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Resumo: Este artigo visa apresentar uma análise exploratória e qualitativa da cobertura dos jornais La 

Tercera, do Chile, e Folha de S.Paulo, do Brasil, sobre a possibilidade de aborto em caso de abuso sexual 

infantil. O objetivo é verificar se os meios analisados cumpriram com o papel de mediadores sociais do 

jornalismo, garantindo a polissemia e a polifonia no debate sobre o aborto nessas situações. Para tanto, 

foram utilizadas ferramentas de análise de discurso, a partir das definições de Eni Orlandi, e da leitura 

cultural, proposta por Cremilda Medina.  

Palavras-chave: violência sexual infantil; imprensa; aborto 

 

Resumen: Este artículo presenta un análisis exploratorio cualitativo de la cobertura de los periódicos La 

Tercera, de Chile, y Folha de S. Paulo, de Brasil, sobre la posibilidad del aborto en caso de abuso sexual 

de niñas. El objetivo de la investigación es comprobar si estos dos medios cumplieron con el papel de 

mediadores sociales del periodismo, garantizando la polisemia y la polifonía en el debate sobre aborto en 

caso de abuso sexual. Por lo tanto, utilizamos herramientas de análisis de discurso, desde las definiciones 

de Eni Orlandi, y de lectura cultural, propuesta por Cremilda Medina.  

Palabras clave: violencia sexual; prensa; aborto  

 

 

Introdução 

Em 2009, uma menina de 9 anos engravidou do padrasto em Pernambuco e o debate em torno 

desse caso invadiu as páginas dos jornais brasileiros. Quatro anos depois, uma situação semelhante –uma 

garota de 11 anos também estuprada pelo padrasto—reacendeu a discussão sobre a legislação que proíbe 

o aborto no Chile. Sob uma abordagem exploratória e qualitativa, o presente artigo visa analisar a 

cobertura da imprensa nos dois casos a partir da ótica da análise do discurso e da leitura cultural. Tal 

análise se mostra importante porque, apesar de haver uma larga bibliografia sobre aborto e sobre abuso 

sexual infantil a partir de diferentes pontos-de-vista (médico, social, psicológico etc), há pouca pesquisa 

sobre a relação entre esses dois fenômenos, em especial sobre a representação desse debate nos meios de 

comunicação. Desse modo, o jornalismo, enquanto mediador simbólico e social, pode possibilitar 
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interpretações sobre como se dá o debate sobre a possibilidade de aborto em caso de abuso sexual infantil 

nesses dois países. Os principais resultados desta pesquisa mostram que os jornais centralizaram o debate 

na oposição religião versus medicina, no caso do Brasil, ou no âmbito político (respaldado pela 

medicina), no Chile, distanciando o leitor de um debate polifônico (várias vozes) e polissêmico (vários 

sentidos).  

 

O aborto em caso de abuso sexual no Brasil e no Chile 

Belén tinha 11 anos quando a sua história virou notícia em 2013 nos jornais chilenos. Grávida de 

14 semanas depois de sofrer abusos sexuais do padrasto, a menina gerou uma discussão sobre a 

manutenção ou não da legislação que hoje proíbe a interrupção da gravidez em casos de violência sexual 

no país. À época, políticos, médicos, religiosos e ativistas sociais ocuparam os espaços públicos para 

defender ou não a continuidade da gestação da menina.  

O Chile – ao lado de países como Nicarágua e El Salvador – está na lista dos países mais 

restritivos da América Latina, onde o aborto é proibido em qualquer situação
1
. O Código Penal chileno 

prevê a criminalização da mulher e do profissional que realizarem o procedimento. A pena só é reduzida 

se ela praticar o aborto “para ocultar a sua desonra”.  

Caso parecido ao da garota chilena já havia sido noticiado em 2009 pela imprensa no Brasil, 

quando a história de uma menina de 9 anos grávida de gêmeos, vítima de abusos sexuais do padrasto, 

ganhou as páginas dos jornais. Respaldada pela legislação brasileira
2
, a equipe médica realizou a 

interrupção da gravidez da menina de 9 anos em março de 2009. Em seguida, ela, a mãe e os médicos 

foram excomungados pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom José Cardoso Sobrinho.  

Ao analisar a cobertura da imprensa nesses dois casos, a presente pesquisa tem o objetivo de 

verificar a hipótese de que os jornais brasileiros e chilenos, ao abordar a temática do aborto a partir de 

casos de violência sexual infantil, tendem a polarizar a questão a partir de aspectos religiosos, do direito à  

vida, à proteção de nascituros em contraposição às questões de gênero, do direito da mulher ao próprio 

                                                             
1
 A última alteração na lei ocorreu em 1989, quando Augusto Pinochet era presidente do Chile, e na prática significou uma 

redução de direitos, já que até então o aborto terapêutico era permitido no país (HTUN, 2010). 
2
 No Brasil, a legislação permite o aborto em caso de estupro, de risco para a mulher e, após uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) de 2012, a antecipação do parto se o feto for anencéfalo. Nas demais situações, o procedimento é considerado 

crime. 
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corpo e da liberdade individual, reproduzindo, desta forma, as condicionantes morais e religiosas que 

permeiam as sociedades latinoamericanas (AMARAL, 2008). 

Ao tratar de aborto em dois países da América Latina, é importante levar em conta que se trata de 

uma região em que leis restritivas convivem com altos índices de mortalidade materna. Um estudo da 

OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Instituto Guttmacher (2012) aponta que 4,4 milhões de 

mulheres entre 15 e 44 anos fazem abortos anualmente na América Latina
3
; quase todos (95%) são 

realizados de forma insegura.  

Além disso, mesmo nos países em que o aborto é permitido em caso de estupro, vítimas costumam 

ter negado por parte das autoridades judiciárias e administrativas o direito ao abortamento em muitos 

países da América Latina (CONTRERAS, BOTT, GUEDES e DARTNALL, 2010). 

Isso significa que falar de aborto a América Latina envolve debates calorosos com argumentos que 

abordam conceitos religiosos, jurídicos, sociais, econômicos e de saúde pública. Para Diniz (2007), esse 

debate pode normalmente ser reduzido a duas teses pré-estabelecidas: a do aborto como uma grave 

infração moral e a tese do aborto como um exercício de autonomia reprodutiva. Desse modo, esta 

pesquisa visa questionar se os jornais brasileiros e chilenos tendem ou não a essa discussão polarizada e 

reducionista.  

Parece-nos, porém, que essa abordagem dicotômica é estreita, já que o tema do aborto tem 

múltiplas dimensões, tais como o direito à vida, o direito à infância, o direito da mulher ao próprio corpo, 

a questões de gênero mais amplamente consideradas, a falta (ou não) de assistência econômica, 

psicológica, moral e educacional à maternidade precoce e indesejada, resultante da violência sexual 

infantil, entre outras. 

Nesse cenário de ilegalidade
4
, com riscos para mulheres e consequências para os sistemas de 

saúde pública, a América Latina se torna um terreno fértil para o debate sobre o aborto, em especial nos 

casos que causam comoção social, como os que envolvem crianças grávidas após um estupro. Sendo 

assim, só o jornalista leitor cultural consegue dar conta desse caos da contemporaneidade, investigando as 

                                                             
3
 Na América Latina, leis restritivas convivem com a maior taxa proporcional de ocorrências de aborto no mundo: 32 

interrupções a cada mil mulheres de 15 a 44 anos, segundo o relatório da OMS e do Instituto Guttmacher. 
4
 “Na verdade, as poucas e seguras evidências disponíveis no cenário das pesquisas em saúde no Brasil comprovam a tese de 

que a ilegalidade traz consequências para a saúde das mulheres, que não coíbe a prática e perpetua a desigualdade social”. 

(DINIZ, 2007, p. 1992) 
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múltiplas causas e dando voz às várias vozes e aos vários sentidos relacionados ao tema (MEDINA, 

2006). 

 

Uma análise exploratória e quantitativa  

A fim de tentar compreender se a imprensa brasileira e a chilena garantiram a polissemia e 

polifonia sobre aborto em casos de abuso sexual infantil, esta pesquisa utilizou uma metodologia 

qualitativa e exploratória, a partir da seleção de reportagens que foram submetidas à análise do discurso e 

a ferramentas da leitura cultural.  

Como discurso, compreende-se o trabalho simbólico de mediação entre o sujeito (neste caso, 

jornalista) e a sua realidade cultural e social, como lugar de relação entre a língua e a ideologia 

(PÊCHEUX, 1988). Desse modo, a questão principal da análise do discurso não é “o que esse texto tem a 

dizer”, mas “como esse texto significa” (ORLANDI, 1999). 

O discurso atua, portanto, na esfera de produção de sentidos, na qual se instala a tensão entre os 

processos de paráfrase e de polissemia. Para ORLANDI (1999), a paráfrase representa a estabilização, 

“o retorno aos mesmos espaços de dizer”, as “diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado”, 

enquanto a polissemia “joga com o equívoco”, o deslocamento, a “ruptura nos processos de significação”.  

(...) a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação 

no saber discursivo, e a polissemia é a fonte da linguagem uma vez que ela é a própria 

condição da existência dos discursos pois se os sentidos –e os sujeitos—não forem 

múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de dizer. A polissemia é 

justamente a simultaneidade de movimentos de distintos de sentido no mesmo objeto 

simbólico” (ORLANDI, 1999, p. 38).  

 

Essas duas definições (polissemia e paráfrase) são importantes para esta pesquisa porque, a partir 

delas, é possível investigar de que forma os jornalistas e os veículos de comunicação social constroem, 

diante de um conflito de versões, o discurso sobre um acontecimento. Sob o ponto de vista da paráfrase, 

as repetições de fontes, argumentos e palavras no texto jornalístico podem dar mais visibilidade e mais 

verossimilhança a um dos pontos de vista sobre o fato abordado. Já a polissemia é elemento essencial ao 

texto jornalístico que expressa de fato uma rede de versões e ao exercício do jornalista que se comporta 

como leitor cultural da contemporaneidade, rompendo a prática de dar voz a uma única corrente, como se 

fosse única e verdadeira (MEDINA, 2006). 



Anais do II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ISBN: 978-85-7205-159-0 

 

 
5 

 

Esses elementos justificam a análise do discurso como a mais adequada para esta pesquisa, porque 

só uma metodologia qualitativa seria capaz de trazer à tona as nuances, os poderes em disputa e os 

espaços dedicados a cada uma das ideologias com voz nas reportagens. Além disso, este tipo de análise 

possibilita ao pesquisador abordar o não-dito e os silêncios em cada discurso.  

Para esta pesquisa, a análise do discurso foi escolhida em detrimento da análise de conteúdo 

proposta por BARDIN (2008). Isso porque, sob o nosso ponto de vista, esta última não alcançaria, neste 

caso, a profundidade e a qualidade do exame necessário.  

Não atravessamos o texto para extrair, atrás dele, um conteúdo. Paramos em sua 

materialidade discursiva para compreender como os sentidos – e os sujeitos — nele se 

constituem e a seus interlocutores, como efeitos de sentidos filiados a redes de 

significação. (ORLANDI, 1999, p. 91).  

 

Desse modo, a análise do discurso se mostrou mais adequada, desde que aliada a outra ferramenta 

de exame do texto jornalístico: o exame para verificar se o jornalista se comportou como um leitor 

cultural durante a cobertura sobre o tema, alguém capaz de interpretar a contemporaneidade e produzir 

sentidos e significados diante de um acontecimento social (MEDINA, 2007).  

O leitor cultural observa, colhe informações dos acervos e de fontes vivas, cria elos de 

contexto e elege o protagonismo daqueles que vivem a situação de sua narrativa. E aí se 

consuma a humanização como eixo central da leitura cultural. Se o jornalista distribui nas 

mídias apenas os sentidos oficiais, ele não passa de um mero administrador da renda 

simbólica estratificada. Mas além de exercer a função de um simples administrador, pode 

ousar a renovação e até a reestruturação plena dos significados em voga – o que revela a 

grandeza de um leitor cultural (MEDINA, 2007, p.32).  

Como sujeito cultural, o papel do jornalista deve ser o de produzir, renovar ou administrar, de 

forma responsável e consciente, os sentidos que permeiam a realidade, sejam eles vocalizados ou não 

pelas fontes de informação ouvidas na reportagem (MEDINA, 2006). Essa mediação social, no entanto, 

não deve assumir a forma de difusão de juízos de valor, tampouco deve ser realizada sob a ótica da 

“objetividade” e da “imparcialidade” --já que entendemos que esse paradigma já foi superado por 

diferentes pesquisadores da comunicação social (MEDINA, 1978). Ela deve, sim, ser usada para a 

construção de um texto que reúna as múltiplas causas e que busque a dialogia social e a compreensão do 

acontecimento.  

É esse exercício do repórter que, segundo Medina (2006), pode garantir a polissemia e a 

polifonia, características fundamentais especialmente em coberturas que envolvam um amplo debate, 

como é o caso do aborto em caso de abuso sexual infantil. Um verdadeiro leitor cultural não reduz a 
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reportagem a um cenário de apenas duas disputas opostos, ao contrário, apresenta diferentes vozes e 

sentidos sobre o tema e ainda oferece elementos de contexto social, histórico-cultural e diagnósticos e 

prognósticos.  

A partir dos conceitos apresentados, foi delimitado o corpus desta pesquisa: dois dias da cobertura 

sobre dois casos, um no Chile e um no Brasil, em que se discutia a possibilidade de aborto após abuso 

sexual infantil.   

Para que a comparação entre as coberturas fosse possível, foram selecionados dois casos de 

relevância nacional, já citados no início deste artigo, que possuem características parecidas duas crianças 

(uma de 11 e a outra de 9 anos) grávidas (de 14 e 16 semanas) após serem abusadas pelos padrastos. Para 

este artigo, foram selecionados os dois dias com a maior cobertura, em termos de destaque e tamanho das 

reportagens, nas versões impressas dos jornais Folha de S.Paulo e La Tercera, já que ambos têm alcance 

nacional e figuram entre os de maior de circulação em cada um dos países pesquisados.  

Essa seleção não tem o objetivo de resultar em uma análise horizontal, porque entendemos não ser 

possível alcançar a completude do objeto pesquisado, visto que nenhum discurso se fecha em si mesmo, 

mas deve ser entendido como um processo em que se relaciona com diversos discursos (ORLANDI, 

1999). Desse modo, seria inviável atingir a totalidade das publicações e dos discursos produzidos em cada 

um desses casos.  

Selecionadas as reportagens, os textos foram submetidos a ferramentas de análise do discurso e da 

leitura cultural, de forma a verificar se os jornalistas assumiram os papeis de mediadores sociais e se 

garantiram uma abordagem polifônica e polissêmica nos textos publicados. Uma análise, portanto, que 

tem o objetivo de ser exploratória, vertical e aprofundada.  

 

Brasil: o caso Alagoinha (PE)  

No jornal brasileiro Folha de S.Paulo, foram analisadas as reportagens publicadas nos dias 6 e 7 de 

março de 2009 sobre o caso da menina de Alagoinha (PE), de 9 anos, grávida de gêmeos do padrasto. 

Neste caso, o auge da cobertura ocorreu logo após a realização do aborto por uma equipe médica em um 

hospital de Recife.  
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Nos dias analisados, apenas duas das dez reportagens não citaram no título a igreja ou o arcebispo 

Dom José Cardoso, que excomungou a menina, sua mãe e os médicos responsáveis pela interrupção da 

gravidez.  

Naquele dia, uma das matérias que não tratavam da excomunhão ou da igreja no título era o texto 

“Menina de 11 anos no RS está no 7º mês de gravidez, em caso semelhante ao de PE”. A reportagem 

dava voz a duas fontes: a igreja, representada pelo bispo local, e a polícia. Isso mostra que, mesmo não se 

tratando do caso principal, a igreja também figura entre os poderes mais citados pela reportagem.  

Do material levantado nos dois dias, apenas uma matéria não fazia referência no texto à religião, à 

igreja ou ao arcebispo. Em algumas reportagens (“’Fim não justifica os meios’, diz arcebispo’”, “Crítica 

da Igreja é chocante, afirma ministro da saúde”, “Para Lula, decisão da igreja é conservadora e 

lamentável” e “Em nota, CNBB diz que estupro foi ‘ato insano’”), há mais citações de uma dessas três 

palavras do que à vítima. Na matéria principal do dia 6 de março há uma única foto, do arcebispo dom 

José Cardoso Sobrinho, a fonte mais citada em algumas das reportagens analisadas. 

No dia 6 de março, após a realização da interrupção da gravidez pela vítima, o jornal cita em dois 

textos que a legislação brasileira permite o aborto em vítimas de estupro até a 20º semana de gestação, 

uma forma de justificar a legalidade da medida tomada pelos médicos.  

No dia 7 de março, o tema é tratado nas matérias que abrem duas páginas do caderno Cotidiano, 

sendo que nos dois casos o assunto principal é o arcebispo: o primeiro com uma entrevista com o 

religioso (“Arcebispo afirma que aborto é mais grave que estupro”) e o segundo com o posicionamento 

do então presidente Lula (“Para Lula, decisão da igreja é conservadora e lamentável”).  

A reportagem com a entrevista do arcebispo ocupa a capa do Cotidiano no dia 7, espaço mais 

nobre do caderno naquele dia. O texto foi distribuído em uma coluna inteira à esquerda e um anúncio fica 

nas outras colunas da página. A segunda página dedicada ao assunto, como já dito, é aberta pela 

entrevista com o presidente Lula. Ao contrário da página ocupada pela entrevista com o arcebispo, no 

entanto, o posicionamento de Lula divide espaço com um texto sobre a nota da CNBB sobre o caso da 

menina e o comentário de um padre defendendo a gravidez. Há destaque no alto da página para as aspas 

dos dois entrevistados principais com foto, Lula e o arcebispo, e à repercussão do caso em jornais 

internacionais, com ênfase para a excomunhão.  
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No texto com a entrevista com o presidente Lula, há três parágrafos dedicados à resposta do 

arcebispo às críticas do presidente –repetidas no primeiro texto, que, por sua vez, não teve espaço para a 

defesa de Lula.  

Nos dois dias analisados, duas matérias eram entrevistas com o religioso, uma informava sobre 

uma nota da CNBB e um era uma análise de um padre sobre o caso. Desse modo, é possível apreender 

que a igreja e seus representantes ocuparam espaço central nos dois dias de cobertura. Apesar de dar 

espaço às críticas sobre o posicionamento da igreja, o jornal perdeu o foco na vítima, nas consequências 

de uma possível gravidez e do aborto, na compreensão do caso em relação à outra violência sofrida (o 

abuso sexual), à interrupção da gestação enquanto direito, enquanto os holofotes do debate ficaram 

restritos aos argumentos religiosos (e suas críticas diretas) sobre o aborto. 

A segunda fonte mais citada foram os médicos, incluindo o posicionamento do então ministro da 

Saúde, José Gomes Temporão. Dar voz aos médicos, no entanto, não significou nas reportagens silenciar 

o discurso religioso. Um exemplo é a entrevista publicada no dia 6 de março com o médico Rivaldo 

Mendes de Albuquerque, que participou da interrupção da gravidez da menina de 9 anos. Três das quatro 

perguntas ao especialista, que teve contato várias vezes com a vítima, referiam-se à religião (“Como um 

católico praticante recebe a excomunhão?”, “Como um católico faz abortos, apesar da proibição 

religiosa?”, “Dom José Cardoso Sobrinho falou com alguém sua equipe?”), enquanto apenas uma 

questionava sobre a vítima (“Como é a menina?”). 

Sob o ponto de vista da menor unidade de significação, a palavra, o jornal se referiu, nos dois dias 

de cobertura, prioritariamente à vítima como “menina”, “menina de 9 anos” e “criança”, reforçando sua 

idade e a fragilidade ligada à infância, assim como a indicação, em uma das reportagens, do tamanho e do 

peso da menina (“1,36 metro e 33 quilos”). Apesar disso, não há mais detalhes sobre a condição física e 

social da vítima.  

A partir da análise dos textos desses dois dias de cobertura do caso, fica claro o destaque dado 

pela reportagem da Folha de S.Paulo à Igreja Católica, conhecida pelo seu posicionamento contrário 

ao aborto em qualquer situação. Como os médicos foram ouvidos em várias matérias, é possível 

identificar que o debate, nesses dois dias de cobertura, foi direcionado para oposição entre igreja e 

medicina. Verifica-se ainda a ausência de fontes relacionadas ao direito das mulheres ou das crianças, e 

de familiares ou pessoas que conheciam a vítima.  
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Sob o ponto de vista da leitura cultural, a análise levou em conta se as reportagens apresentavam 

um protagonista, contexto social, dimensão histórico-cultural e diagnósticos e prognósticos.  

Nas matérias, o papel de protagonista foi ocupado pelo arcebispo (e não pela vítima), que teve 

mais espaço do que a história da menina em várias matérias. Não há, nas reportagens analisadas, 

informações que apresentem para o leitor o contexto social em que o abuso e o aborto foram realizados. 

Há duas menções, sem aprofundamento que indicam que a família era pobre: quando o médico Rivaldo 

Mendes de Albuquerque diz que a menina é uma “típica vítima da miséria” e quando a secretária estadual 

da Mulher, Cristina Buarque, diz que a mãe e filha seriam encaminhadas para um abrigo público. Do 

mesmo modo, as reportagens não apresentam dimensão histórico-cultural do caso. Os diagnósticos e 

prognósticos ficam a cargo das entrevistas com médicos e a igreja, principais fontes citadas nas 

reportagens, todas oficiais.  

Desse modo, é possível identificar que os jornalistas envolvidos na cobertura não assumiram o 

papel de leitores culturais do acontecimento, já que os textos não apresentação humanização, não há 

protagonismo daqueles que viveram a situação narrada. Eles apenas reproduziram os sentidos oficiais, 

deixando de apresentar o conflito das versões de modo verdadeiramente polissêmico e polifônico.  

 

Chile: o caso Belén  

No Chile, foram selecionadas as reportagens dos dias 7 e 10 de julho de 2013, que marcam o auge 

da cobertura sobre o caso da menina que ficou conhecida como Belén, que aos 11 anos engravidou do 

padrasto após ser abusada sexualmente, no jornal La Tercera.  

No dia 7 de julho, o caso é tratado na reportagem “Embarazo de niña abre debate sobre aborto en 

casos especiales”. Para a reportagem, foram ouvidas cinco fontes: a polícia, representada pelo fiscal Jame 

Aguayo, a deputada María Antonieta Saa, do PPD (Partido pela Democracia, de centro-esquerda), a 

deputada María José Hoffman (UDI, de centro-direita), Claudia Dides, representante do Movimiento por 

la Interrupción Legal del Embarazo (Miles), e Anita Román, presidente do Colegio de Matronas. Com 

exceção da polícia, que não se posiciona sobre o aborto, na reportagem apenas a deputada da UDI é 

contrária à interrupção da gravidez em casos como o da menina de 11 anos. Da análise, é possível 

apreender que há mais espaço na reportagem dedicado às fontes favoráveis, que destacam o risco de 

morte para a menina grávida e a necessidade de mudança na lei chilena, que proíbe o aborto em qualquer 

situação.  
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Na página, ao lado direito da reportagem, há destaque para dois textos retirados da imprensa 

internacional (The Daily Mail e El País), uma trata do risco para a vida da menina e do feto e a outra 

sobre o debate em relação ao aborto desencadeado pelo caso. Abaixo, a reportagem coloca graficamente 

em evidência apenas a frase da deputada pelo PPD, favorável à interrupção: “No sé se ella (la menor 

embarazada) estará em condiciones de tomar una determinación”. Essa frase indica que o jornal, naquele 

dia, dava destaque à fragilidade da menina.  

Há ainda um box de texto intitulado “Nueve proyectos de ley”, sobre o propostas no Congresso de 

mudança da legislação sobre aborto em vigor no Chile. O texto mostra que há um foco da reportagem na 

discussão legislativa sobre o aborto, reforçando, portanto, as falas de duas deputadas no texto principal. O 

box também amplia a discussão proposta por duas ativistas ouvidas no texto principal, já que ambas 

chamam a atenção para a necessidade de reabertura do debate sobre a legislação sobre aborto no país.  

Da cobertura no dia 7 de julho é possível apreender, portanto, que há uma priorização das fontes 

favoráveis ao aborto e um foco na legislação sobre o tema.  

No dia 10 de julho, o jornal dedicou uma página ao caso, composta por uma matéria principal com 

o posicionamento e foto do então presidente Sebastián Piñera, contrário ao aborto, (“Piñera compromete 

toda la ayuda del Estado en caso de menor embarazada”), além de um texto (“Expertos opinan sobre 

viabilidad de bebé de 22 semanas”) e uma arte (“Nacimiento de un prematuro extremo”) sobre os riscos 

da antecipação do parto para o bebê.  

Na página, há um box com destaque para duas frases: “Vamos a saber proteger su vida con los 

instrumentos que nos da la ciencia médica” (Sebastián Piñera, presidente da República) e “Llama la 

atención que se señale la madurez de una nñita de 11 años para enfrentar un calvario como este” (Fluvio 

Rossi, senador do PS –Partido Socialista). Sobre a primeira frase, ela reforça a ideia de que o presidente 

se compromete com a proteção da menina grávida, já citada no título da reportagem (“Piñera compromete 

toda la ayuda del Estado en caso de menor embarazada”) e nas duas linhas finas (“De visita en La 

Serena, el Mandatario dijo que el Minsal velará por el cuidado de la menor” e “El Presidente dijo que en 

‘nuestro país la vida de la madre siempre esta en primer lugar”). Já na frase em destaque do senador do 

Partido Socialista chama a atenção a escolha, pela reportagem, da aspa. Isso porque no corpo do texto há 

três falas de Rossi, duas defendendo o aborto no caso tratado e uma sobre a maturidade da menina.  

El senador Fulvio Rossi criticó la ‘falta de una legislación sobre el aborto’ e indicó que 

1llama la atención la madurez de una niñita de 11 años para enfrentar un calvario como 

este’. A su juicio, el Estado ‘tiene que proteger a esa niña y claramente se debe 
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interrumpir el embarazo, porque es de alto riesgo’. (LA TERCERA, miércoles 10 de julio 

de 2013, pág. 9).  

 

Desse modo, é possível observar que, ao escolher destacar apenas a frase sobre a maturidade da 

menina e tirando-a do seu contexto, a reportagem não deixa claro de imediato se Fulvio Rossi é ou não a 

favorável ao aborto no caso tratado. Conclui-se, portanto, que graficamente a reportagem chama a atenção 

para frases e fontes contrárias ao aborto, em detrimento das que defendem a interrupção da gestação no 

caso da menina de 11 anos.  

Ainda sobre o texto principal, é importante destacar que dos 13 parágrafos apenas dois são 

dedicados a duas fontes contrárias ao aborto e outros três tratam de fontes que não se posicionam 

claramente sobre o caso. Há oito parágrafos, portanto, dedicados a três fontes contrárias ao aborto, sendo 

as três são políticos: o presidente Piñera (do partido de centro-direita Renovação Nacional) e os deputados 

da UDI (União Democrática Independente, partido de direita) Issa Kort e Marisol Turres.  

Ao contrário das matérias brasileiras analisadas, há dois momentos em que as fontes destacam a 

importância de, além de discutir o aborto, combater os casos de abuso sexual infantil.  

A arte, localizada do canto direito superior da página (considerada nobre na diagramação do 

jornal), traz a imagem de um feto dentro do útero e informações sobre os problemas causados ao 

desenvolvimento do bebê que nasce com 22 semanas de gestação (antecipando o parto que costuma 

ocorrer após 39 semanas). Não há, na arte, nenhuma informação sobre as possíveis consequências da 

gestação e parto ao corpo de uma menina de 11 anos, o foco fica apenas na saúde do feto.  

Assim como a arte, o texto “Expertos opinan sobre viabilidad de bebé de 22 semanas” prioriza 

diagnósticos médicos sobre os problemas causados pela antecipação do parto para o bebê. Três fontes 

foram ouvidas para o texto, um ginecologista, a diretora do Centro de Medicina Reprodutiva e 

Desenvolvimento Integral do Adolescente e uma pediatra neonatal. Apesar de ser a área específica de 

trabalho apenas da última fonte, a saúde do feto é abordada na reportagem pelos três especialistas. O texto 

só trata da saúde da mãe, uma menina de 11 anos, quando cita o médico ginecologista, que minimiza o 

risco da gestação: “según su experiencia, una niña tiene menos riesgo para ser madre que una mujer 

obesa o de 45 años”. Há, portanto, na arte e no texto que a acompanha um claro tratamento do caso sob a 

perspectiva do bebê em detrimento da saúde materna, que também corre risco. 

A análise dos dois dias de cobertura mostra que não houve protagonismo da vítima. Um breve 

relato, feito a partir das informações obtidas pela polícia, sobre a como o abuso e a gravidez foram 
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descobertos oferece indícios apenas superficiais do histórico do caso. Não há referências culturais nem 

contexto social do caso. Os diagnósticos e prognósticos ficam a cargo das fontes, deputados, presidente, 

médico, polícia e ativistas, todas fontes oficiais. 

 

Conclusões  

A partir das análises realizadas nos jornais Folha de S.Paulo e La Tercera, no Brasil e Chile, 

respectivamente, é possível concluir que os dois priorizaram o debate a partir da oposição entre dois 

pontos de vista. Enquanto no Brasil o debate foi dominado pelos argumentos religiosos, no Chile o 

jornal deu mais voz à discussão política sobre o tema. Nos dois casos, as fontes principais foram 

respaldadas ou criticadas nas reportagens pelas fontes médicas.  

O jornal brasileiro, nos dois dias, priorizou as fontes médicas e religiosas, focando a cobertura na 

disputa entre esses dois poderes simbólicos. Apesar das reportagens do La Tercera polarizarem o debate 

entre campo político, apresentou um dia a cobertura com foco em fontes favoráveis e em outro em fontes 

contrárias à interrupção da gravidez em casos como o citado.  

Os resultados da análise são compatíveis aos motivos que HTUN (2010) aponta para que não se 

despenalize o aborto na América Latina: a forte oposição da Igreja Católica e o crescimento dos 

movimentos anti-aborto. “Las experiencias (...) indican que el aborto es un tema político único [en 

América Latina]. Pocas otras discusiones generan tal cantidad de polémica moral y polarización 

política” (HTUN, 2010). 

Para uma análise ainda mais detalhada da cobertura da imprensa nesses dois casos seria necessário 

ampliar a pesquisa para outros veículos e outras datas, o que não foi possível neste artigo por limitações 

de tempo e espaço. Entendemos ainda que outras abordagens poderiam ser feitas a partir do mesmo 

corpus, submetendo-o a outros recortes e abordagens.  

Apesar das limitações, esta pesquisa foi capaz de mostrar que, nos dois casos, faltaram 

informações sobre as histórias das meninas, o contexto social e cultural em que as famílias estavam 

inseridas e as consequências do abuso sexual. As duas vítimas ficaram em segundo plano e não houve um 

esforço de reportagem de aproximar a história da realidade dos leitores, de trazer empatia. As vozes das 

meninas foram silenciadas, talvez serem menores de idade e estarem protegidas pelas leis de infância e 

juventude. De qualquer modo, não houve tentativa aparente de reconstituição dessas histórias nem de 
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outras que pudessem trazer humanidade em oposição aos discursos oficiais (políticos, religiosos e 

médicos) que predominaram nas matérias.  

Além disso, os dois jornais focaram na temática sobre o aborto e ignoraram as consequências 

decorrentes dos sucessivos abusos que as duas meninas foram submetidas.  

A cobertura, nos dois casos, foi reflexo do encarceramento dos repórteres nas redações e 

gabinetes. Distantes do corpo-a-corpo e da cena viva, faltaram elementos aos repórteres para contar as 

histórias das vítimas ou pelo menos aproximar os leitores da experiência do abuso e da escolha (quando 

existe essa opção) da realização ou não aborto. Sem o protagonismo anônimo dessas meninas, sobrou 

espaço para um debate com apenas dois lados, que não foram capazes de apresentar os múltiplos sentidos 

e as várias vozes envolvidas nesses processos.  
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