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Neste trabalho, lançaremos mão dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso sugerida e 

reivindicada por Michel Pêcheux e por estudos de outros analistas do discurso (INDURSKY, 

2003, 2008; GRIGOLETTO, 2008) a fim de analisar o tratamento dado pelo jornal Estadão aos 

casos de abuso sexual/estupro praticados contra mulheres, bem como investigar as “pistas” 

presentes na estrutura dos enunciados que remetam ao discurso de um sujeito interpelado por 

uma ideologia patriarcal, a qual atravessa, de modo tão contundente, a nossa formação social.  

Para análise, o corpus foi constituído por manchetes do jornal Estadão (versão digital), no 

período de maio de 2013 a outubro de 2016, que tratam de abuso sexual a mulheres e crianças. 

Neste trabalho, escolhemos três manchetes que nos parecem apresentar uma estrutura mais 

recorrente no corpus. Ao nos debruçar sobre esse corpus, percebemos que há um padrão na 

estrutura dos enunciados: sugerem – de maneira não necessariamente ingênua – que o discurso 

da mulher é questionável (através do modo verbal utilizado e presença da voz passiva); tiram o 

foco do agressor/estuprador, dando à vítima a maior atenção no texto (mudam ou apagam a 

posição do sujeito gramatical na estrutura sintática da frase conforme a necessidade de 

culpabilização da figura feminina). Essas práticas discursivas e seus respectivos efeitos de 

sentido possíveis vêm a reforçar, em uma cadeia discursiva, a desmoralização e culpabilização 

da vítima. Segundo Vieira e Cardoso (2014), o termo culpabilização da vítima teria sido usado 

pela primeira vez em 1971, por Willian Ryan para se referir às vítimas de preconceito racial nos 

Estados Unidos, no entanto, hoje em dia, essa expressão tem passado por um deslizamento de 

sentido e vem se consolidando como referência à responsabilização da mulher pela violência 

(física, sexual, patrimonial, moral e psicológica) sofrida. Dessa forma, esta pesquisa inicial 

sugere que a ideologia patriarcal atravessa o discurso do Estadão sobre mulheres vítimas de 

estupro através de movimentos de apagamento, deslocamento de posição, escolha lexical com a 

finalidade de velar a ideologia patriarcal no jornal. Por fim, este trabalho serve, outrossim, como 

um convite para outros estudos: a multiplicação de discursos de combate à hegemonia do 

masculino sobre o feminino e a busca da mudança social são cruciais para que consigamos 

efetivar nosso papel enquanto críticos sociais e, principalmente, participantes ativos do mundo 

social. 
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