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Resumo 

 

Este artigo se propõe a estudar como o jornal Gazeta do Povo, que faz parte do maior 

grupo de comunicação do Paraná, trabalha o tema aborto. O trabalho observará a 

questão do papel da imprensa no debate público. Em seguida os dados vão ser 

sistematizados, por meio de pesquisa e coleta de dados em Microsoft Excel, o conteúdo 

relacionado a aborto dentro do jornal no ano de 2013. A realidade da cobertura do 

assunto será analisada para entender se existe uma predominância de textos de opinião e 

quando se tratar de reportagens ou conteúdo informativo sobre o tema, o foco é a 

classificação e qualificação das fontes. Para complementar e aprofundar a análise um 

paralelo entre o conceito de regulamentação social do corpo por meio do biopoder e a 

utilização da mídia como um dispositivo que auxilia na disciplina implícita da 

sociedade. 
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Introdução 
 

Pode-se considerar a citação “o melhor desinfetante é a luz do sol”, do juiz da 

Suprema Corte Americana, Louis Dembitz Brandeis (1856-1941), como uma premissa 

não só contra a corrupção, mas também uma incitação ao debate público dos mais 

variados assuntos, que sirvam para a construção de uma sociedade democrática. O papel 

da imprensa é mais que informar o factual, é também trazer à luz assuntos de interesse 

público, incentivando o debate de forma responsável e objetiva, independente da linha 

editorial do veículo.  

 

A imprensa, em um país democrático e laico, é um dos principais 

agentes formuladores do elenco de temas que compõem o repertório da 
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opinião pública. Seu papel como ator social para o agendamento das 

questões que vão nortear o debate na esfera pública é fundamental. A 

partir das formas sob as quais a imprensa aborda um tema, pode haver 

diferentes repercussões na agenda pública nacional e, 

consequentemente, naproposição e na formulação de políticas públicas 

que promovam mudanças de cenário (FONTES, 2012, p.1806). 
 

 

O jornal Gazeta do Povo, criado por Benjamin Lins e De Plácido e Silva, teve 

sua primeira edição publicada em 3 de fevereiro de 1919. Em 1962, o impresso foi 

adquirido por Francisco Cunha Pereira Filho e Edmundo Lemanski, sendo a publicação 

impressa de maior circulação no Estado do Paraná até o presente momento (GAZETA, 

2009). O jornal, no entanto passou por uma reformulação e no dia 31/05/2017 publicou 

sua última edição impressa diária. Optando por migrar para a versão digital e manter 

uma versão semanal impressa. Mesmo com as mudanças ainda mantém uma grande 

representatividade dentro da mídia paranaense, este artigo pretende analisar um recorte 

de um ano dentro do jornal Gazeta do Povo, que trata das publicações sobre aborto, o 

ano escolhido foi 2013. Aborto ainda é um tema espinhoso na sociedade, de várias 

perspectivas, do ponto de vista legal, médico, de saúde pública e da mulher. 

A observação da conduta jornalística por parte de um veículo de massa, como é 

o caso da Gazeta do Povo, no tratamento desse assunto é determinante para a construção 

de um cenário democrático de discussão. O jornal é conhecido por ter uma linha 

editorial mais conservadora, quando se trata de assuntos polêmicos. Fato que fica 

comprovado nos editoriais que tratam do assunto. 

 
A primeira versão do novo Código Penal, elaborada pela comissão de 

juristas, previa um gravíssimo atentado à vida humana ao permitir o 

aborto nas primeiras 12 semanas de gestação “se por vontade da 

gestante (...), quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não 

apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade”, um 

conceito tão vago que, na prática, abriria as portas à livre prática da 

eliminação de seres humanos indefesos e inocentes, bastando um laudo 

que muitos médicos e psicólogos favoráveis à legalização do aborto 

concederiam de bom grado (EDITORIAL GAZETA DO POVO, 2013). 
 

Para que exista uma análise concreta, faz-se necessária uma sistematização de 

conteúdo. A intenção é determinar se existe ou não uma predominância de textos de 

opinião sobre o tema. Depois desse primeiro passo, o foco principal do estudo será a 

classificação e qualificação das fontes utilizadas no contexto informativo, seja da 

cobertura factual ou em reportagens especiais. Mesmo sabendo que o veículo possui 
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uma linha editorial conservadora com relação ao tema, é de extrema importância 

entender como o aborto é abordado nos textos informativos.  

É importante ressaltar a questão da diferença entre materiais de cunho opinativo 

e informativo. Presume-se que tudo o que é de ordem factual ou informativa (com 

intuito de esclarecer ou prestar um serviço ao leitor), seja publicado levando em 

consideração critérios e técnicas usadas como metodologia no jornalismo, entre as quais 

podemos citar: definição de valor-notícia, apuração responsável e principalmente ouvir 

todos os lados envolvidos, bem como especialistas para complementar informações. 

Nos casos dos textos de opinião, o jornal abre espaço para autores de dentro e 

fora da redação expressarem o que pensam. Cabe analisar quem são os escolhidos para 

essa atribuição. Nessa situação é importante entender o papel do jornal na construção de 

um caminho em que haja representatividade e pluralidade, ou se for o caso, analisar se 

os autores de textos opinativos convergem e concordam com a sua linha editorial. Já 

que existe uma responsabilidade implícita de que o produto disponibilizado pelo jornal 

atue como agente transformador na sociedade. 

Por isso, cabe a análise das fontes utilizadas pelos jornalistas para a construção 

das matérias. E mediante a amostra determinada pela pesquisa, entender a escolha das 

fontes, para determinar se estão presentes no conteúdo por serem mais aptas a 

contribuírem com a discussão, ou por estarem, de certa forma, alinhadas ao formato da 

linha editorial.  

 
O trabalho do editor selecionador segue um automatismo de 

classificação, de um senso prático baseado na experiência de 

hierarquizar rapidamente o turbilhão de informações. Ao selecionar as 

notícias, ele também faz uma depuração das fontes e das suas ações. Dá 

prioridade àquelas fontes que mantêm uma relação regular e 

proximidade geográfica; antecipam e agilizam o acesso à informação 

(produtividade); transmitem credibilidade e confiança; têm autonomia, 

autoridade e garantem o que declaram, bem como aquelas que são 

respeitadas e articuladas (SCHMITZ, 2011, p. 13). 
  

São esses fatores que movem o jornalismo e que darão origem a um debate 

público amplo e responsável sobre o tema. É a partir da direção do jornalista, seja ele 

editor ou repórter, que a publicação toma forma e chega ao seu destino principal: a 

sociedade. E a construção (ou o projeto) de uma sociedade civilizada tem como um de 

seus alicerces a narrativa jornalística, cujo papel é pluralizar e jamais delimitar papéis, 

que tenham a intenção de manter o status quo.  
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Regulamentação moral pelo conceito de biopoder 

A discussão sobre aborto não é uma simples controvérsia entre “pró-vida” 

versus “pró-escolha” e está acima do debate religioso. É uma questão de regulação e 

disposição do corpo da mulher, que pode ser vista não só do aspecto jurídico, devido à 

criminalização do ato, mas também pelo viés biológico, é a aplicação do “biopoder” 

(FOUCAULT, 1976, p. 132).  

O conceito de biopoder desenvolvido por Michel Foucault fala sobre o poder 

implícito aplicado à população pelo Estado e outras instituições consideradas 

reguladoras do nosso comportamento, como Igreja, família, escola, medicina, entre 

outras. Essas ramificações sociais e seus signos e valores particulares ajudam a definir 

limites para o que Foucault chama de “corpo social”. Essas forças exercidas socialmente 

compreendem um imaginário coletivo do que é certo e errado e disciplinam o indivíduo 

moral e fisicamente. 

É determinado assim um controle não só sobre comportamentos, mas também 

sobre vida e a morte. O Estado e as instituições que constituem essas forças atuam em 

várias frentes, de forma capilarizada e contínua, na qual a linha que separa os conceitos 

de moral e política é tênue ou muitas vezes inexistente. O exercício desse poder se 

adequa aos tempos. “A velha potência da morte em que se simbolizava o poder 

soberano é agora, cuidadosamente recoberta pela administração dos corpos e pela gestão 

calculista da vida” (FOUCAULT, 1976, p. 131). Com a modernidade, o direito à vida se 

torna o foco das políticas aplicadas à sociedade, a sexualidade é entendida como forma 

de regular as populações, e o papel da mulher é atrelado à manutenção da família. 

A grande mídia é de certa forma, um dos dispositivos sociais de manutenção 

do biopoder e da moral. No caso do aborto, objeto de pesquisa deste trabalho, quando a 

mulher toma para si o poder que seria exclusivamente do Estado ela fere a “hierarquia” 

de controle ao dispor do próprio corpo. 

 

A histerização das mulheres, que levou a uma medicalização minuciosa 

de seus corpos, de seu sexo, fez-se em nome da responsabilidade que 

elas teriam no que diz respeito à saúde de seus filhos, à solidez da 

instituição familiar e à salvação da sociedade. Foi a relação inversa que 

ocorreu quanto ao controle de natalidade e à psiquiatrização das 

perversões: neste caso, a intervenção era de natureza reguladora, mas 

devia apoiar-se na exigência de disciplinas e adestramentos individuais 

(FOUCAULT, 1976, p. 137-138). 
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Segundo o art. 124, do Decreto de Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940, se 

uma mulher provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, estará 

sujeita a uma pena de um a três anos de detenção. Mesmo com o controle do Estado sob 

o ato de abortar, as mulheres continuam recorrendo à prática de maneira clandestina. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 pelo IBGE, cerca de 1,1 

milhão de brasileiras fizeram um aborto provocado. 

Com um número tão expressivo de mulheres que provocaram abortos é 

necessária a análise da discussão sobre o tema, e se há responsabilidade por parte dos 

grandes veículos ao abordá-lo. É nesse âmbito onde surge a necessidade de encarar o 

papel essencial do jornalismo quando atua dentro da “teoria democrática” citada por 

Nelson Traquina. Quando não existe um movimento em prol da informação, para além 

das considerações da linha editorial, o jornal atua como dispositivo mantenedor de uma 

naturalização da moral relacionada ao conceito de controle sutil do biopoder na 

sociedade.  

 
Para o pesquisador Nelson Traquina (2005), a teoria democrática 

aponta um duplo papel para o Jornalismo. O primeiro é com relação à 

“liberdade negativa”. Isso significa dizer que um dos deveres deste 

campo seria vigiar o poder político e proteger os cidadãos contra 

eventuais abusos dos governantes. O segundo aspecto está relacionado 

à “liberdade positiva”, na qual os meios de comunicação fornecem 

informações necessárias aos cidadãos para que eles possam 

desempenhar suas responsabilidades cívicas (HEDLER, 2011, p. 08). 

 

 

Quando o debate não é realizado de maneira satisfatória, e o Estado, bem como 

os veículos de informação, falham em transmitir questões que afetam a sociedade, até 

quem poderia se beneficiar da legislação acaba sofrendo. É o caso de mulheres que 

engravidam por consequência de um estupro. Na teoria, a vítima que tenha engravidado 

em consequência de um estupro e deseja abortar é amparada pelo Código Penal, com a 

Lei nº 2.848, art. 128, inc. II. Na prática mulheres que poderiam fazer uso dessa lei, 

muitas vezes não têm conhecimento da existência dela. Dentro do Sistema Único de 

Saúde não há um CID (Classificação Internacional de Doenças) específico para registrar 

casos assim. Por isso se faz necessário um compromisso por parte dos meios de 

comunicação, principalmente os de massa, com a discussão e a qualificação das fontes 

utilizadas para tratar do assunto. Mais que uma questão polêmica é uma questão de 

saúde e direitos.  
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Na imprensa nacional, o aborto é pautado majoritariamente pela via do 

discurso moral, religioso, policial e jurídico. [...] Na pauta cotidiana da 

imprensa brasileira, há poucas exceções ao viés narrativo das 

circunstâncias penais e criminais envolvendo mulheres que se 

submetem a abortos inseguros em clínicas clandestinas (FONTES, 

2012, p. 1806). 
 

Entender a dinâmica da narrativa jornalística sobre aborto, através da análise 

das fontes, de um jornal de grande representatividade no meio, como é o caso da Gazeta 

do Povo, é também entender o processo de discussão social, motivo pelo qual este artigo 

se propõe a desenvolver este trabalho.  

 

Pluralidade de vozes nos textos sobre aborto: definições metodológicas 

Através da aplicação da Análise da Narrativa Jornalística, este trabalho 

pretende compreender a forma como o jornal Gazeta do Povo publica notícias sobre 

aborto provocado. Diferenciando os textos opinativos e informativos e a partir desse 

procedimento perceber o quanto a influência da linha editorial afeta o conteúdo do que 

chega ao leitor. 

Para a análise serão levados em consideração textos publicados em 2013, sobre 

o tema, que foram sistematizados em uma tabela do Microsoft Excelcom os seguintes 

itens: data de publicação, autor, em qual editoria se encaixa (artigo, factual, editorial, 

reportagem especial), e quais fontes foram utilizadas para compor o texto. 

Segundo Jorge (2008), a definição de artigo consiste em um “texto em geral 

opinativo, redigido a partir de análises, observações e ideias, sem fazer necessariamente 

investigação jornalística de campo”. A mesma autora define editorial como “gênero 

jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão do momento, a voz do dono” (JORGE, 2008). 

As reportagens que cobrem os acontecimentos factuais dão conta do cotidiano 

da sociedade, tratam do fato de deve ser reportado logo após o acontecimento. Tem uma 

linguagem jornalística própria, existe a “valorização do aspecto mais importante do 

evento (lead)” (LAGE, 2001). Também segundo Lage, a reportagem especial combina 

interesse no assunto e dados para formar um “todo compreensível e abrangente” de 

forma mais profunda. 

As fontes por sua vez foram qualificadas e analisadas levando em consideração 

o conceito de polifonia desenvolvido pelo teórico russo Mikhail Bakhtin, no qual dentro 



 

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

 

 7 

da mensagem está contida outra mensagem, no sentido não só de intertextualidade. Pois 

quando o jornal faz uso de fontes favoráveis e que compactuam com sua linha editorial, 

não contribui para a pluralidade do debate público. 

 

A intertextualidade nasce de um diálogo entre vozes, entre consciências 

ou entre discursos, como uma multiplicidade que se relaciona sem o 

intuito de anulação, mas sim, de compartilhamento para algo além das 

mesmas, para gerar novos discursos e definir-se então como um diálogo 

de citações (ZANI, 2003, p. 125-126). 

 

Por meio do estudo das fontes é possível entender como funciona a qualidade do 

trabalho jornalístico desenvolvido pelo jornal, já que em tese deveria suprir conteúdo 

levando em conta as formas de representatividade que compõem a sociedade. Quando o 

veículo se vale da escolha intencional de fontes que compartilham de seus ideais, ele 

não só fortalece a conceito vigente de biopoder como se enquadra, de certa forma, 

dentro da Teoria da Espiral do Silêncio.  

 

A percepção de uma opinião como dominante não significa, em 

absoluto, que essa opinião seja a dominante. No entanto, na medida 

em que é percebida como tal, os indivíduos tendem a agir guiados por 

essa percepção mais do que por qualquer outra coisa. Assim a opinião 

percebida como dominante tem chances de se tornar dominante 

(MARTINO, 2009, p. 212). 
 

Com isso há uma normatização das regulamentações sociais, onde o jornalismo 

atua como um dispositivo em prol do biopoder. Por isso, neste trabalho se propõe 

analisar como o tema aborto é retratado por um veículo mass media, as forças 

envolvidas na construção da narrativa vão além da linha editorial, pois estão espraiadas 

e de maneira sutil se tornam inerentes ao comportamento social e atinge o direito ao 

corpo físico. Pretende-se com os resultados entender a mecânica do contrato implícito 

entre o jornalismo e sociedade. E o impacto disso na discussão de políticas públicas 

voltadas para a mulher. 

 

O aborto em textos publicados na Gazeta do Povo 

 Para traçar um perfil da abordagem do tema proposto neste trabalho foi 

necessário realizar um recorte de tempo a ser analisado. A amostra escolhida foi o ano 

de 2013, no qual o assunto aborto estava em pauta nos grandes veículos de comunicação 

devido a tramitação no governo da então presidente Dilma Rousseff, do Projeto de Lei 

da Câmara (PLC) 3/2013. O projeto, de autoria da deputada federal Iara Bernardi (PT-
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SP) modificava o protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual, quando elas 

chegassem ao Sistema Único de Saúde para receberem o tratamento necessário, 

facilitando principalmente a profilaxia em casos de gravidez. Justamente a questão da 

“profilaxia” para uma gravidez resultante de violência sexual causou reações contrárias 

nos setores mais conservadores da sociedade. 

Como já citado anteriormente é papel do jornalismo compreender o contexto e 

construir uma narrativa da forma mais imparcial possível, quando se fala em 

imparcialidade, não tem-se a intenção da plenitude utópica e sim da responsabilidade 

alcançável para a compreensão e esclarecimento justo do leitor. 

 

Na análise do material, busca-se classificá-los em temas ou categorias 

que auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos. O 

caminho percorrido pela análise de conteúdo, ao longo dos anos, 

perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, discursos 

políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, 

vídeos, filmes, fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre 

outros (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 02). 
 

 Para que a análise do conteúdo publicado pelo jornal no período desejado fosse 

feita, foi necessário realizar uma pesquisa no site da Gazeta do Povo, no campo de 

“busca” utilizando o termo “aborto 2013”. Os resultados foram filtrados, pois não 

apareciam de maneira ordenada, o que dificultou a pesquisa. Ao final, 30 conteúdos 

foram analisados. De todo o material reunido eram: cinco editoriais, seis artigos, dois 

textos do Blog Caixa Zero, de autoria do jornalista Rogério Galindo, dois textos do 

Blog Mulherio de autoria da jornalista Vanessa Prateano, nove reproduções de agências 

de notícias com conteúdo factual e seis matérias de conteúdo factual feitas por 

colaboradores do próprio jornal. 

 Todos os editoriais sobre o tema eram claramente contra o aborto: “O governo 

ensina a matar” (08/02/2013), “Legalização traiçoeira” (11/07/2013) e “Mais brechas 

para o aborto” (02/08/2013) são textos de repúdio a PLC 3/2013. Nesses materiais há 

frases claramente contrárias ao projeto de lei: “havia uma real intenção de embutir no 

texto [da lei] um cavalo de Troia abortista”(02/08). 

 Há duas matérias factuais feitas pelo próprio jornal que tratam do lançamento do 

documentário Blood Money-Aborto legalizado, “Sobre a indústria do aborto nos EUA” 

foi publicada no dia 19/11/2013, no Caderno G, seção de cultura e entretenimento do 

jornal e faz uma crítica sutilmente favorável ao filme.Já a reportagem “Filme denuncia 

manipulação do aborto”, publicada no caderno Vida e Cidadania - Gravidez, no dia 
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12/11/2013, traz três especialistas que corroboram, de certa forma, a linha de 

pensamento do jornal com relação ao filme, não existindo portanto, nesse caso o 

conceito de polifonia.  

Cícero Urban, médico oncologista e professor de bioética da Universidade 

Positivo, que serviu de fonte para a reportagem sobre o filme em novembro de 2013, no 

mês de agosto do mesmo ano escreveu um artigo intitulado “Aborto não é ato médico”, 

no qual se posicionava contra o aborto. A presidente do Movimento Nacional pela Vida-

Brasil sem aborto, Lenise Garcia, também escreveu os artigos, “Existe aborto seguro?” 

e “O mágico limite das 12 semanas”, nos quais, é claro, se posiciona contra o aborto.  

Não existe uma variedade de vozes que enriqueça e discussão sobre o assunto, 

quando o tema é analisado a fundo, não existe sequer uma real discussão. O que 

acontece é a condução do tema conforme o interesse da linha editorial. Nem mesmo o 

conteúdo replicado de agência de notícias como O Globo, Estado, Folhapress e Efe 

trazem reportagens de fôlego, são conteúdos factuais e que não são capazes de levantar 

discussões. 

 

Considerações finais 

 Ao analisar a linha narrativa e de conteúdo desenvolvida pelo jornal Gazeta do 

Povo, é impossível não se exasperar com tamanho potencial perdido de possibilidades 

de enriquecer o debate público. Levando em conta o alcance que o veículo ainda possui 

e a hegemonia que o grupo proprietário exerce no Estado, assuntos considerados 

polêmicos e tabus poderiam ser desmistificados de forma competente e benéfica para a 

sociedade. 

 Não existe, pelo menos no período que este trabalho se propôs analisar, uma 

pluralidade de discursos sobre o tema aqui estudado. Dos 30 conteúdos publicados pelo 

jornal, somente as reportagens “Polêmica sobre aborto perde força” (13/06/2013), de 

Raphael Marchiori, “Aborto coloca médicos em posições opostas” (23/03/2013), de 

Kamila Mendes Martins e “O árduo caminho para um novo código penal” (09/05/2013), 

de Katna Baran, traziam fontes que abordavam realmente opiniões opostas. 

 Quando se trata do exercício pleno do jornalismo, entende-se tanto pelo 

conteúdo ensinado na academia quanto na prática ética em si da profissão, que é 

necessário trazer para o debate público diversidade e ampla representatividade de vozes. 

Mesmo que estas sejam dissonantes da linha editorial do veículo. O posicionamento de 
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um jornal com relação a sua linha editorial é inteiramente compreensível, porém é 

preciso ir além para prestar um serviço de qualidade real a sociedade e contribuir para a 

construção de discussões sobre temas que afetam a população como um todo e 

principalmente os que fazem parte de minorias e sofrem com a marginalização social. 
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