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Resumo 

O trabalho propõe uma análise dos comentários da matéria publicada e editada pelo             
portal G1 sobre o episódio de estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos,               
no Rio de Janeiro em maio de 2016. Baseando o estudo nas narrativas, nas propriedades               
que o meio propicia para manifestação, na cultura do estupro e na ideia de biopoder de                
Foucault, o artigo usa imagens de tela ( printscreens ) do espaço oferecido pela página             
para comentários dos leitores para tentar localizar os preceitos e preconceitos enraizados            
na sociedade que impulsionam a cultura machista, a culpabilização da vítima e a ideia              
de superioridade masculina. 
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Introdução 
 

Em maio de 2016, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma garota de 16 anos foi                

violentada por 33 homens física e psicologicamente enquanto estava desacordada e sob            

efeito de drogas. O caso repercutiu por todo o país e, por se tratar de um assunto                 

delicado e polêmico, consequentemente causou muita discussão. A mídia teve uma           

participação especial na divulgação e cobertura do acontecimento. O teor violento da            

situação causou uma grande comoção nacional em apoio à vítima, assim como            

contrário. Quando a cultura machista impregnada nas raízes da sociedade manifestou-se           

nos discursos de ódio disseminados pela internet, a discussão entrou em questões mais             

profundas de análise. Bourdieu (1998) analisa essa cultura como algo invisível aos            
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olhos, ou seja, algo naturalizado, muitas vezes reproduzido de maneira implícita por            

causa da grande força que princípios do machismo exercem nessa cultura. 

 

Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o              
exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu          
chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas          
próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas          
da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do         
desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento.         
Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião         
única de apreender a lógica da dominação. (BOURDIEU, p.7, 2012) 

 

A partir desse pensamento, a ideia de biopoder de Foucault, dispositivo           

disciplinar que serviu de base para o desenvolvimento das formas de organização da             

vida moderna e que será discutido adiante, cabe na discussão.Especialmente, quando se            

pensa numa concepção de biopoder relacionado a determinados segmentos sociais, ou           

então naturalizando o raciocínio que o homem seria superior à mulher por ser             

fisicamente mais forte e competente, passada de geração em geração e disseminada até             

hoje, resultando em problemas misóginos como desigualdade salarial e discriminações          

em certas áreas. Para Bourdieu (1998), o fato de o homem (masculino) ser o centro de                

todas as situações está em todas as partes – e essa problemática é aceita pela sociedade                

como algo normal, parecido com uma seleção natural.  
 
A divisão entre os sexos parece estar "na ordem das coisas", como se diz por               
vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está               
presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por            
exemplo, cujas partes são todas "sexuadas"), em todo o mundo social e, em             
estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como           
sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. (BOURDIEU, p.            
17, 2012). 

 
Assim como o autor, Apfelbaum (2009, p.78) acredita que existe uma divisão            

desigual entre os sexos e diz que tal dominação determina o modo segundo o qual os                

homens e as mulheres se representam, constroem e administram as relações que mantêm             

entre si e suas relações com o espaço social, público e privado. A autora ainda fala sobre                 

neutralização da sociedade sobre a questão, indiferença que é usada como uma            

vantagem para a manutenção das estruturas da sociedade. 
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Instruir uma cisão irredutível, uma distinção entre nós e eles ou elas,            
estigmatizar em nome de um conjunto de representações e de normas dadas            
como verdades “naturais” e universais para melhor particularizar e,         
especialmente, excluir do espaço social onde se elaboram as decisões relativas           
ao contrato social, faz parte do arsenal dos modos de dominação           
(APFELBAUM, 2009, p. 77). 

 

Dentre as várias das problemáticas que circulam pela cultura machista está o            

conceito de cultura do estupro. O termo em curto modo se refere a um espaço que                

banaliza, legitima e justifica a violência contra a mulher, ligando o valor da mulher com               

suas condutas sociais (sexo, trabalho e comportamento). Dentro dessa expressão, ainda           

existe uma gama de casos relacionados com, por exemplo, a culpabilização da vítima . E              

no caso estudado, isso entra em pauta a partir do momento em que se tenta justificar –                 

em especial, pelo viés moral – o crime por se tratar, de uma jovem que, segundo a                 

família, é viciada em drogas, frequenta as favelas e os “bailes”, foi mãe na adolescência               

e compactua com uma facção criminosa. Noutras palavras, uma pessoa que não seguiu             

aos padrões sociais estabelecidos para uma mulher, mais precisamente para uma           

adolescente.  

Cultura do estupro e culpabilização da vítima são termos que começaram a ser             

usados nos anos 1970 por movimentos militantes feministas. Desde então,          

difundiram-se e agregaram mais questões ao longo das problemáticas das décadas.           

Conceitos como culpabilização da vítima, slut-shamming, menosprezo do crime,         

incentivo da conquista do sexo a qualquer custo e romantização das relações abusivas             

estão todos englobados neste termo. A luta pela desconstrução de alguns desses            

conceitos nocivos à mulher foi apresentada pela primeira vez pelo New York Radical             

Feminists , no livro Rape: The FirstSourcebook for Women .Se a conduta sexual de uma             

mulher continua a ser a base sobre a qual sua personagem e sua credibilidade está               

determinada, não ocorrerá essencialmente nenhuma mudança no status das mulheres,          

quer seja no tribunal ou na sociedade mais ampla (CONNELL, 1974, p.132). 

O jornalismo atua nessas discussões sociais como um potencializador ou não           

de alguns discursos e discriminações a partir das narrativas que apresentarem nas            

publicações. Guimarães (1990) propõe que os títulos jornalísticos mantenham uma          
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fidelidade com a informação e a importância dela, podendo a partir dele, entender todo              

o texto que vem em seguida: “o título estabelece uma ligação catafórica com aquilo que               

se segue, induzindo a uma dada leitura do texto” (GUIMARÃES, 1990, p. 52). Assim,              

pode-se observar que os conteúdos, principalmente nos títulos, estão munidos de           

ideologias que determinarão o ângulo e a percepção pela qual o conteúdo será absorvido              

pelo interlocutor. No caso estudado, o G1 apresentou a primeira versão da matéria com              

o título Polícia do Rio apura suposto estupro coletivo e identifica r autores de post,              

causando polêmicas por usar o termo “suposto” com o sentido de dúvida do acontecido,              

e não jurídica, como foi justificado. 

Depois de muitas críticas, o jornal mudou o título e passou a afirmar que o               

crime aconteceu. Nessa questão, traz-se o debate para a influência que as mídias e o               

jornalismo trazem em suas narrativas para a sociedade, incentivando e principalmente           

evidenciando a cultura do estupro, que engloba a cultura do machismo. Antunes (2013)             

discute as narrativas jornalísticas como um “caminho fulcral para a compreensão das            

dinâmicas culturais do mundo” (ANTUNES, 2013, p.10). O autor considera narrativa           

não só um texto em si, mas toda a produção de sentidos oriunda da circulação de                

notícias.  

Da cariz mais geral, que envolve a revisão da ideia de narrativa aplicada ao              
jornalismo, passando pelo debate sobre as vinculações sociais da narrativa e           
caracterizando enfim a especificidade da materialidade que essas narrativas         
adquirem em um tipo de formato, trata-se sobretudo de problematizar o terreno            
em que normalmente a discussão é posta (ANTUNES, 2013, p. 10). 

 
 
Com essas abordagens jornalísticas, fica clara a posição simbólica, definida por           

Bourdieu, do machismo nos discursos e nas narrativas transmitida s pelos veículos           

informativos. Outra característica nociva é o conceito de imparcialidade, que tenta a            

todo custo colocar mulheres e homens paralelamente posicionados no mesmo posto           

social, algo que é desmentido facilmente ainda dentro do jornalismo com a forma que a               

mídia apresenta a mulher para o público. “A vida social, em todos os seus aspectos               

historicamente determinados – relações de poder, conflitualidades culturais,        

significados díspares – passa e se faz nas e pelas narrativas. As narrativas têm uma               

natureza social” (ANTUNES, 2013, p.12) . Ao selecionar, ordenar e enunciar os           
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acontecimentos da história, os meios de comunicação apresentam-se como um lugar de            

tensão em que operam forças que levam tanto ao enfraquecimento da memória e ao              

esquecimento, quanto à sua estabilização (RIBEIRO, 1996). Toda essa estrutura causa           

uma consequência pesada para a imagem feminina, que fica marcada pela dominação            

invisível e institucional, aceita socialmente como uma passagem necessária.  

“Desumanizar a mulher é deixar de vê-la como um ser humano, ou seja, como              

igual. Isso faz com que várias violências e desrespeitos a seus direitos humanos sejam              

socialmente aceitos, sejam naturalizados” (CHAVES, 2015, p. 03). O autor ainda           

enfatiza que entre todas as opções que existem no leque de violências, a mais sutil a que                 

estão expostas as mulheres é a violência imposta pela mídia, uma violência naturalizada             

que não permite a real imagem feminina transparecer pelas lentes das quais realmente             

precisam ser. 

O trabalho trata do assunto estudado com a base no conceitos básicos do             

jornalismo e sua construção. Além disso, a análise de conteúdo apresentada tem como             

auxilio de ferramentas digitais, para que assim seja possivel chegar em uma conclusão             

coesa e pertinente. 

 

A cultura do estupro no jornalismo 

A questão volta-se agora para entender como se formularam as produções de            

sentidos oriundas da matéria produzida pelo portal G1. Para isso, buscou-se observar o             

tipo de narrativa em que o portal baseia a matéria, a credibilidade social que as palavras                

recebem dentro do texto e, principalmente, o espaço destinado a comentários, já que o              

portal G1 possibilita que os leitores manifestem-se por meio de comentários.           

“Selecionar significa também priorizar assuntos, mesmo em detrimento de outros”          

(Manual Folha de S. Paulo, p. 21). O trabalho de um jornalista, então, consiste em               

selecionar qual o fato noticiável, e atrelar a ele certo sentido de “relevância social”              

( Ibid , p. 27). Sobre as narrativas, a fundamentação de credibilidade imposta pelo            

jornalismo entra em questão quando, aparentemente, são invertidos valores para          

benefício e /ou interesse próprio.  
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Acreditamos que, em certa medida, esse discurso influi sobre os critérios que            
adotam no momento de escolher pautas e fontes, atribuir relevância editorial,           
possuem discurso voltado para a legitimação do papel profissional e público do            
jornalista, e deve ser analisado, portanto, como um discurso persuasivo de tipo            
ethos, empenhado em qualificar seus autores, alçando-os a uma posição em que            
sua autoridade para tomar as decisões implicadas no processo de produção da            
notícia fica subordinados a certos valores, compartilhados pelo público (ALDÉ          
et al , 2005, p. 188). 

 
A ética no exercício do jornalismo também é uma questão forte para essa             

metodologia. Até que ponto o jornalista está sendo real e conclusivo em suas             

afirmações? Será que os usos de certos termos foram pensados dentro da ética             

profissional e social? Qual o limite para, no caso, vender cliques e ganhar mais              

visibilidade? “(...) a imprensa é a vista da Nação. Através dela a sociedade acompanha o               

que se passa, devassa o que é ocultado, percebe as tramas que se desenvolvem e se                

acautela contra o que a ameaça” (TRAVANCAS, 1992). Dentro dessa questão também            

cabe o valor imposto pelo veículo, que é grandiosamente maior em questão de poder e               

influência.  

 
A influência relativa destes valores declarados no processo de agendamento          
propriamente dito dependerá, no entanto, de outros elementos da produção da           
notícia. A influência relativa destes valores declarados no processo de          
agendamento propriamente dito dependerá, no entanto, de outros elementos da          
produção da notícia (ALDÉ et al, 2005, p. 189). 

 
 
Quando há o hábito de favorecer ou tratar em especial algum tema, várias             

questões sociais em questão ficam desfavoráveis e instáveis “a associação repetida de            

fatos – unidades de real observadas – e unidades de repertório do observador, segundo              

procedimentos hermenêuticos que também se repetem, geram um hábito dessa          

ocorrência que escapa a qualquer controle racional como é, supostamente, a suspensão”            

( BARROS, 2002, p.173) . A matéria estudada aponta o uso de alguns estereótipos e             

conclusões que remetem a grandes obstáculos que grupos de minoria social lutam há             

tempos para desfazer. Exemplos disso seriam a guerra de classe, marginalidade precoce            

e, principalmente, o machismo. Em alguns trechos da matéria, esses estereótipos são            

colocados como destaque, como por exemplo, o próprio título (que foi mudado logo em              

seguida).  
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A reflexão crítica sobre o mito da objetividade esbarra em resistências idas            
próprios jornalistas. Essa reação dos profissionais evidencia o caráter ideológico          
do mito da objetividade, haja vista o seu significado, como falsa consciência, no             
empobrecimento da visão epistemológica da relação do jornalismo com o          
mundo, escamoteando a sua função estratégica no processo social de construção           
da realidade, isto, sim, se constituindo em fator de aviltamento da profissão.            
(ROCHA, 2007, p.118) 

 
 

Para analisar a matéria, sua narrativa e seus efeitos, foi necessário observar            

também o contexto social em que o texto foi publicado, o conteúdo que foi              

separadamente selecionado com os termos considerados estereotipados e,        

consequentemente, a comoção que a narrativa gerou nos leitores que expuseram suas            

opiniões nos comentários da página, que será o último ponto analisado. Para isso, a              

análise foi dividida em duas partes, e além dos textos e referências bibliográficas, o uso               

de imagens ( printscreens ) da matéria foram essenciais para tentar identificar a           

influência que o jornalismo munido de ideologias e pode causar na comunidade atingida             

pela informação.  

 
A tremenda desigualdade no poder de definir a agenda midiática, existente na            
relação entre os jornalistas e os poderosos do Estado e do mercado, fica patente              
na distinção que os estruturalistas fazem desses agentes sociais como          
definidores primários da notícia, enquanto os 122 profissionais da imprensa          
figuram apenas como definidores secundários. Profissionais da imprensa        
figuram apenas como definidores secundários. A construção do consenso no          
idioma público da mídia, portanto, na visão dos estruturalistas, não prescinde da            
facticidade (coação de pressões externas), mas a realização dessa função          
perlocucionária depende mais dos valores notícias contidos nas práticas         
profissionais para induzir à reprodução da ordem institucional vigente         
(ROCHA, 2007, p.118) 
 
 

Como base, foi usada a análise de conteúdo. A análise de conteúdo que             

“atualmente pode ser definida como um conjunto de instrumentos metodológicos, em           

constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes fontes de conteúdos           

(verbais ou não verbais)” (FREITAS; CUNHA; MOSCAROLA, 1997). É preciso          

entender se o jornalismo e suas vertentes diversas são de fato grandes vetores na              
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disseminação de discurso cheios de ódios para os leitores, ou se eles ajudam a              

enraizá-los.  

 

O caso do estupro coletivo no portal G1 

Analisando o conteúdo do texto da matéria e os termos categorizados como            

estereótipos pré-estabelecidos para as minorias sociais. Os conceitos estabelecidos para          

julgar os termos selecionados na matéria são baseados nos conceitos de ética dentro do              

jornalismo: “o profissional tem de levar em conta que a escolha provoca consequências,             

e, por isso quem decide deve responder por sua opção” (CHRISTOFOLETTI, 2008,            

p.12). Tais critérios partem do propósito se a ação do jornalista foi tendenciosa ou não.               

Caso tenha sido, a motivação (interesses pessoais, política, pressão social, poder e/ou            

hierarquia dentro do veículo) é analisada logo em seguida. Sobre a comoção que o texto               

pode causar nos leitores através das narrativas, dois sub pontos são abertos para análise.              

O primeiro é sobre como a capacidade de influência que uma narrativa latente baseada              

no machismo tradicional atinge uma pessoa ou um grupo social que o jornalismo             

possui, e a seguinte é o resultado e o efeito que tais matérias causam nas pessoas e a                  

abertura que isso se dá para a propagação de discursos de ódio, afetando e ferindo               

grupos sociais. 

 
É natural que, na busca do bem comum, as reflexões da ética se conduzam no               
sentido de achar invariante onde ela própria possa fincar o pé. O problema é              
que, enquanto isso nos esquecemos de que já nascemos com o pé fincado. Os              
costumes, os valores, as leis, uma moral vigente sempre nos procedem. São            
neles que somos criados e isso não se passa em brancas nuvens, como se a               
qualquer momento pudéssemos olhar de um ponto distanciado: isentos,         
objetivos. Nossa percepção encontra-se travada nas malhas dos discursos do          
nosso tempo: um além é sempre rompimento com os parâmetros ditados           
(GOMES , 2002, p.61) 

 
 

Esses pontos da pesquisa se tornam essenciais para identificar tais vícios da            

mídia, tentando trazer para as discussões dentro da área do que se deve ou não fazer.                

Dessa forma, a profissão não fica tão à margem de julgamentos negativo, e com uma               

imagem suja por causa de alguns nomes que não respeitam o código que rege a ética                
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dentro da profissão do jornalista os próprios “os jornalistas nunca tiveram uma noção             

clara do que querem dizer com veracidade. Por sua própria natureza, o jornalismo é              

reativo e prático, não filosófico ou introspectivo” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003,          

p.66).  

Além disso, é necessário também para o leitor não aceitar informações e            

contextos modificados e exercitar seu senso crítico e perceber o interesse pessoal por             

trás dos textos. "Não existe muita reflexão escrita dos jornalistas sobre esses assuntos, e              

o pouco que existe não é lido pela maioria dos profissionais do ramo. As teorias do                

jornalismo ficam nas cabeças dos acadêmicos" (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p.66).          

O Sol é o melhor detergente, é necessário expor os maus hábitos no jornalismo que               

refletem maus hábitos para a sociedade. Colocar o profissional à frente da maior             

máxima do jornalismo; dizer a verdade.  

 
Além disso, como proposta de se constituir em expressão da verdade, o            
Jornalismo tenta apagar as marcas do enunciador, de sua produção, numa           
estratégia que traria legitimidade e credibilidade ao discurso jornalístico. Como          
discurso que se insere na dimensão pragmática, que ganha forma enquanto           
linguagem e se concretiza no ato da leitura, realiza o acontecimento do fato no              
instante de sua apreensão. Desta forma se concretiza o dito popular: "o que             
importa não é o fato e sim a versão" (COUTINHO, 2004). 

 
 
Para entender de fato o que todo esse contexto apresentado pode causar dentro             

da sociedade e estudar o caso específico, 24 comentários foram selecionados por meio             

de printscreens. Eles foram avaliados com base nas discussões oriundas do referencial           

teórico trabalhado até aqui. Como critérios de curetagem , foi levado em consideração o             

cenário em que as postagens foram publicadas. Nem todas as pessoas que se fizeram              

presentes nos comentários estavam usando sua identificação real, ou seja, não existe            

como garantir que o nome e/ou o gênero que o indivíduo está se apresentado seja               

realmente aquele o qual ele se identifica. Outro ponto que dificulta a criação de um               

grupo específico é a falta de informação da idade e também da localização. Uma              

característica comum hoje em dia nas redes de interações são os botões de like e deslike,                

que é um vetor bastante significativo nos resultados pela contribuição da disseminação            

de discurso, uma vez que quando uma pessoa assinala algum discurso com um like,              
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mesmo sem se manifestar em palavras, está agregando um valor àquele comentário e,             

no caso, àquela discriminação. Mais um recurso disponibilizado pela página é a resposta             

dentro dos comentários, em tese, possibilita um debate entre os internautas sobre o caso              

em questão. 

No estudo em pauta, muito dos leitores que comentaram foram questionados           

por outros que possuem uma visão contrária do caso, e como resultado – na maior parte                

– gerou mais discursos de ódio e mostrou a faceta agressora da sociedade que atua em                

debates políticos.  

Levando em conta toda a situação virtual, para a realização do estudo, os             

comentários foram separados no intuito de entender os efeitos e as raízes do machismo              

na amostra recolhida. Os grupos foram divididos em masculinos ; aqueles com o nome             

que corresponde ao gênero, mesmo sem confirmação de identidade; femininos , aqueles          

com o nome que corresponde ao gênero, mesmo sem confirmação de identidade; e os              

indefinidos , aqueles que não é possível supor um gênero por usar identificação fictícia             

e/ou não substantiva pessoal. Essa divisão apareceu como uma necessidade no meio da             

pesquisa, pois quando se fala em reprodução e disseminação de discursos,           

principalmente de ódio, tende-se a filtrar apenas algum grupo específico que se encaixe             

caracteristicamente com a manifestação, mas em uma proporção assustadora, aqueles          

que são reprimidos pelo próprio discurso o apoia e também o dissemina.  

Essa questão entra fundo na discussão presente aqui, sobre o efeito da tradição             

opressora que acontece aqui no país e como ela é influenciável e facilmente transmitida              

inclusive por aqueles – conscientemente ou não – que são atingidos pela violência             

simbólica dos despotismos. O resultado de todo esse estudo de imagem e narrativas             

pretende compreender como certas construções midiáticas tem o poder perante a           

sociedade e de que forma são reproduzidas pelas pessoas direta ou indiretamente            

atingidas pela notícia. Mais do que compreender as violências simbólicas, é necessário            

entender o papel midiático que vem na bagagem dos debates sociais e como elas podem               

pesar em tais situações.  
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Do total das amostras de manifestações, 72,2% dos leitores que disseminam           

discursos de ódio na matéria. As mulheres ocupam 16,6% do material e 11,1%             

englobam os leitores com a identificação indefinida por gênero. As palavras mais            

usadas nos textos segundo a curetagem e análise pelo sistema de Word Cloud são:              

estupro, mãe, jovem, favela, bandido, funk, procurou, droga, achou e ela. O comentário             

com mais likes - 137 no total -, ou seja, mais aprovação social, possui 40% das palavras                 

acima como conteúdo. Existe na maior parte exemplos dos dentro do campo de             

resposta, debates entre os internautas. Alguns apoiam o agressor virtual e/ou seus            

discursos, outros são confrontados por leitores de pensamentos contrários. O Portal do            

G1 recebeu 726 comentários no total na matéria e fechou o espaço de interação devido               

às grandes críticas e represálias sobre o tema e sobre os próprios comentários. 

Esses resultados desta análise mostram que todo o contexto apresentado se           

aplica desde o princípio. Mesmo com a evolução presente nos dias de hoje, muitas              

características provenientes dessas raízes estão no rodeando e aumentando a          

vulnerabilidade feminina. A mídia, com sua força de agendamento social, influencia as            

narrativas e gera o efeito indesejado. O grande problema dessa questão talvez não seja a               

criação de conteúdo difamatória, e sim ter a capacidade e o poder de disseminar e               

perpetuar os discursos, causando situações como essa estudada. O jornalismo tem a            

vertente crítica necessária para debater e desconstruir conceitos nocivos para todos, e            

principalmente para as minorias. Mas o que se tem visto é justamente o contrário. 

 

Considerações finais 

Minayo (1993, p.23), com um olhar mais metafísico, considera a pesquisa           

como “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. Uma             

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente             

inacabado e permanente”. Realça ainda a importância dessa atividade de aproximação           

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre            

teoria e dados. Demo (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana            

considerando-a como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo”.          

Usando como base essas considerações, o jornalismo se mostra como vetor essencial na             
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criação dos debates públicos com as pesquisas e análises de conteúdo que a própria              

mídia disponibiliza.  

Com as pesquisas, o senso crítico ganha uma relevância maior e a esfera             

pública é beneficiada. “Os canais informais cumprem suas funções como meio de            

disseminação de informação entre você e seus pares, e os canais formais são             

responsáveis pela comunicação oficial dos resultados de uma pesquisa” (MENEZES;          

SILVA, 2005, p.14).  

A coleta dos dados fornece um horizonte sobre a questão em estudo, sobre             

como a sociedade pensa e age em determinados casos e permite em algumas situações              

um parâmetro de resolução de problemas “A análise dos dados é o cálculo de medidas               

de posição, de dispersão, de assimetria, e de achatamento para a apresentação dos dados              

e a aplicação de testes estatísticos planejados” (CASTRO, 2001, p. 04). 

Conforme demonstrado, no estudo foram analisados 24 comentários – além das           

respostas dos próprios – e para melhorar o espectro de compreensão, três grupos             

divisórios foram estabelecidos para identificar os leitores que comentaram no portal do            

G1: masculino, feminino e indefinido. Alguns internautas se manifestaram         

negativamente mais de uma vez nos comentários, fazendo com que duplique o número             

de amostras, mas para a porcentagem final apenas um comentário do mesmo autor foi              

levado em conta.  

A força de agendar o debate político está sendo usada para disseminar os             

pensamentos de misoginias mais ultrapassados possíveis ao invés de criar debates           

saudáveis para solucionar os problemas sociais. Uma possível solução para resolver           

essa problemática é o incentivo e educação para os profissionais da mídia. Para que num               

futuro próximo nenhuma mulher seja alvo de comentários negativos por razão de uma             

má administração do poder social da mídia e que haja uma real igualdade e preservação               

da imagem da mulher. 
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