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Resumo 

Este artigo é fruto de uma reflexão em andamento sobre a representação dos crimes 

sexuais pelo jornalismo no Brasil de modo comparativo entre os séculos XX e XXI, 

especificamente no jornal O Estado de S. Paulo. Ao investigar esses fragmentos 

discursivos materializados no relato da imprensa, tentaremos destacar a tensão existente 

entre as dimensões pública e privada na elaboração de tais narrativas. Principalmente a 

partir do pensamento de Hannah Arendt, Louis Quéré, Serge Moscovici e Michel 

Foucault, a meta é perceber se – e em quais condições – o crime sexual adquire o status 

de problema público na sociedade brasileira. 
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Introdução 

 
Ai, mulata assanhada / Que passa com graça / Fazendo pirraça / Fingindo inocente / 

Tirando o sossego da gente [...] Ai, meu Deus, que bom seria / Se voltasse a escravidão /  

Eu pegava a escurinha / Prendia no meu coração / E depois a pretoria / É quem resolvia a questão  

Ataulfo Alves 

 

No primeiro semestre de 2016, um acontecimento tomou conta da agenda pública 

brasileira. O estupro coletivo de uma adolescente por mais de 30 homens na zona oeste 

do Rio de Janeiro dividiu opiniões, levantou uma forte discussão e, evidentemente, uma 

intensa cobertura midiática. Diferentemente do que ocorre com outros crimes, como 

roubos, sequestros e homicídios, os discursos noticiosos sobre o fato não se limitaram a 

relatar a violência e os passos da investigação. A própria vítima, uma garota de 16 anos, 

foi colocada no centro da arena do debate, teve seu passado revirado, sua trajetória 

condenada e sua condição de vítima problematizada.  

 Em julho de 2017, outra ocorrência da mesma natureza foi registrada também no 

Rio de Janeiro. Dessa vez, a vítima era ainda mais nova: uma criança de apenas doze 

anos foi atraída pelo ex-namorado para o local do crime, que seria cometido juntamente 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, sob orientação da prof. dra. Letícia 

Cantarela Matheus. Email: raqueldornelas@gmail.com. 
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com outros amigos do rapaz. Apesar de não ter obtido a mesma repercussão do caso do 

ano anterior, a violência sexual contra a menina percorreu um caminho semelhante no 

que tange à dúvida com relação à condição de vítima, dessa vez muito mais pela 

conversação informal nas redes sociais do que pelo relato oficial da imprensa.  

Assim como os versos do compositor Ataulfo Alves destacam a legitimidade do 

abuso de uma pessoa que “passa com graça”, o debate sobre casos como o da criança e 

o da adolescente brasileira, em muitas ocasiões, inverte a lógica e imputa culpa à parte 

mais frágil da situação.  

E, assim, nota-se uma clara diferença entre relatos sobre crimes sexuais e sobre 

outros tipos de delito. Por que não se expõe a vida anterior de quem passa por um 

sequestro relâmpago? Por que não se desqualifica quem tem recursos desviados por 

estelionatários? Por que não duvidamos quando alguém disse que foi assaltado quando 

voltava do trabalho à noite? Apesar de vivenciarmos um crescente incentivo a denúncias 

e campanhas massivas de conscientização, as abordagens sobre crimes contra a mulher 

ainda são eufemizadas: as vítimas continuam sendo vistas com desconfiança e o público 

acaba se tornando cúmplice de índices ainda assustadores de ataques às pessoas do sexo 

feminino. 

Das normas jurídicas do começo do século XX (que minimizavam a pena do 

agressor caso a vítima não fosse uma “mulher honesta” ou o absolviam mediante 

garantia de casamento) até a Lei 12.015/09 (que classifica como estupro qualquer ato 

sexual praticado sem consentimento), a legislação pode ter avançado. Mas será que o 

jornalismo vem acompanhando os avanços no mesmo ritmo? Se pesquisarmos os 

enunciados mais remotos na imprensa, perceberemos que as concepções possíveis sobre 

violência sexual foram aprimoradas, à medida que também passamos do Código Penal 

Brasileiro de 1890 para o de 1940
3
. O uso de terminologias como “crimes contra a 

honra da família” e “defloramento”, por exemplo, já não fazem mais sentido hoje, nem 

na forma da lei nem na forma do jornal, o que não significa que não estejam presentes 

ainda no imaginário conservador daqueles que culpam a vítima pelo estupro. Recentes 

campanhas nas redes sociais, como “Eu não mereço ser estuprada” e “Meu primeiro 

assédio”, mostram que a temática, felizmente, está na pauta do debate coletivo. Porém, 

além de não haver suficientes medidas de proteção à mulher, muitas vezes, os próprios 

                                                 
3 A versão mais atualizada, o Código Penal de 2012, ainda está em tramitação no Congresso Nacional. 
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discursos sobre elas, em especial os relatos jornalísticos de estupros, acabam se 

tornando uma nova forma de violentá-la.  

Portanto, nosso esforço analítico neste trabalho consiste em entender melhor os 

enunciados noticiosos integrantes do processo de mediação simbólica do fenômeno da 

violência sexual. Compartilharemos uma reflexão inicial cujo problema central passa 

por investigar por que o processo de compreensão pública de fatos dessa natureza 

envolve tensionamentos e questões até mesmo secundárias, que não estão presentes 

quando falamos de ocorrências criminais de outros tipos. Partindo do conceito de 

representação como aporte conceitual, também investigaremos como a mídia, ao tratar 

discursivamente os crimes sexuais, transita entre as fronteiras do público e do privado 

ao acionar possíveis práticas de ordenamento, atribuir culpabilidade ou expor/omitir 

fatos. A meta é perceber se – e em quais condições – o crime sexual adquire o status de 

problema público na sociedade brasileira. 

 

2. Representação e Discurso Jornalístico 

 

As representações orientam os sentidos da nossa vida social. Segundo Moscovici 

(1978, p. 43-46), elas podem ser entendidas como “uma forma de conhecimento 

particular de nossa sociedade e irredutível a qualquer outra” sendo “equivalentes aos 

mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais”. Assim, cada configuração 

social traz consigo uma representação que a distingue, que a singulariza e que a torna 

compreensível sob determinada ótica.  

Esse caráter social da representação é também destacado por Émile Durkheim 

(1970). O autor não se debruça sobre uma perspectiva individual do termo; antes tenta 

compreender como as percepções são compartilhadas em grupo, como as representações 

são coletivas ou, em suas próprias palavras, “sociais”. Segundo Durkheim (1970, p. 

621), as representações são 

 

[...] comuns a um grupo social inteiro e correspondem à maneira como esse ser 

especial que é a sociedade pensa as coisas de sua experiência própria. [...] 

mesmo quando essas representações têm o caráter geral, que lhes é mais 

habitual, elas são obra da sociedade e ricas de sua experiência. (DURKHEIM, 

1970, p. 621). 

 

Outro teórico que trata a noção de representação é Stuart Hall (1997). Segundo o 

autor, a representação produz sentidos, retrata, descreve, categoriza, simboliza e gera 

significados. Para ele, a representação pode ser entendida como um processo costurado 
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pela linguagem a fim de produzir sentidos acerca do mundo ao nosso redor. E é a 

própria linguagem que permite aos sujeitos sociais comungarem representações e 

partilharem um mapa conceitual em comum.  

 

Representação é a produção de sentido e dos conceitos em nossas mentes 

mediante a linguagem. É o vínculo entre os conceitos e a linguagem que nos 

capacita para distinguirmos o mundo “real” dos objetos, as pessoas dos eventos, 

ou mesmo os mundos imaginários dos objetos, pessoas ou eventos. (HALL, 

1997, p. 4, tradução livre). 

 

Ao mesmo tempo, as representações não se configuram como instâncias 

estáticas, mas como processos permeados por tensões, conflitos e cruzamentos 

agonísticos. Se elas estão em movimento, são retroalimentadas pela linguagem, pela 

comunicação, pelas trocas interacionais simbólicas. Portanto, percebemos que o 

conceito poderá nos ajudar a entender como os recursos textuais são acionados nos 

discursos midiáticos para gerar sentidos (até mesmo provisórios) e fazer emergir 

significados (questionáveis) sobre os crimes sexuais. 

A representação discursiva pode ser entendida como um fenômeno ideológico 

encarnado no discurso da imprensa, pois “[...] através das lentes múltiplas dos textos 

escritos, dos audiotextos e dos textos audiovisuais, o mundo é apresentado e 

representado: repetida e interminavelmente” (SILVERSTONE, 2005, p. 22). 

Assim, as representações midiáticas revelam valores. São (um dos) pontos de 

referência para entendermos a produção de significados de determinado contexto social. 

Por isso mesmo, é central a reconstituição das representações sobre a violência sexual 

contra a mulher, tendo como palco de materialização os discursos jornalísticos a 

respeito de tais crimes.  

Da mesma forma, tais discursos também não podem ser encarados como uma 

esfera individualizada, mas, antes de tudo, como sociais, porosos e também mutáveis. 

Foucault (2001) alerta para o fato de o discurso passar por um processo histórico de 

formação e que, portanto, está sempre passível de alterações e retroalimentações. Já 

Bakhtin (1992) sublinha o caráter social do enunciado, à medida que toda inscrição 

textual carrega em si arcabouços coletivos, ou seja, outros enunciados que a perpassam 

e sentidos que não podem ser aprisionados em significados cristalizados.  

Portanto, entender a narrativa da imprensa é também entender os sentidos que 

circulam na vida social dos diferentes sujeitos e que atravessam as falas do jornalismo. 

Do mesmo modo, não podemos considerar o conjunto de enunciados noticiosos como 
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uma esfera correspondente e especular dos fatos da vida, mas como um dos muitos 

discursos que são influenciados e influenciam as interações comunicativas da vida em 

sociedade.  

No entanto, um ponto merece ser esclarecido acerca da natureza social dos 

discursos. Apesar de dinâmicos e mutáveis, eles têm suas especificidades. Se assim não 

fosse, como poderíamos reconhecê-los e nos apropriarmos deles nas interações 

comunicativas? No caso do jornalismo, apesar de atravessado por diversas outras vozes, 

é possível perceber traços que singularizam seu discurso. Sem entrar no mérito da densa 

discussão sobre o ou os discurso(s) jornalísticos, gostaríamos aqui apenas de destacar 

alguns elementos que nos ajudam a identificar a chamada voz da imprensa.  

Especificamente, no noticiário factual ou no jornalismo noticioso, é possível 

detectarmos regularidades discursivas, como o tom testemunhal, a busca pelo ideal de 

objetividade e neutralidade, a ocultação dos traços de construção da narrativa e o 

posicionamento positivista da imprensa que se coloca como reveladora da verdade dos 

fatos. Apesar de exaustivamente debatidas e criticadas no âmbito acadêmico-reflexivo, 

tais marcas ainda permeiam a prática profissional. É o modus operandi do campo, 

perpetuado por décadas de práticas e ainda bastante responsável por mover a 

engrenagem que origina milhares de enunciados da imprensa todos os dias. 

Do mesmo modo, ao se dirigir a um público heterogêneo, ao contar com pouco 

tempo para apuração e, muitas vezes, com um espaço pré-determinado para a 

enunciação, o jornalismo diário não encontra fôlego para debates mais complexos dos 

fatos que noticia. A superficialidade, em geral, passa a ser uma de suas mais fortes 

marcas.  

No jornalismo, a superficialidade não existe simetricamente ao profundo das 

coisas. O superficial não inclui o essencial – é ingênuo em relação a este. 

Ignora-o para, somente assim, viabilizar-se técnica e discursivamente, pois no 

espaço e no tempo da notícia cabe muito pouco do real. Fragmentos. (BRUCK, 

2012, p. 64). 

 

Assim, levando em considerações os elementos de sua singularidade, é 

necessário investigar que traços do modo de produção do jornalismo podem influenciar 

na elaboração de narrativas sobre os crimes sexuais. Além disso, faz-se necessário 

analisar se, ao falar sobre tais casos, alguma especificidade da linguagem da imprensa é 

desconsiderada ou foge à regra durante o processo de enunciação dos crimes. Ao 

mesmo tempo, a partir do que propõem Foucault e Bakhtin, poderemos entender que 

outros discursos sustentam as concepções de vítima, culpado, as soluções apontadas e a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

própria noção de violência sexual presentes nos fragmentos noticiosos. E, a partir disso, 

tentar compreender se as representações materializadas discursivamente na imprensa se 

associam a um processo de imbricação entre as esferas pública e privada.  

 

3. Entre o Público e o Privado 

Pensar nas representações e nos discursos a respeito dos crimes sexuais implica 

também em tensionar as noções de público e privado. Ora, se em muitos casos, a 

atribuição da culpa e a solução do problema da violência passam por delegar a 

responsabilidade à estrutura familiar ou ao comportamento íntimo da vítima, temos à 

frente um problema de natureza particular e/ou doméstica. No entanto, se os atos 

passam a ser encarados como um aspecto que precisa ser enfrentado coletivamente, o 

fenômeno ascende à categoria pública. Nesse sentido, nos perguntamos: por qual esfera, 

prioritariamente, os crimes sexuais são discursivamente representados ao longo dos 

anos? Como, historicamente, o processo de compreensão simbólica envolve questões do 

âmbito público e do privado? 

Conceituar público e privado é caminhar sobre um terreno estriado.  Tantos nas 

perspectivas sobre espaço público, quanto nas abordagens de problemas públicos, a 

discussão mostra que muitas vezes a delimitação entre as duas fronteiras passa por 

tensões. Hannah Arendt (1981), ao versar sobre as duas noções, relembra a divisão 

societária na Grécia antiga: o público se referia à polis (lugar da argumentação, do fazer 

político), enquanto o âmbito privado se circunscrevia ao ambiente doméstico. Enquanto 

na esfera privada se acentuavam as diferenças – pela posição privilegiada da figura 

masculina – a esfera pública era o lugar do comum, da convivência dos iguais, o espaço 

das pluralidades, onde “cada homem tinha constantemente que se distinguir de todos os 

outros, demonstrar, através de feitos ou realizações, que era o melhor de todos” 

(ARENDT, 1981, p. 51). A esfera privada tinha esse nome também porque era um lugar 

de privação, onde seus habitantes não estavam aptos a participar da vida na pólis – o 

local da vida plena. 

Já na configuração romana, a plenitude era atribuída ao privado. Arendt explica 

que, no modelo de sociedade de Roma, esse privado passa a ser supervalorizado e 

transborda até o social. Por sua vez, na Idade Média, público e privado se dissolvem no 

social – e é este social que passa a preencher o espaço público, alterando 

significativamente sua natureza. 
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O social de Hannah Arendt é o que hoje chamamos de sociedade civil. Para a 

autora, se antes o espaço do relacionamento era o privado, a necessidade de aprimorar a 

força de trabalho demandou dos seres humanos relacionamentos recorrentes fora do 

ambiente doméstico. O público deixa de ter o caráter político argumentativo para adotar 

discussões funcionais, organizativas que impulsionam a engrenagem do labor e da vida 

em comum. Para a autora, a dissolução da força do privado, a penumbra que nos 

resguardaria, significa a inexistência do nosso local de refúgio.  

Apesar de versar sobre a temática se referindo a um contexto mais 

contemporâneo, marcado pela tecnologia digital, Paula Sibilia (2008) também destaca a 

importância da esfera privada para a construção de nossas subjetividades e 

sociabilidades: 

 

Sozinha e a sós consigo mesma, a própria subjetividade podia se 

expandir sem reservas e auto-afirmar em sua individualidade. [...] Era 

necessário dispor de um recinto próprio, separado do ambiente público 

e da intromissão de outrem por sólidos muros e portas fechadas [...] 

para poder ser alguém; para se tornar um sujeito, ter condições de 

produzir a própria subjetividade. (SIBILIA, 2008, p. 56, grifos da 

autora). 

 

Voltando ao pensamento de Arendt, além do transbordamento do privado e a 

perda de sua força, a autora lamenta também o enfraquecimento do espaço público, a 

falta de um projeto em comum que transcenda à existência individual. “Sem essa 

transcendência para uma potencial imortalidade terrena, nenhuma política, no sentido 

restrito do termo, nenhum mundo comum e nenhuma esfera pública são possíveis” 

(1991, p. 64).  

A relação entre as duas esferas é justamente um dos pontos centrais da 

investigação que propomos. De fato, antes do marco legislativo implantado pela Lei 

12.015/09, alguns crimes sexuais só poderiam ser tratados sob a categoria de Ação 

Penais Privada, ou seja, o Ministério Público não poderia intervir. Já no começo do 

século XX, os “crimes contra os costumes” eram tratados em esferas circunscritas . A 

intenção era evitar ao máximo a publicização dos fatos para se evitar escândalos e “a 

produção de novos danos em seu [da vítima] patrimônio – moral, social, psicológico 

etc. – diante de possível repercussão negativa trazida pelo conhecimento generalizado 

do fato criminoso [...]" (OLIVEIRA, 2008, p. 116). 

Paradoxalmente, quando alçados à esfera pública, os crimes sexuais eram 

tratados discursivamente com traços inacreditavelmente privados, como o estado dos 
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órgãos genitais das vítimas e sua trajetória afetiva. O nome das mulheres violentadas 

era divulgado sem nenhuma ressalva (como veremos a seguir) e sua intimidade 

exposta à avaliação e ao julgamento social.  

Portanto, ao analisar as narrativas de um acontecimento que testemunha 

entrecruzamentos entre o público e o privado, procuraremos entender em que momento 

(e se) um ato sexual inscrito (e não consentido) em relações privadas deixa de ser 

pontual e passa a ter uma dimensão mais estendida, se tornando um assunto de interesse 

comum, ou seja, algo que atinge toda uma coletividade. Se o crime sexual não envolve 

apenas a relação de força entre dois indivíduos, mas uma relação de dominação 

instituída e aceita socialmente, haveria um momento em que a questão transcenderia aos 

atos isolados e se transformaria em um problema coletivo?  

 

4. Problema Público (Ou Não)? 

De que forma podemos definir um problema público? Podemos tentar achar as 

respostas em John Dewey (1958), para quem o público não é algo existente a priori, 

mas uma coletividade que se constitui quando afetada. Quando constituída, ela é 

acionada e age. Portanto, o problema e seus públicos surgem a partir da própria noção 

de experiência. 

Além disso, para Dewey, uma determinada situação se configura como problema 

público quando passa a afetar um contingente populacional em níveis para além 

daquelas pessoas diretamente envolvidas. Não é apenas uma questão quantitativa, mas 

de níveis de afetação. 

O autor se contrapõe a perspectivas teóricas que acreditam que o público não 

seja capaz de argumentar. O problema público é discutido, refletido e sofre ação da 

coletividade acionada. O lugar em que o público debate é o lugar do estar junto, da 

discussão. Não é aleatório que Dewey seja um dos teóricos da democracia: um 

problema público exigiria ações mediadoras e reguladoras de atores institucionais, como 

o povo e o Estado.  

Louis Quéré, que possui fortes bases pragmatistas também ancoradas em 

Dewey, fala da noção de problema público ao discorrer sobre acontecimentos que os 

suscitam. Citando Battegay (1993), o sociólogo nos explica que um acontecimento se 

torna um problema público quando é “revelador de uma situação inédita” (1995, p. 
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106), instaura um conflito de opiniões, exigindo, frente a tudo isso, uma ação pública 

adequada.  

Quéré também imputa dinamicidade à definição de público. Não é aleatório, 

portanto, o fato de ele entender o espaço público como forma e como acontecimento 

(1995) ou como forma e modalidade da experiência (2003), corroborando com Dewey. 

Este caráter acontecimental reflete a base interacional e situacionista do autor, 

permitindo uma ancoragem na microssociologia dos fatos para entender as nossas 

configurações enquanto sociedade.  

Louis Quéré também diferencia o problema público do social. Os problemas 

públicos seriam situações mais pontuais, que surgem de forma mais específica e que 

demandam uma ação mais precisa, mais urgente. “Os problemas sociais são mais vastos 

que os problemas públicos – para se tornar um problema público, um problema social 

deve ser tematizado de uma certa maneira e dentro de um certo campo” (2000, p. 14, 

tradução livre). A fome, por exemplo, pode ser definida como um problema social do 

planeta: se arrasta já há algum tempo e não possui ações agrupadas, circunscritas no 

tempo e no espaço. Já a atual crise política do Brasil pode ser classificada como um 

problema público: trata-se de uma situação mais recortada e que demanda uma ação 

mais imediata e específica. 

Já Gusfield (2009) elenca três características para que um problema seja 

considerado público: ele necessita ser reconhecido como tal por uma coletividade; 

proporciona a instauração de um debate; e suscita a formulação de uma ação coletiva a 

fim de minimizar o quadro problemático instaurado. 

Por sua vez, Louis Quéré chama a atenção para o fato de que os problemas 

públicos são respondidos de acordo com o contexto e a formatação do social em que se 

instauram. Para o autor os “problemas públicos são configurados de acordo com as 

causas e soluções práticas que nós encontramos, dentro do quadro dos nossos hábitos de 

pensar e dos nossos hábitos (e capacidades) de ação” (2001, p. 112, tradução livre).   

Assim, além das características elencadas por Gusfield, Quéré pretende 

sublinhar o fato de que o contexto social e histórico tem grande peso para a formulação 

de problemas públicos e para o consequente agenciamento de sujeitos. Se, dentro da 

classificação de Gusfield o problema precisa ser reconhecido como tal por uma 

coletividade, Quéré quer chamar a atenção para a singularidade e dinamicidade de cada 

coletivo. Assim, tal processo de entendimento e enfrentamento de um quadro 
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problemático depende da formatação, do modelo de sociedade e das experiências que o 

social considera (ou não) como uma questão a ser solucionada em conjunto.  

Desse modo, é necessário perguntar: como as diferentes configurações de Brasil, 

ao longo das décadas, simbolizaram o fenômeno da violência sexual, através do relato 

noticioso? Se o jornalismo é uma narrativa ancorada nos valores e normas de 

determinada época, os enunciados sobre crime sexual passaram por mudanças à medida 

que o país também migrou de um modelo agrário (começo do século XX) para uma 

nação mais industrializada? Existe algum marco pelo qual passamos a entender a 

violência sexual como problema público? Ou tal configuração ainda não é encontrada 

nos relatos da imprensa? 

 

5. A Violência Sexual Midiatizada 

A violência de caráter sexual tem seu lugar no relato jornalístico no Brasil desde, 

pelo menos, o final do século XIX. Mas enquanto conceito operatório do senso comum, 

tem variado historicamente. Assim, como os furtos, roubos e estelionatos, não é recente 

o fato de o crime sexual ocupar espaço na cotidianidade da imprensa e um dos objetivos 

da pesquisa proposta é localizar as primeiras reportagens sobre o tema, no começo do 

século XX. Para se ter uma ideia, por meio de um levantamento preliminar, entre 1916 e 

2016, há mais de sete mil ocorrências desse tipo apenas no acervo do jornal O Estado de 

S. Paulo. Nossa hipótese é que, durante quase todo esse período, essa tipologia de crime 

tenha sido tratada como algo da ordem do privado, e só muito recentemente – de fato 

nos últimos anos – tenha sido enquadrada dentro do problema da chamada “violência 

urbana”. 

Apesar de ser um esforço analítico preliminar, já podemos perceber, dentro 

desse corpus, algumas nuances que justificam nossa intenção de investigar a oscilação 

entre as esferas pública e privada quando o jornalismo se propõe a narrar tais 

ocorrências. Uma notícia de O Estado de S. Paulo, veiculada em 9 de julho de 1937, 

divulgou os resultados de um julgamento de crime sexual em que a veracidade da 

denúncia era baseada em padrões instituídos do comportamento feminino. 

“Considerando que a vítima era uma moça recatada, séria e honesta [...] e de 

procedimento familiar, não se pode deixar de tomar em consideração suas afirmações” 

(O ESTADO DE SÃO PAULO, 1937, s.p.). 
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Outra notícia coletada relata uma denúncia feita por uma adolescente, Emilia 

Augueta. O texto desqualifica o crime, levando em consideração a regularidade de 

práticas sexuais da vítima. O fragmento de 12 de outubro de 1916 salienta que “[...] 

cumpre ainda lembrar que a dilatação do canal vaginal muito prova que o defloramento 

é antigo à data do auto” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1916, s.p.) – em uma tentativa 

de deslegitimar o lugar da vítima.  

Se realizarmos um salto no tempo, um século à frente para sermos mais precisos, 

perceberemos que o padrão de narratividade perpetua algumas das características do 

começo dos anos 1900. No caso da jovem carioca estuprada por mais de 30 jovens, o 

mesmo jornal destacava, em 2 de junho de 2016, que a garota era “frequentadora 

assídua de bailes funk” e que “agredia os pais fisicamente”. O veículo trouxe, a 

propósito, uma manchete ressaltando que, aos 14 anos, a adolescente havida sido 

“apreendida por postar fotos com armas”
4
.  

Se quisermos destacar outro exemplo recente, para além do jornal O Estado de 

S. Paulo, podemos sublinhar o tratamento discursivo dado ao mesmo fato pelo portal de 

notícias Veja Online. Em 3 de junho de 2016, o site trouxe uma matéria intitulada “A 

história completa do estupro que chocou o Brasil”. Na foto de destaque, a legenda 

também trata de questões anteriores ao crime e que, muito provavelmente, não 

apareceriam caso a ocorrência policial não tivesse envolvimento com o âmbito sexual. 

“A menor empunha uma arma em foto divulgada por traficantes: atração por bailes 

funk, drogas e más companhias” (VEJA, 2016)
5
. 

Evidentemente, a percepção da imprensa sobre a violência sexual contra a 

mulher exige um olhar muito mais analítico. Mas, neste pequeno e embrionário 

exercício reflexivo, já é possível perceber algumas indagações que se colocam perante 

nós, com base no aporte teórico discutido até aqui. 

Ao nos alicerçarmos no pensamento de Hannah Arendt, para quem o público 

tem a ver com a construção de um mundo conjunto, podemos pensar no problema 

público como aquele que busca coletivamente debater soluções para um fenômeno que 

afeta a todos em comum. Um projeto político, compartilhado. Se o jornalismo ocupa 

                                                 
4 Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,aos-14-vitima-de-estupro-coletivo-foi-apreend 

ida-por-postar-fotos-com-armas,10000054847>. Acesso em: 1º Jul. 2017. 

 

5 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasil/a-historia-completa-do-estupro-que-chocou-o-brasil/>. Acesso em 1º 

Jul. 2017. 
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ainda hoje um lugar privilegiado de debate, é possível deduzir que é também no 

perímetro noticioso que tecemos o comum na contemporaneidade. 

Se Arendt nos diz que hoje o público deixa de ter o caráter político 

argumentativo para adotar discussões organizativas, como a mídia (enquanto espaço 

público) tem discutido conjuntamente a questão? Por que e em quais ocasiões 

legitimamos o tratamento de crimes sexuais apenas na esfera privada; e, em outro pólo, 

entendemos ser necessário alçá-los à agenda pública pelo relato noticioso? Haveria 

ainda um momento que o problema passaria a ser de interesse coletivo e transcenderia 

aos atos isolados? 

 

Considerações Finais 

Longe de encontrar respostas cabais para tais questões, este trabalho tem, antes 

de tudo, a intenção de realizar um esboço analítico e metodológico na tentativa de 

entender a representação do crime sexual, da vítima e do suspeito, bem como as noções 

de público e privado implicadas nas ocorrências e a formatação (ou não) de problemas 

públicos por meio do tratamento discursivo da imprensa. Quais as atribuições de 

responsabilidade e causa? Quem são os sujeitos do estupro? Há uma concentração 

sazonal ou ausência da temática na agenda midiática? Que atores institucionais ou não 

são acionados na busca da solução do possível problema? 

Para isso, é necessário entender a análise do espaço midiático como arena de 

formulação do sentido. Podíamos elencar outros terrenos, como os fóruns de 

movimentos sociais, o debate acadêmico ou até mesmo jurídico, mas direcionaremos 

nosso olhar para a arena argumentativa formada pelos fragmentos noticiosos, por 

acreditarmos que eles “[...] condensam valores de uma dada sociedade, os conflitos 

típicos de determinadas relações sociais, estereótipos e práticas sociais do nosso 

cotidiano” (NOVAES, 2010, p. 110).  

Nesse esboço analítico, nos perguntamos como o levantamento de questões 

privadas ajuda a entender os crimes sexuais como problema público. Se, para Arendt, o 

público é o âmbito que afetaria a todos em comum, e para John Dewey (1958) essa 

noção estaria ligada a coletividades capazes de responder a uma afetação, como esse 

comum tem sido costurado pelo relato jornalístico? Questionamo-nos, de antemão, 

como o tratamento da chamada grande imprensa acerca do fenômeno da violência 

sexual ajuda a qualificar o debate e a entendê-lo sob a égide de um problema coletivo?  
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Longe de dizermos se um relato é correto ou não ou ainda de imputarmos noções 

valorativas ao fazer da imprensa, interessa-nos mais as nuances do tratamento da 

questão a fim de entender normas, valores e configurações de mundo que se colocam 

perante nós. Afinal, falar de relatos jornalísticos é também falar, em grande parte, de 

nossos modelos de sociedade, de visões de mundo e de como pretendemos, enquanto 

coletividade, tratar de problemas públicos que suscitam (ou não) o agenciamento dos 

sujeitos sociais. 

São lampejos de uma pesquisa que se encontra em fase inicial e que entendemos 

ser frutífera no sentido de compreender melhor as diferentes formações discursivas que 

perpassam nossa cotidianidade e como o jornalismo se coloca nessa ciranda enunciativa 

da qual faz parte.  
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