. Paulo. O 

texto compreende a mídia e, neste caso, os sites de jornalismo, como uma sala de aula 

aberta que nos educa todos os dias de diferentes formas. 
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Introdução 

 

O presente artigo versa sobre as violências as quais as crianças brasileiras são expostas 

diariamente – sejam as violências legitimadas e reconhecidas como tal, ou aquelas que 

se disfarçam em ações cotidianas e permeiam as práticas sociais
4
. O estudo coloca em 

discussão a compreensão da mídia como um espaço educativo. A fim de analisar de 

forma quali-quantitativa a cobertura jornalística online brasileira sobre a violência 

sexual contra crianças, o estudo se utiliza do método de análise de conteúdo tendo como 

corpus um conjunto de notícias publicadas nos sites G1, Blasting News e Folha de S. 
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Paulo. Inicialmente cabe esclarecer que os casos de violências, em diferentes situações, 

ambientes e contextos, são pautas jornalísticas pungentes dentro das redações – e não 

poderia ser diferente em razão dos índices de ocorrências vistos em relação a estes 

crimes. Porém, a violência sexual contra as crianças não recebe o destaque proporcional 

nas manchetes, se comparado ao número de casos denunciados todos os dias nas 

delegacias especializadas. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, no ano de 2014, foram mais de vinte e duas mil denúncias de 

estupros contra crianças. Neste estudo, foi possível quantificar que o assunto não é 

apresentado no jornalismo online diariamente, levando em conta os três sites de notícias 

mais acessados do Brasil: o resultado aponta que, enquanto mais de sessenta crianças 

sofrem violência sexual por dia no país, 0,43 casos são noticiados diariamente, ou seja, 

menos de meio caso sobre o tema. Diante deste contexto o artigo busca problematizar a 

função da mídia como espaço pedagógico também quando silencia determinados temas. 

Ou seja, compreendemos que a mídia, atravessada pela cultura em seu fazer, situa-se 

num contexto de normatização de outras violências contra este mesmo público - seja 

através de seus produtos publicitários, novelísticos, da indústria cultural, ou mesmo na 

forma que se utiliza para falar de estupro infantil. Paulatinamente repetidas, as 

violências se fortalecem e ganham legitimidade em manchetes de jornal, enredos de 

novelas, letras de canções, enunciados publicitários e outros artefatos da mídia – 

educando para a naturalização coletiva de pequenas violências nocivas às crianças, que, 

em algumas situações, têm como culminância as violações sexuais.  

Assim, percebemos como vital e necessário o questionamento acerca da 

violência sexual na infância dentro da pauta jornalística, colocando em interrogações o 

foco das reportagens, quem são e de onde vêm as personagens, quem ganha voz dentro 

das narrativas e outros pontos fundamentais no fazer jornalístico. Esta é a proposta do 

estudo: compreender a mídia e neste caso, os sites de jornalismo, com uma sala de aula 

aberta que nos educa todos os dias de diferentes formas. 

 

Cultura, Violência, Jornalismo e Direitos 

 

Neste estudo, a cultura e as identidades culturais têm papel fundamental para que 
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possamos compreender as diversas expressões de violência - cujo conceito é de difícil 

definição - como parte de nossas práticas sociais. A palavra cultura permeia o diálogo 

nos mais variados contextos. Porém, em algumas situações, esvaziada de sentido. 

Assim, definir o conceito de cultura é uma situação que oportuniza observar a 

diversidade de estudos acerca deste tema. Ao mesmo tempo, é complexo conceituar 

cultura pela mesma razão. Comumente associada ao conhecimento, práticas rebuscadas 

ou conhecimento acadêmico, a palavra cultura não tem “equivalente na maior parte das 

línguas orais das sociedades que os etnólogos estudam habitualmente”. (CUCHÉ, 1996, 

p. 17). De acordo com o autor, isso não significa que essas sociedades não tenham 

cultura, mas apenas que não se colocam a pesquisar ou definir qual é esse conjunto de 

hábitos e práticas que os caracteriza. A colocação do autor elucida máximas expressas 

nas relações sociais e auxilia na compreensão do conceito, que não está relacionado à 

qualidade, “alta e baixa” cultura ou “mais” ou “menos” cultura. Para compreender como 

o conceito se dá nas ciências sociais, Cuché (1996) apresenta uma cronologia da palavra 

cultura a partir do idioma francês, e, embora seja um termo antigo, só recebeu 

significado próximo ao que conhecemos hoje por volta de 1700 – até então era 

associado unicamente a ideia de progresso, evolução, educação, razão e outros.  

Para Santos (1983), é através da relação entre as duas concepções básicas sobre 

cultura que se compreende o que é cultura. A primeira delas remete a todos os aspectos 

de uma determinada realidade social, e a outra se volta especificamente ao 

conhecimento, às ideias e crenças de um povo. Assim, como definição, o autor diz que 

cultura diz respeito a tudo no aspecto social e existe em todos eles, sem exceção. 

 

Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão 

do processo social. Ou seja, a cultura não é algo natural, não é uma decorrência 

de leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da 

vida humana. Isso se aplica não apenas à percepção da cultura, mas também à 

sua relevância, à importância que passa a ter. Aplica-se ao conteúdo de cada 

cultura particular, produto da história de cada sociedade. Cultura é um território 

bem atual das lutas sociais por um destino melhor. É uma realidade e uma 

concepção que precisam ser apropriadas em favor do progresso social e da 

liberdade, em favor da luta contra a exploração de uma parte da sociedade por 

outra, em favor da superação da opressão e da desigualdade. (SANTOS, 1983, 

p. 37). 

 

Assim, pode-se afirmar que a cultura é a dimensão da sociedade que inclui todo 
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o conhecimento e como esse conhecimento é expresso entre os indivíduos. Associada 

aos processos de linguagem como um processo cultural, a mídia se mostra protagonista 

nas construções identitárias dos indivíduos. Como forma também de expressão dessas 

identidades construídas socialmente, seu papel é paulatino nas formações do imaginário 

cotidiano. Como uma das formas de manifestação da cultura, a mídia entrecruza as 

vivências e práticas sociais das mais variadas formas. Articulada em diferentes meios 

sociais, a mídia se expressa em produtos jornalísticos, em filmes, em novelas, em 

campanhas publicitárias, em coleções de vestuário, e outros, tendo em comum cada um 

destes itens seu poder de transmitir mensagens: comunicar. A experiência midiática 

atravessa cotidianamente nossas relações, colocando a cultura da mídia como um fator 

presente na vida do cidadão global que passa horas em frente da televisão, ao lado do 

rádio, folheando jornais e, cada vez mais, “surfando” na Internet. (SILVERSTONE, 

1999, p. 12). 

O sistema de proteção às crianças e adolescentes no país tem interlocução com a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, firmada na Comissão de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), cujos princípios dialogam com a 

visão contemporânea dos direitos humanos, tais como liberdade, justiça e paz no 

mundo, reconhecendo as crianças como seres vulneráveis e merecedores de cuidado e 

proteção especiais em razão da fase de desenvolvimento destas. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil no ano de 2010 contava com 63 milhões de crianças e adolescentes. Dentro deste 

total, 46% das crianças e adolescentes menores de 14 anos vivem em domicílios onde a 

renda per capita é de até meio salário-mínimo. Dados do Atlas Brasil, coletados também 

em 2010, mostram que 30,39% das crianças viviam em domicílios onde ninguém havia 

completado o ensino fundamental, e entre as crianças de 0 a 5 anos no país, 56, 85% 

estava fora da escola, enquanto 11,47% figurava na categoria de “extremamente 

pobres”. Neste cenário está inserida a prática jornalística, que é pautada diariamente por 

dados como estes, ou por acontecimentos que decorrem em função deles. Em 2014, o 

Disque-Denúncia Nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR) registrou 91.342 denúncias de violações de direitos de crianças e 

adolescentes. O número representa parte da problemática, mesmo que ele dê apenas um 
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perfil geral dessa situação, que envolve diversos tipos de violências, mas apenas aquelas 

que são levadas até os órgãos especializados para tais denúncias – enquanto grande 

parte é silenciada por ameaças, medo e mais violência. Entre os principais fatores que 

incidem diretamente sobre o problema e contribuem para a vulnerabilidade destes 

indivíduos estão as questões de desigualdade social por motivos financeiros, étnicos e 

de gênero. 

Ainda de acordo com dados do SDH/PR, também em 2014, entre os 13 tipos de 

violações registradas pelo órgão, a violência sexual ocupa o 4º lugar, com 25% dos 

casos. Negligência (74%), violência psicológica (49%) e violência física (43%) estão 

entre as violações mais denunciadas, respectivamente. É preciso ressaltar que, de acordo 

com o SDH/PR, frequentemente quando ocorre violência sexual, outros direitos também 

foram violados. Isso significa que a criança ou o adolescente já foi negligenciado e 

possivelmente passou por outros episódios de violência antes mesmo do abuso. Com 

relação a esse tipo de denúncia, desde 2011, da totalidade dos casos de violência sexual, 

75% se referem a abuso sexual, enquanto os outros 25% figuram como exploração 

sexual. 

O perfil das vítimas de violência também pode ser observado a partir de outros 

dados do SDH/PR, que mostram que, em 2014, 47% das vítimas são meninas, 38% 

meninos, enquanto em 15% dos casos o gênero não foi informado no momento da 

denúncia. Em relação à faixa etária das crianças, o maior número fica para as crianças 

entre 8 a 14 anos (40%), seguido das vítimas entre 0 e 7 anos (34%) e, por fim em 13% 

são denúncias em casos onde a vítima tem entre 15 e 17 anos. Abordado também de 

forma contínua como foco nas reportagens sobre o tema, a proximidade do agressor 

com a vítima reflete a alta taxa: de acordo com o SDH/PR, em 2014, 65% dos casos 

denunciados de violência aconteceram dentro do grupo familiar da vítima, enquanto 

72% foram na casa da criança ou do suspeito. 

A partir de dados de denúncias sobre crimes relacionados à violação de direitos 

humanos na internet, a Safernet Brasil
5
 divulgou, em seu relatório anual, que, em 2014, 

 
5 A Safernet é uma organização não governamental que busca transformar a internet em um ambiente ético e 

responsável. Uma de suas principais atividades é a coordenação de uma central de denúncias contra crime de direitos 

humanos na internet, desde 2006. A Safernet conta com a cooperação entre os 48 países membros da International 

Association of Internet Hotlines (INHOPE), associação internacional de canais de denúncia, para a detecção e 

remoção das imagens de abuso sexual infantil em sua causa. 
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entre as 189.211 denúncias realizadas, 51.553 configuravam pornografia infantil na 

internet – esse número representa 27% do total.  

É visto, portanto, que o panorama cultural e o mapa da violência traçado acima 

se entrecruzam ao jornalismo a todo tempo. Em se tratando de casos de violência, a 

responsabilidade no fazer comunicacional é ainda mais latente. Embora muitas vezes 

apontado como um assunto intragável e que gera resistência inclusive dos 

comunicadores, a violência sexual contra crianças deveria ser de interesse público por 

seu adiantado número de ocorrências, por ser um problema de responsabilidade dos 

governos e por acometer grande impacto social. Assim, mesmo que casos de violência 

sexual contra crianças sejam atos execráveis, e estejam dentro da lacuna “entre seu 

modo de operação e a vontade social, que as normas legais e autorregulatórias buscam 

superar, ou mediar”, este é um assunto necessário para se tratar na mídia. (ANDI, 2016, 

p. 122). A ANDI, contudo, auxilia o exercício comunicacional diante desta 

problemática, para que os profissionais do meio tratem do tema de forma lúcida e 

informativa. Na publicação “Estatuto da Criança e do Adolescente: um guia para 

jornalistas”, a entidade elucida quais são e de que se tratam as formas mais comuns de 

violência contra crianças, por exemplo. De acordo com a ANDI, em se tratando de 

crianças e adolescentes, a problemática se agrava pelo fato de haver algumas formas de 

violência socialmente aceitas, como o “castigo físico e as ameaças. Encarados como 

ferramentas de disciplina, esses castigos têm intensidade variável e são comuns em 

nossa sociedade, mas precisam ser encarados como atos violentos”. (ANDI, 2009, p. 

80). É importante também que se saiba que, embora o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) tenha vários artigos sobre a proteção deste público contra a 

violência sexual, é o Código Penal que tipifica os crimes com este cunho. A tabela que 

segue foi elaborada a partir do material do Código Penal, com suas alterações 

significativas realizadas em 2009, a fim de facilitar o entendimento sobre os crimes 

sexuais reconhecidos no Brasil. 

 

Tabela 1 - Crimes sexuais reconhecidos no Brasil 

Crime Artigo O que configura 

Estupro 213 Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso. 
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Violação 

sexual 

mediante 

fraude 

214 Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte 

a livre manifestação de vontade da vítima: 

Assédio sexual 216 Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função. 

Estupro de 

vulnerável 

217 Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos: 

Corrupção de 

menores 

218 Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a 

lascívia de outrem: 

Satisfação de 

lascívia 

mediante 

presença de 

criança ou 

adolescente 

218-A Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 

induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem 

Favorecimento 

da prostituição 

ou de outra 

forma de 

exploração 

sexual de 

criança ou 

adolescente ou 

de vulnerável 

218-B Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou 

dificultar que a abandone. 

Mediação para 

servir a 

lascívia de 

outrem 

227 Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. 

 

Favorecimento 

da prostituição 

ou outra forma 

de exploração 

sexual 

228 Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém 

a abandone. 

Casa de 

prostituição 

229 Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em 

que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou 

mediação direta do proprietário ou gerente. 

Rufianismo 230 Tirar proveito da prostituição alheia, participando de seus 

lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem 

a exerça 

Escrito ou 

objeto obsceno 

234 Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para 

fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, 

escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 
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     I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público 

qualquer dos objetos referidos neste artigo; 

     II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, 

representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter 

obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo 

caráter; 

     III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, 

ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. 

A pena para todos esses crimes é agravada quando cometido contra criança ou 

adolescente com idade menor ou igual a 14 anos, pois, segundo o Código Penal (art. 224), 

esses são casos em que há situação de violência presumida. 
Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Código Penal de 2009. (2017). 

 

Após observar a tipificação dos crimes sexuais passíveis de punição no país e o 

cenário de violência em que se situam muitas crianças no país, foi fundamental olhar 

para a comunicação, em específico, o jornalismo, para compreender como tem se dado o 

universo noticioso em relação aos casos de violência sexual contra crianças. 

 

Metodologia 

 

Para aqui produzir uma breve reflexão e aproximação deste conteúdo acessado 

diariamente pelo público, propomos o exame do corpus de análise coletado, através de 

um estudo de natureza aplicada e com objetivo exploratório. A análise contará com 

pesquisa bibliográfica e abordagem quali-quantitativa (PROVANOV; FREITAS, 2013), 

através de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Os materiais a serem analisados serão 

as reportagens coletadas em alinhamento com o tema desta pesquisa, através do método 

proposto por Laurence Bardin (1977), que propõe um conjunto de técnicas para analisar 

as comunicações visando obter indicadores que permitam a interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

Conforme Bardin (1977), são obedecidas as seguintes fases para a organização da 

análise de conteúdo: 

a) Pré-análise, fase de preparação das informações; 

b) Exploração do material, onde é feita a administração das técnicas de 

codificação e categorização sobre o corpus; e 

c) Tratamento dos resultados, interferência e interpretação, fase onde ocorre a 
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proposição de síntese e seleção dos resultados, interferência e interpretação. 

Na fase de pré-análise foi realizada a leitura flutuante a partir deste corpus 

escolhido, obedecendo às regras da exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência (BARDIN, 1977). Para a extração do corpus, realizei a observação diária 

dos três portais de notícia mais acessados no Brasil durante dois meses. Foram 

escolhidos os meses de setembro e outubro sob a justificativa de que este segundo é o 

mês em que se comemora o dia das crianças, mantendo-se assim um mês anterior a ele e 

o próprio mês desta celebração. Nesse processo, foram registradas todas as notícias que 

traziam como tema a violência sexual contra crianças
6
. De acordo com dados do Alexa

7
 

no início desta pesquisa, os sites mais acessados no Brasil eram: Google (em sua 

extensão .br), YouTube, Facebook, Google (na versão internacional), Live, Uol, Yahoo e 

On Tests. Neste mesmo ranking, elegi os três maiores sites em número de acessos que 

tem como principal foco a notícia, ou seja, portais de jornalismo. Figuram na lista 

alguns portais que trabalham com notícia, mas se autodeclaram portais de serviço, como 

o Uol, Msn, Yahoo e outros. Assim, os sites que irão compor o corpus desta pesquisa 

serão o Globo.com, o Blasting News e a Folha de S. Paulo. Estes portais aparecem em 

5º, 19º e 27º endereços mais acessados dentro do território brasileiro no ranking Alexa.  

Diante do material coletado, analisamos quantitativa e qualitativamente as 

reportagens, observando questões como quem são as vítimas no âmbito de gênero, 

idade, grupo social, localização geográfica, de quem parte a agressão, quem serve como 

fonte nas reportagens, quais termos são utilizados para falar do crime e outros fatores 

que contribuam para traçar o perfil deste tipo de material jornalístico. Neste artigo, 

apresentamos resultados parciais sobre alguns dos aspectos de recorrências vistos no 

material, como forma de aproximação do tema e suas interlocuções com a cultura e os 

direitos humanos. 

 

Resultados parciais 

 

Diante do material coletado como corpus nesta investigação, de maneira preliminar, 

 
6 Para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) são consideradas crianças todos os sujeitos com menos 

de 18 anos. Essa será a idade utilizada para se referir ao sujeito infantil nessa investigação. 
7 A pesquisa foi realizada no site em 18 de junho de 2016.  
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alguns marcadores vistos nas reportagens já sinalizam recorrências no fazer jornalístico 

quando o assunto é violência sexual contra crianças. O Brasil tem uma média de mais de 

vinte e dois mil casos de violência sexual contra crianças registrados ao ano, porém, o 

volume de reportagens sobre o tema sinaliza potente silenciamento diante da situação. 

Durante os 60 dias de coleta do corpus, contemplando mapeamento diário nos três sites 

jornalísticos mais acessados do Brasil, foram veiculadas 43 reportagens – que se 

referiam a 29 diferentes casos, conforme Tabela 2. Em um cálculo breve, pode-se 

perceber, por exemplo, que, enquanto mais de sessenta crianças sofrem violência sexual 

por dia no Brasil, 0,43 casos são noticiados diariamente, ou seja, menos de meio caso 

sobre o tema aparece por dia nos três sites jornalísticos mais acessados no Brasil. 

 

Tabela 2 - Quantidade de notícias nos três sites pesquisados 

 G1 Blasting News 
Folha de S. 

Paulo 
TOTAL 

Dias 

monitorados 
60 60 60 60 

Reportagens 

veiculadas 
30 13 0 43 

Casos 20 12 0 29 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Em formato de análise parcial, a observação do conteúdo coletado no corpus 

desta pesquisa, pode apontar para recorrências e alertas, e dentre estes, os principais 

aspectos que emergem deste material alertam que nas reportagens é recorrente a 

tentativa de culpabilização das vítimas e/ou de seus responsáveis; que os leitores 

brasileiros têm consumido “jornalismo” produzido por pessoas não-jornalistas; que o 

número de casos exclusivamente em que as vítimas são do gênero masculino é igual ao 

número de casos exclusivamente em que as vítimas são do gênero feminino; a 

ininteligibilidade em relação ao tema quando tratado nas reportagens; e que existe um 

silêncio da mídia em relação aos casos de violência sexual contra crianças, visto o baixo 

número de reportagens veiculadas e na não continuidade de atualização sobre os casos.  

Além destas recorrências observadas diante do corpus coletado, ao se ater ao 
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panorama dos produtos culturais ofertados ao público infantil e de abusos às crianças, 

evidencia-se uma espécie de dualidade latente na mídia: ao mesmo tempo que incentiva 

e legitima padrões de gênero e erotização precoce, escandaliza-se diante dos casos de 

violência sexual. Neste artigo, será discutida a culpabilização das vítimas ou de seus 

responsáveis nas narrativas das reportagens que tratam de casos sobre violência sexual 

contra crianças. 

Ao quantificar os resultados encontrados, é possível perceber marcadores 

importantes no que se refere ao jornalismo online sobre violência sexual contra 

crianças. Mas para além de dados que podem ser ilustrados através de números, pode-se 

perceber outros fatores importantes sobre o jornalismo quando este trata do assunto. 

As reportagens recorrentemente constroem textos que dão lugar de importância 

para explicações e detalhamento de como ocorreram os casos de violência, que, neste 

contexto, agem como justificativas para a agressão sofrida. Este aspecto aponta para a 

atenuação da violência, agindo como minimizador da culpa do agressor e consequente 

culpabilização da vítima e/ou seus responsáveis pela violência relatada. Momentos de 

não supervisão dos responsáveis, roupas utilizadas pelas vítimas, ingestão de bebidas 

alcoólicas, acesso livre a internet e outros motivos aparecem como forma de transferir a 

culpa do agressor para a vítima e/ou seus pais. 

Campanhas online e ações de mobilização
8
 têm confrontado a lógica do 

argumento “ela [a vítima] estava pedindo”, comumente dito diante de uma situação em 

que a vítima não estava cumprindo com os bons costumes construídos em sociedade ou 

descumprindo os papéis de gênero. De acordo com a pedagoga e militante pelos direitos 

das crianças e dos adolescentes Tiana Sento-Sé (2014), a lógica da culpabilização se dá 

em coerência com a cultura machista em que o país se estabelece. 

 

De um modo geral os países são muito machistas e o Brasil não é diferente. 

Então mudar essa cultura machista ainda é um dos maiores desafios porque 

ainda é muito comum você chegar em alguns júris e os juízes dizerem ‘ah, mas 

ela provocou, ela andava de roupinha curtinha dentro de casa e aí, claro que o 

padrasto é homem…’, quer dizer, culpabilizar a menina. Então você aí vê muito 

 
8 A exemplo da campanha Chega de Fiu Fiu, “uma campanha de combate ao assédio sexual em espaços públicos 

lançada pelo Think Olga. Inicialmente, foram publicadas ilustrações com mensagens de repúdio a esse tipo de 

violência. As imagens foram compartilhadas por milhares de pessoas nas redes sociais, gerando uma resposta tão 

positiva que acabou sendo o início de um grande movimento social contra o assédio em locais públicos”. Site da 

campanha disponível em: <http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/>. Acesso em 4 maio 2017. 
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pai que acha que ele é dono daquela filha, então que é ele quem tem que iniciar 

aquela filha na vida sexual. Então acho que esse é um grande desafio.
9 

 

O documentário The Hunting Ground (DICK, 2015) também ilustra que há 

marcadores recorrentes em relação aos motivos para agressões sexuais, além de 

doenças, como é o caso da pedofilia, as construções identitárias lidam na perspectiva de 

incentivar e validar essas violências. A exemplo, os indivíduos de gênero masculino 

vivenciam desde a infância uma construção social predatória em relação ao sexo – e, 

como visto na análise inicial do corpus, todos os agressores são do gênero masculino. 

Assim, a “conquista” sexual é louvada por seus iguais, tornando-se invisibilizada a 

lógica do consentimento. No relato de um ex-membro de uma fraternidade, a 

valorização do comportamento predatório é evidente: 

 

Toda noite de quarta-feira tínhamos o que chamávamos de reuniões, em que 

todos os irmãos, cerca de 70, se todos compareciam, se reuniam no porão e 

começavam um ritual bem estruturado trocando histórias sobre conquistas 

sexuais. Se um irmão tivesse tido sexo anal com uma mulher, aquilo seria 

mencionado, e seria um tipo de momento de parabenização. (DICK, 2015). 

 

Associado à citação anterior e à tentativa de culpabilização da vítima em função 

de seu contexto no momento da violência, o relato de Andrew Lohse, ex-membro de 

fraternidade na Dartmouth College, corrobora com a lógica popular de que a conduta da 

vítima autorizaria algum abuso. 

 

A ideia seria deixar todo mundo incrivelmente bêbado, apagado de tão bêbado, 

o que aumentaria as chances das pessoas fazerem sexo. Com certeza havia algo 

de predatório sobre isso. Os irmãos da fraternidade sentiam orgulho de um 

relacionamento presa/predador com as mulheres que vinham a estas festas. 

(DICK, 2015). 

 

A lógica que percebemos ser utilizada no jornalismo não é diferente do que 

mostram os aspectos culturais citados no relato acima, que exemplifica que uma vítima 

que se coloca em risco não tem o direito de reclamar caso seja agredida, além de “estar 

pedindo” por essa agressão. Mais uma vez, a violência dá sinais de sua normatização 

 
9 Que Abuso é Esse? Episódio 06: A União Faz a Proteção. Produção: Canal Futura. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jXlHn0WB1JU&index=6&list=PLNM2T4DNzmq4ela0EhSWG3W1ZW_JGA

9uX>. Acesso em 8 de jul. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXlHn0WB1JU&index=6&list=PLNM2T4DNzmq4ela0EhSWG3W1ZW_JGA9uX
https://www.youtube.com/watch?v=jXlHn0WB1JU&index=6&list=PLNM2T4DNzmq4ela0EhSWG3W1ZW_JGA9uX
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diante das construções sociais de gênero, reforçando o ditado popular que diz que “a 

ocasião faz o ladrão”. Na construção das reportagens, a inserção de informações que 

explicam demasiadamente como os casos de violência se deram, atuam como 

justificativas para os crimes. Elas, portanto, convidam o leitor a buscar algum culpado 

para o fato que não seja o próprio agressor, transferindo responsabilidades e 

culpabilizando outros indivíduos que não o criminoso - o personagem a ser 

responsabilizado na reportagem. A exemplo disso pode-se observar o trecho a seguir
10

 

de uma das reportagens que pertence ao corpus da pesquisa. 

 

Conforme o delegado, o menino resolveu se encontrar com o jovem porque 

brigava muito com os irmãos e queria "dar um susto na família", ficando 

uma semana longe de casa. Porém, em dado momento, pediu para voltar, mas 

foi ameaçado pelo suspeito.
 

 

Neste trecho, a reportagem insinua que o erro do menino em “fugir de casa” teria 

resultado na violência sexual sofrida por ele. Assim, tendo em vista que a mídia não 

apenas reflete o que é visto na sociedade, mas também age como construtora destas 

normativas, neste ponto é clara a tentativa de minimização da violência noticiada e a 

justificação para o fato ocorrido. Diante de informações citadas acima, percebemos que 

o fato mais relevante da notícia acaba enfraquecido, ou seja, a violência vivenciada pela 

criança se mostra em segundo plano na construção jornalística. 

 

Considerações 

 

Este momento de desenvolvimento da pesquisa acadêmica tenta situar quais serão as 

próximas etapas da investigação diante do material já coletado e suas possibilidades de 

fomento nas discussões - tanto no tópico da culpabilização, brevemente discutido neste 

artigo, como outras recorrências surgidas no material de análise da pesquisa mais ampla. 

Tendo em vista o material coletado e aqui apresentado como corpus da pesquisa, 

além das discussões iniciadas acerca do tema da violência sexual contra crianças no 

jornalismo, conceitos de infâncias, cultura e mídia, evidencia-se a necessidade de 

aproximação e aprofundamento das discussões acerca da garantia de direitos humanos 

 
10 Neste artigo optamos por apresentar os trechos das reportagens em itálico, facilitando a visualização dos discursos. 
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para as crianças, os atravessamentos dessas questões nas coberturas jornalísticas – bem 

como neste fazer comunicacional, a importância da recepção e auto-representação das 

crianças em sua formação como sujeito de direitos, além de discutir conceitos de 

violência e práticas sociais. 
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