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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de uma leitura sobre a cobertura do jornal Folha de S. Paulo do 

caso de interrupção da gestação de uma menina de 9 anos de Alagoinha (PE), que em 

2009 engravidou de gêmeos após ter sido estuprada pelo padrasto. O principal objetivo 

da pesquisa é verificar quem foram os protagonistas e quais foram os silêncios do 

debate sobre a possibilidade de aborto em caso de abuso sexual infantil. Para tanto, foi 

realizada uma análise exploratória e qualitativa, baseada em ferramentas da análise do 

discurso, a partir dos textos dos dois dias de maior cobertura, segundo o número de 

matérias publicadas e o espaço dedicado ao tema no jornal. Os principais resultados da 

observação da cobertura mostram que o jornal Folha de S.Paulo e os jornalistas 

envolvidos na cobertura deram o protagonismo ao arcebispo de Olinda e Recife, dom 

José Cardoso Sobrinho, que excomungou a família e os médicos envolvidos na 

interrupção da gestação prevista em lei. Por outro lado, o periódico deu pouco ou 

nenhum espaço às consequências do abuso sexual sofrido pela menina e aos problemas 

que a gravidez poderia oferecer à saúde da criança de 9 anos. A análise leva em conta 

definições de análise do discurso de Eni Orlandi e do papel do jornalista enquanto 

mediador social proposto por Cremilda Medina.  

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2009, a história de uma menina de 9 anos de Alagoinha (PE) grávida de 

gêmeos ganhou as páginas dos jornais brasileiros. Ela tinha 1,36m e 33kg quando a 

família descobriu a gestação a partir da realização de exames para saber o motivo das 

dores e náuseas que incomodavam a menina. Ao ser questionada pelas autoridades 

locais, a criança acabou contando sobre os abusos que sofria do padrasto de 23 anos. O 

caso teve grande repercussão nacional, mas a menina não foi a protagonista dessa 

história. Permitido por lei, o aborto foi realizado no Cisam (Centro Integrado de Saúde 

Amaury de Medeiros), da UPE (Universidade de Pernambuco), apesar da pressão 

contrária de movimentos religiosos. Após a interrupção da gestação, a mãe, os médicos 

e demais pessoas envolvidas na realização do procedimento foram excomungadas pelo 

arcebispo de Olinda e Recife, dom José Cardoso Sobrinho, que ganhou entrevistas, 

fotos e destaque nas páginas dos jornais. 

 O caso foi notícia pelas mídias local e nacional por cerca de três semanas, 

mas foi na semana após o aborto que o caso foi destaque no jornal Folha de S.Paulo, 

foco da análise neste artigo, que dedicou três páginas ao assunto nos dias 6 e 7 de março 

de 2009.  

Ao observar a cobertura deste periódico sobre um caso de aborto em 

situação de abuso sexual infantil, pretende-se verificar de que modo a Folha atuou como 

mediadora cultural de uma situação complexa e polêmica, que envolvem aspectos 

emocionais, morais, religiosos, questões de gênero, de proteção à infância, do direito à 

vida, dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outros.  

Para que essa análise seja realizada, é preciso contextualizar a história da 

menina de Alagoinha em duas discussões da realidade brasileira: o abuso sexual infantil 

e a possibilidade de aborto no caso desse tipo de violência.  

Neste trabalho, definimos abuso sexual como um tipo de violência sexual 

baseada em uma relação assimétrica e autoritária entre um adulto e uma criança ou 

adolescente. Para a Abrapia (2002, p.8), trata-se de:  

 
[...] uma situação em que uma criança ou adolescente é usado para 

gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais 

velho, baseado em uma relação de poder que pode incluir desde 
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carícias, manipulação ad genitália, mama ou ânus, exploração sexual, 

“voyeurismo”, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual com ou 

sem penetração, com ou sem violência física.  

 

Como exposto, não é necessário ocorrer uma relação sexual para que o ato 

seja definido como abuso; e Morgado (2012, p. 47) nos oferece alguns exemplos de 

condutas que podem ser enquadradas como tal: 

 
O abuso sexual pode se dar com contato físico ou sem contato físico. 

Com contato físico, pressupõe: a) os atos físicos em si; b) sadismo; c) 

pornografia e prostituição. Sem o contato físico, envolve: a) expressão 

verbal, nas quais o adulto conduz conversas ligadas ao sexo, visando 

despertar ou estimular o interesse da criança ou adolescente para o 

assunto; b) voyeurismo: situações em que o adulto constantemente 

observa, por exemplo, banhos e trocas de roupa da criança; c) 

exibicionismo: quando o adulto faz questão, dentre outros episódios, 

de mostrar sua genitália à criança.  

 

De acordo com a Abrapia (2002), 7 crianças ou adolescentes sofrem abuso 

sexual por dia no Brasil. Apesar da frequência assustadora, a instituição aponta que 

apenas 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 100 meninos denunciam a violência. Muitos 

casos só chegam à polícia, à Justiça ou aos conselhos tutelares por estarem relacionados 

a outros problemas familiares, como separação dos pais, violência doméstica, abandono 

e maus-tratos. Estudos apontam que o fenômeno atinge da mesma forma todas as 

classes sociais, etnias, religiões e culturas (DREZETT, 2002) (SAFFIOTI, 1995), no 

entanto só costumam alcançar os meios de comunicação os casos envolvendo famílias 

em situação de pobreza e que sofrem outras violações de direitos. Essa situação pode ser 

observada no caso da menina de Alagoinha, em que o abuso é apresentado no contexto 

de pobreza em uma cidade pequena e do interior der Pernambuco.  

Aos 9 anos, a vítima do caso tratado neste artigo se enquadra no perfil da 

criança abusada sexualmente: 60% possuem entre 7 e 13 anos (SAFFIOTI, 1995). Nessa 

faixa etária, no entanto, notificações de gestações são muito raras, já que a maior parte 

das meninas são protegidas biologicamente porque sequer tiveram a primeira 

menstruação.  

Casos como o da garota de Alagoinha, portanto, são de incomuns e podem 

significar riscos à menina-mãe: uma gravidez nesta idade aumenta as chances de 
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complicações durante o parto, além de reduzir, no futuro, as oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional da mãe precoce (UNFPA, 2013). Ainda segundo 

UNFPA, 200 meninas morrem por dia em todo mundo por complicações da gravidez 

precoce.  

De acordo com Drezett (2002), dentre as consequências de um abuso sexual, 

“a gravidez se destaca pela complexidade das reações psicológicas, sociais e médicas 

que determina”. Para o autor, essa gestação é encarada como uma segunda violência, 

muitas vezes intolerável para as vítimas. 

No Brasil, a legislação permite o aborto em caso de estupro, de risco de 

morte para a mulher e, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, se o 

feto for anencéfalo. Nas demais situações, é considerado crime. Nos dois primeiros 

casos, a interrupção é autorizada desde 1940, quando o Código Penal brasileiro 

(BRASIL, 1940) entrou em vigor. Apesar disso, o serviço de aborto legal no país só foi 

regulamentado em 1999, com a publicação de uma norma técnica pelo Ministério da 

Saúde.  

Nos serviços legais de abortamento do SUS (Sistema Único de Saúde), o 

perfil mais comum é de vítimas de estupro, que representaram 94% dos procedimentos 

realizados pelo sistema de saúde (MADEIRO e DINIZ, 2015), o que reforça a 

importância de estudar a relação entre aborto e abuso sexual infantil. 

Diante do exposto até aqui, percebe-se que o tema do aborto em caso de 

abuso sexual infantil é complexo e, portanto, exige do jornalista envolvido nesse tipo de 

cobertura uma abordagem ética, mas também sensível para entender e retratar uma 

história real.  

 

2. O JORNALISTA NA TEIA DE SIGNIFICADOS CULTURAIS  

 

Neste trabalho, compreendemos o jornalista como sujeito cultural, ou seja, 

ele está inserido na teia simbólica do debate sobre aborto e abuso sexual no Brasil. 

Além disso, percebemos que seu papel deve ser o de produzir, renovar ou administrar, 

de forma responsável e consciente, os sentidos que permeiam essa realidade, sejam eles 
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vocalizados ou não pelas fontes de informação ouvidas na reportagem (MEDINA, 

2006).  

Essa mediação cultural, 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.  

Esse exercício é o que Medina (2007) chama de leitura cultural, ou a 

capacidade de interpretar a contemporaneidade e produzir sentidos e significados diante 

de um acontecimento social – que no caso deste trabalho é a possibilidade de aborto 

quando a gravidez é decorrente de um abuso sexual.  Afirma a autora sobre o trabalho 

do jornalista que se propõe a uma cobertura complexa: 

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)  

 

A partir desse ponto de vista, parece-nos de extrema importância que, para 

tecer os significados de um problema da magnitude do caso da menina de Alagoinha, o 

jornalista não deve se ater aos sentidos oficiais da história, mas deve estar aberto a sentir 

as nuances de um problema real, humano, que envolve uma criança grávida, um 

histórico de violência, as consequências de um abuso, em um contexto familiar de 

pobreza.  

Entendemos, portanto, que os jornalistas comprometidos com uma cobertura 

complexa e sensível de fatos da contemporaneidade devem dar visibilidade a histórias 

de gente comum, devem dar o protagonismo a quem não está normalmente nas 

manchetes dos jornais, precisam narrar histórias de modo a aproximar personagem, 

autor e leitor. Esse tipo de exercício é importante porque essas narrativas são capazes de 

aproximar o tema e debate do cotidiano daquele que lê a notícia (no caso do jornalismo 
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impresso, que tratamos neste artigo), de contribuir para um olhar com mais empatia 

sobre o que acontece na vida do outro. Ao nosso ver, é a história com nome e 

sobrenome estampadas no jornal (mesmo que eles tenham sido trocados para garantir a 

segurança da pessoa retratada), contada de forma ética, crítica, mas com emoção, que 

ganha eco e têm a força de alcançar a emoção dos leitores anônimos. Trata-se de algo 

comum na literatura, que pode e deve ser importado de forma responsável pelo 

jornalista. 

Para contar uma história desse modo no jornal, Medina (2003) defende que, 

além de dar protagonismo às vozes anônimas – em detrimento do foco único nas fontes 

oficiais – é preciso narrar essas histórias em seu contexto social, histórico e cultural. 

Além disso, o jornalista enquanto mediador cultural precisa tecer o diálogo entre as 

histórias e as situações vivenciadas pelo personagem da reportagem e as discussões 

macro sobre o assunto.  

Esse tratamento complexo do tema deve levar em conta, segundo Medina 

(2003), também a necessidade de fazer um diagnóstico do problema. Para tanto, 

importamos o significado comum da palavra usada na medicina, coloquialmente 

compreendido como identificar um problema (ou doença) a partir dos elementos (ou 

sintomas) que a situação apresenta. Isso significa que o jornalista deve compreender e 

apresentar quais são os componentes que caracterizam determinado fato social. Esse 

diagnóstico se define a partir dos demais elementos apresentados – a narrativa de 

protagonismo, o contexto social, as raízes históricas e culturais --, mas também a partir 

de entrevistas com “especialistas”, como são chamados na imprensa os estudiosos 

ligados a instituições de ensino, representantes de ONGs, da sociedade civil ou 

entidades do governo, que têm pesquisas ou largo contato cotidiano com o problema 

apresentado. 

Essas entrevistas podem subsidiar outro elemento defendido por Medina 

(2003) para a leitura cultural: o prognóstico, que é o exercício de projetar consequências 

futuras do fato noticiado. Para Medina (2006), os diagnósticos e os prognósticos dos 

especialistas podem dar “caminhos coletivos para as histórias de vida abordadas”, isto é, 

podem extrapolar a situação específica e indicar a sua relação com outros problemas e 

outras esferas da sociedade. Sob essa perspectiva, os olhares dos especialistas 
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acompanham uma história real, de protagonismo e humanidade – esta sim, deve assumir 

o primeiro plano da reportagem. 

Juntas, essas ferramentas – protagonismo anônimo, raízes histórico-

culturais, contexto social, e prognósticos e diagnósticos - indicam, segundo Medina 

(2007), que o jornalista se comportou como um leitor cultural durante a cobertura sobre 

um determinado tema, alguém capaz de interpretar a contemporaneidade e produzir 

sentidos e significados diante de um acontecimento social.  

O desafio do repórter seria então o de captar os conflitos de determinada 

situação, sair em busca da complexidade do fato em diversos níveis, deixando de se 

fixar apenas nos opostos pró ou contra determinado assunto.  

 

3. UM OLHAR SOBRE AS MATÉRIAS DA FOLHA DE S. PAULO  

 

O jornal Folha de S. Paulo foi escolhido para este trabalho por sua 

abrangência nacional e por ser um dos maiores do país, com circulação diária média de 

175.441 exemplares, segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação).  

Definido o periódico, levantamos as matérias publicadas pela Folha entre 

fevereiro e março de 2009 sobre o caso da menina de 9 anos que engravidou de gêmeos 

em Pernambuco do padrasto. Desse conteúdo, selecionamos apenas o que foi publicado 

no impresso, já que este possibilita uma melhor análise sobre hierarquização e espaço 

dado ao tema, nos dois dias de maior cobertura, considerando o número de matérias e de 

páginas dedicadas ao caso.  

A partir desse filtro, decidimos analisar neste artigo as três páginas sobre o 

assunto impressas nos dias 6 e 7 de março de 2009 na Folha de S.Paulo.  Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, de forma que sua 

amostragem não é representativa. 

A seleção dessas reportagens não tem o objetivo de resultar em uma análise 

horizontal, porque entendemos não ser possível alcançar a completude do objeto 

pesquisado. Isso porque compreendemos que nenhum discurso se fecha em si mesmo, 

mas deve ser entendido como um processo em que se relaciona com diversos discursos 
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(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, de forma a verificar quem foram os protagonistas das reportagens 

selecionadas e quais personagens/fontes foram silenciadas nos textos publicados. Como 

dito, esta análise tem caráter exploratório, vertical e aprofundado sobre o caso de 

Alagoinha.  

Como discurso, adotamos a definição de um 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). Isso demonstra que a 

questão principal da análise do discurso não é “o que esse texto tem a dizer”, mas 

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

Desse modo, a análise do discurso se mostrou mais adequada para este 

estudo, já que entendemos que 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.  

Diante dos conceitos apresentados até aqui, analisamos as reportagens 

publicadas nos dias 6 e 7 de março de 2009, na versão impressão do jornal Folha de 

S.Paulo, sobre o caso da menina de Alagoinha (PE), de 9 anos, grávida de gêmeos do 

padrasto. Neste episódio, o auge da cobertura ocorreu logo após a realização do aborto 

por uma equipe médica em um hospital de Recife.  

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 apenas 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.  
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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: “O aborto é permitido por lei em vítimas de estupro até a 20ª 

semana de gestação e pode ser feito conforme a avaliação médica, sem autorização 

judicial” e “Como ela está no sétimo mês de gestação, a legislação não permite o aborto, 

que é possível até a 20ª semana (cerca de cinco meses) em casos de estupro e risco para 

a gestante”, que se refere a outro caso (FOLHA, 2009a, p. C3). 

No dia 7 de março, o tema do aborto da menina de 9 anos 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.  

O arcebispo rebateu as críticas do presidente. Disse que para algumas 

coisas é, sim, conservador. “Se o assunto é não matar, todos devemos 

ser conservadores até a morte”. Segundo o religioso, Lula deveria 

procurar uma assessoria teológica antes de se pronunciar sobre o 

assunto, uma vez que demonstra não conhecer as leis da igreja, apesar 

de ele se declarar “cristão e católico”. “Até acredito que ele seja 

[cristão e católico]. Têm pessoas que são católicas, mas que não são 

suficientemente instruídas sobre a lei de Deus.” (FOLHA, 2009b, p. 

C3)  

 

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 
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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.  

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.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da análise realizada nos dois dias de cobertura do jornal Folha de 

S.Paulo sobre o caso da menina de 9 anos grávida do padrasto em Alagoinha (PE) em 

2009, é possível concluir que no jornal o debate foi dominado pelos argumentos 

religiosos e que o protagonismo ficou a cargo do arcebispo de Olinda e Recife, dom 
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José Cardoso Sobrinho. Nesse caso, as fontes principais das reportagens foram 

respaldadas ou criticadas nas reportagens pelas fontes médicas. O corpo da menina, a 

sua saúde, a discussão sobre o seu desenvolvimento saudável e livre de violência não 

fizeram parte do debate central.  

O jornal brasileiro, nos dois dias, priorizou as fontes médicas e religiosas, 

focando a cobertura na disputa entre esses dois poderes simbólicos. É como se o foco da 

discussão se direcionasse ao útero da menina-mãe, que não é apresentada ao público em 

sua dimensão emocional, social e como vítima de uma violência.  

Apesar de não ser o objetivo deste trabalho, uma hipótese para a presença 

tão marcante da Igreja Católica no debate é a predominância de católicos no Brasil, 

64,6% segundo o IBGE (2010). Só isso, no entanto, não seria suficiente para explicar o 

espaço dedicado aos religiosos contra o aborto na mídia, já que tal postura não é 

consenso entre os católicos. Oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana é contra 

o divórcio, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o uso de contraceptivos, o sexo 

antes do casamento e o aborto, enquanto outros grupos, como a organização Católicas 

pelo Direito de Decidir, assumem posicionamentos distintos, a favor de direitos sexuais 

e reprodutivos das mulheres. Desse modo, tal espaço da Igreja no debate na Folha pode 

ser entendido como se a instituição religiosa atuasse como árbitro moral no debate, 

posição que se assemelha à relação da Igreja com os Estados na América Latina.  

El poder de la Iglesia en la sociedad tiene como resultado que los 

gobiernos tengan muy en cuenta su postura. Los obispos ejercen su 

influencia sobre diversas redes de instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil (…) La autoridad de la Iglesia también emana de su 

papel como árbitro moral. En contraste con los ciclos de autoritarismo, 

cambios constitucionales y golpes militares que han desestabilizado 

los Estados laicos de América Latina, la Iglesia ha constituido una 

institución relativamente estable. Las Iglesia opina acerca de los 

problemas sociales y políticos con más autoridad que los funcionarios 

de los Estados laicos. (HTUN, 2010, p. 117) 

 

Para uma análise ainda mais detalhada da cobertura da imprensa desse caso 

e o desenvolvimento aprofundado sobre as causas do protagonismo da Igreja na 

cobertura do caso Alagoinha, seria necessário ampliar a pesquisa para outros veículos e 

outras datas, o que não foi possível neste artigo por limitações de tempo e espaço. 
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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 faltaram 

informações sobre a história da menina, o contexto social e cultural em que a família 

estava inserida e as consequências do abuso sexual. A vítima ficou em segundo plano e 

não houve um esforço de reportagem de aproximar a história da realidade dos leitores, 

de trazer empatia. A voz da menina e sua história foram silenciadas, talvez por se tratar 

de vítima menor de idade e estar protegida pela lei. De qualquer modo, não houve 

tentativa aparente de reconstituição da história nem de outras semelhantes que 

pudessem trazer humanidade aos discursos oficiais (políticos, religiosos e médicos), que 

predominaram nas matérias.  

Além disso, o jornal focou na temática sobre o aborto e ignorou as 

consequências decorrentes dos sucessivos abusos que a menina foi submetidas.  

Ao nosso ver, a cobertura limitada do caso é reflexo do encarceramento dos 

repórteres nas redações e gabinetes, do curto tempo de apuração, da distância geográfica 

do fato noticiado e da falta de verba para investir em coberturas in loco. Além disso, 

esse tipo de cobertura apresenta barreiras por conta das restrições definidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), que dificultam o contato do 

repórter com as vítimas menores de 18 anos e seus familiares. O resultado é que, 

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 pela realização ou não aborto.  

Sem o protagonismo da menina, o jornal se limitou a centralizar o debate 

nos aspectos religiosos e médicos, como se o debate sobre aborto em caso de abuso 

sexual infantil tivesse apenas dois lados. A discussão quase asséptica, reduziu a 

discussão entre personalidades pró e contra o aborto, omitindo as muitas dores e 

emoções que vítimas como a menina de 9 anos de Alagoinha passam durante um 

processo de violência como o vivenciado por ela em 2009.  
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