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 Resumo 

 

Analisamos o texto sobre a estudante brasileira expulsa da Universidade por ter 

comparecido à aula usando uma minissaia, publicada no jornal El País, da Espanha. 

Procuramos identificar os efeitos de sentidos construídos pelos discursos da mídia 

espanhola sobre preconceito de gênero no Brasil, particularmente, e também sobre o 

preconceito de gênero numa perspectiva mais ampla.  
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I) Introdução 

 

O objetivo deste estudo foi analisar de forma pontual alguns dos discursos construídos 

sobre os conflitos de gênero existentes no Brasil que aparecem no noticiário Espanhol 

tomando como ponto de partida um acontecimento social que teve uma grande repercussão 

midiática, tanto na imprensa brasileira como nos meios internacionais: o caso da estudante 

brasileira expulsa da Universidade Bandeirantes, instituição particular de ensino superior 

localizada na cidade de São Bernardo do Campo (Estado de São Paulo), por ter 

comparecido a classe usando uma minissaia. Com base nos estudos da análise do discurso, 

especialmente sobre o conceito de Interdiscurso formulado por Maingueneau (2005), e nos 

estudos sobre as estruturas da notícia, proposto por Van Dijk (1990), procuramos identificar 

algumas estratégias discursivas utilizadas por um jornal espanhol que acaba conformando 

efeitos de sentidos1 sobre o preconceito de gênero no Brasil, reforçando a idéia de que 

                                                 
1 A noção de efeito de sentido desde sua origem está atrelada a noção de discurso, contudo, sua abordagem 

depende da teoria a qual está vinculada. Neste trabalho usamos numa perspectiva ampla, como sentido do 



existe contradição no fato de este tipo de evento ocorrer em um país conhecido pelas roupas 

femininas pouco conservadoras, questionamos se essa forma de se posicionar do periódico 

não poderia estar deixando emergir suas próprias posições sobre preconceito de gênero. 

Este estudo é parte de uma investigação mais ampla sobre as formações discursivas 

construídas pela mídia em relação ao professor e seu trabalho, o que inclui sua condição de 

categoria vista como essencialmente feminina e como os relatos midiáticos sobre o ser 

professor se confunde com o ser mulher.  No projeto mais amplo pensamos sobre como 

essas estas formações vão construindo valores, criando verdades e como elas conformam 

nossa forma de ver o trabalho docente.  

Já neste artigo, de forma pontual, pretendemos refletir sobre as estratégias discursivas 

construídas pela mídia para falar sobre e da mulher, em especial da mulher brasileira e, 

também, que efeitos de sentidos são conformados a partir destes discursos. Tomamos como 

corpus uma reportagem publicada pelo periódico El País, no dia 09 de novembro de 2009,  

na seção Sociedade, sob o título “Expulsada, acosada e insultada por vestir uma minifalda”. 

Para colaborar com nossa argumentação também consideramos como material de apoio 

matérias publicadas em outros periódicos espanhóis e brasileiros, em datas distintas, sobre 

o mesmo assunto.  

 

II) O que passa no Brasil? Quando uma minissaia é notícia. 

  

“Expulsada, acosada e insultada por vestir uma minifalda” é este o título que abre a 

reportagem do dia 09 de novembro de 2009, publicada na seção de Sociedade, do jornal 

Espanhol, El País. A reportagem nos conta os detalhes dos acontecimentos, passados em 

uma universidade particular brasileira no dia 22 de outubro do mesmo ano. Estamos diante 

de uma jovem, bonita, que vive em uma grande cidade brasileira e, por ir à aula vestindo 

uma minissaia, é hostilizada por seus colegas de sala a tal ponto que foi necessária a 

intervenção da polícia para evitar que ela fosse agredida fisicamente, o enredo termina com 

a expulsão da jovem do curso de turismo pela Universidade.   

O titular nos apresenta de imediato o tema da reportagem e faz isso nos colocando diante do 

                                                                                                                                                     
contexto discursivo e da situação, como também o restringimos ao efeito pretendido, isto é, os efeitos que 
o sujeito comunicante pretende e busca junto ao sujeito destinatário (Charaudeau & Maingueneau, 2004), 
deixando de lado o efeito produzido. 



absurdo do fato: “expulsada, acosada e insultada”, uma jovem sofre uma série de ofensas e 

por que? Quais são os motivadores dos insultos? Vestir uma minissaia?! O titular assume 

sua condição de resumo da idéia central do artigo, condizente com uma característica 

importante do texto jornalístico (Van Dijk, 1990: 60) e, mais ainda, também nos indica os 

sentidos escolhidos pelo repórter para contar o fato: ele poderia ter nos dito que uma jovem 

foi expulsa após uma manifestação estudantil contra sua roupa, que na verdade era um 

vestido e não uma saia. Poderia ainda ter escolhido a versão da universidade para 

apresentar a matéria, dizendo que uma jovem brasileira provocou sua expulsão após exibir 

um vestido curto durante a aula, como escolheu fazer outro periódico ao contar o mesmo 

fato (El Mundo, 09/11/2009). Mas não, ao lermos o título, nos deparamos com as agressões 

e com a situação da jovem, somos informados sobre a peça do seu vestuário que poderia ter 

provocado estas agressões, a minissaia, e com isso nos encontramos, antes mesmo de 

seguirmos a leitura do texto, com o posicionamento do jornalista e do jornal diante do 

acontecimento.  

Como podemos perceber, estamos analisando aqui mais que um texto jornalístico, nos 

preocupa o discurso e, portanto a interação existente entre o que está escrito (o texto 

propriamente dito) e em que situação este escrito foi produzido, isto é, seu contexto. 

Portanto, pretendemos acessar não só as informações que nos é passada sobre o 

acontecimento, mas principalmente os efeitos de sentido que são produzidos pelos 

discursos sobre o acontecimento e, conseqüentemente, o ato social que o discurso sobre o 

acontecimento é capaz de mobilizar (VanDijk, 1990: 53).  

Seguindo esta mesma argumentação, sobre como e porque fala o nosso autor, restritos 

ainda ao pequeno texto que intitula a matéria analisada, podemos também identificar a 

quem ele fala. O texto, tal qual está estruturado só poderia falar deste mesmo modo a um 

leitor como imaginamos ser o leitor do El País, identificado com o pensamento de esquerda 

e crítico ao preconceito de gênero. Um leitor mais conservador, que poderia colocar em 

dúvida a postura da jovem, estaria mais identificado com outro tipo de leitura do 

acontecimento e mais interessado no que a instituição privada de ensino tem a dizer sobre o 

caso, pelo menos assim é o que parece quando lemos a matéria sobre o assunto em El 

Mundo, um jornal reconhecido por sua tendência à direita política (ver anexo 2).  

 Entramos agora no texto e confirmamos com a leitura o inusitado da situação, na cabeça da 



notícia somos informados que o fato aconteceu dentro de uma universidade, e no primeiro 

parágrafo nos damos conta que foi em um país conhecido por seus “minibikinis y el culto a 

la belleza”: o Brasil. Assim, estes elementos vão traçando um panorama do tema e das 

ideias principais com quais trabalha o jornalista.  

A primeira idéia, trata do preconceito de gênero propriamente dito e de como ele se 

manifesta, de forma surpreendente, motivada por uma peça do vestuário feminino. Esta 

idéia central está acompanhada de outras duas idéias secundárias, que se organizam em 

torno da primeira, de forma ordenada, criando uma argumentação lógica e mostrando as 

contradições do acontecimento: o inusitado de existir este preconceito em uma universidade 

(lugar de produção e difusão do conhecimento e que, por isso mesmo, se pressupõe que 

exista a tolerância e a luta contra o preconceito) e também no Brasil (um país que é 

lembrado por posturas nada conservadoras em relação ao vestuário feminino). Estas três 

idéias organizam o discurso do jornalista e permite que ele nos apresente todo o texto.  

Se não fosse por essa conjunção de fatores (por essas três idéias, que combinadas, 

configuram o texto), nos avisa, o acontecimento estaria relegado ao noticiário local. Assim, 

o primeiro parágrafo, junto com a apresentação do tema central, também é usado para 

justificar aos leitores a seleção da notícia e explicar porque ela merece figurar entre tantas 

outras publicadas no dia pelo jornal El País. Seria um episódio estudantil, nos avisa, que 

não teria tido maior importância e que ficaria restrito aos meios locais, se não tivesse 

acontecido em um país famoso por sua postura em relação a beleza e ao corpo, 

especialmente ao corpo feminino. Segundo o jornalista foi esta conjuntura que levou o 

episódio a ganhar dimensões de polêmica nacional (e internacional), chamando atenção, 

inclusive, de instituições do Estado brasileiro, sendo tratada como uma expressão de 

preconceito de gênero não só dos tantos estudantes homens que agrediram a menina como 

também da própria instituição de ensino que, após os acontecimentos, ainda oficializou a 

expulsão da jovem.  

 O jornalista nos explica, então, com estes argumentos o porquê desta notícia e retoma, 

meio de passagem, o velho debate sobre “O homem que mordeu o cachorro”, modelo 

sugerido pelo jornalista Amus Cummings (Sodré & Paiva, 2005), e que nos leva a pensar 

sobre quais são os elementos necessários para um tema merecer interesse público e ser 

transformado em notícia. Neste caso, “o inusitado” é que o acontecimento traz de volta uma 



questão aparentemente superada pelo segunda onda do feminismo (Koller & Narvaz, 2006), 

nas décadas de 60 e 70, do século passado, a conquista do direito da mulher à sua 

autonomia e à integridade do seu corpo. A agressão coletiva à uma jovem com um traje 

curto, em um país que é aparentemente tolerante a este tipo de vestimenta, demonstra que a 

autodeterminação feminina ainda precisa vencer muitas barreiras. O episódio não acontece 

em um período remoto da era vitoriana e tão pouco em um país de tradições religiosas ou 

morais conservadoras e, é exatamente por acontecer em um ambiente de aparente tolerância 

que ele merece ser destacado pois demonstra para nós leitores a fragilidade das conquistas 

sociais na sociedade contemporânea em que vivemos.  

Logo, podemos perceber que ao abrir sua reportagem, justificando sua própria existência, o 

jornalista está nos oferecendo um pouco mais, ele nos indica que precisamos ir um pouco 

além do texto, que não devemos nos prender ao literal e recorrermos no engodo de afirmar, 

a notícia é isto. Ao contrário, a própria apresentação nos sugere que el texto está 

relacionado com uma idéia, uma forma de ver o mundo e organizá-lo. 

Assim, ao tomarmos este texto para análise também fazemos marcando nossa atitude diante 

da linguagem que é tomá-la como algo não transparente (Charaudeau, 2008, pag.20), isto 

é, que o que é dito e materializado sobre o acontecimento, no caso a expulsão de uma 

menina de uma universidade por usar uma saia curta, não é resultado de uma tradução 

mecânica de um acontecimento ou ainda resultado de uma intencionalidade primeira e 

irrefutável do autor. O texto é, portanto, o lugar da interlocução, onde o que se constrói 

sentidos sobre o mundo a partir de diferentes vozes, de diferentes perspectivas e de 

diferentes autores: os personagens que protagonizam o fato, o jornalista, o leitor. 

Notamos ainda que os interlocutores de qualquer discurso estão, necessariamente, 

condicionados às tramas de outros discursos, o tema que nos evidencia os autores ao 

construírem este discursos, são resultado de um emaranhado de outros discursos, provindos 

de diferentes áreas (Maingueneau, 2005). Não se trata apenas de  um acontecimento que se 

passou com uma mulher, em uma universidade e em um país distante, mas também, da 

condição feminina na nossa sociedade, da educação desta mesma sociedade e dos valores 

contraditórios que ela é capaz de abrigar. Um discurso portanto, sempre será a conjunção 

entre diferentes discursos ou, melhor, entre diferentes sentidos em que o sentido primeiro se 

constitui (Charaudeau, 2006). Nossa relação com a linguagem, portanto, dá outra dimensão 



para a abordagem do texto, que não se dará a partir de um processo de evidenciar o que está 

apagado e clarear a intencionalidade do autor, mas sim, a de considerar as diferentes 

perspectivas que se confrontam para construir os sentidos deste discurso primeiro: 

  

O interdiscurso tem precedência sobre o discurso. Isso significa propor que a 
unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre 
vários discursos convenientemente escolhidos (...). Seria a relação 
interdiscursiva, pois, que estruturaria a identidade. Todo o discurso, como toda a 
cultura, é finito, na medida em que repousa sobre partilhas iniciais, mas essas 
partilhas não tomariam forma sobre um espaço semântico indiferenciado. 
(Maingueneau, D., 2005: 21)  

  

Esta abordagem tem como referência explícita o conceito de interdiscurso proposto por 

Maingueneau (2005), que essencialmente nos lembra que um discurso só assume sentido no 

interior de um universo de outros discursos (o interdiscurso). Restringiremos, com base no 

objetivo desta análise, o uso da abordagem interdiscursiva do texto, trabalhando com a 

hipótese que o discurso  sobre a menina brasileira de minissaia se constitui em um primeiro 

momento sobre uma idéia de polaridade entre homens e mulheres, para em um segundo 

momento criar uma sensação de contradição entre o acontecimento e o local do 

acontecimento, compondo uma idéia de que expressões de violência como esta são 

estranhas a normalidade da nossa sociedade contemporânea e democrática. Estas idéias, por 

fim, ao nosso ver, são as tramas que estruturam um discurso sobre o preconceito de gênero 

deixando emergir os sentidos que o próprio jornalista e o periódico formulam sobre o 

assunto.  

 

III) Quando a mulher é notícia? O que há entre o masculino e o feminino. 

 

Após introduzir o leitor ao tema, apresentando o fato e posicionando sobre seu valor de 

notícia, o jornalista vai buscar nos discursos oficiais, de instituições do Estado Brasileiro, 

Associações Estudantis e ONGs, os detalhes da comoção social ao acontecimento.  Apoiado 

no discurso oficial do Ministério da Educação Brasileiro, nas palavras da secretária de 

Educação Superior, o jornalista descreve o momento da discriminação: “los jóvenes se 



agolparan en la porta del salón de clases y la persiguieron mientras bajo gritos de ´¡puta, 

puta!´”. 

Porém, o acontecimento não é de fato o mais importante na organização do texto, e sim a 

repercurssão que o caso tomou. Entre um detalhe e outro sobre como se passou o evento, o 

jornalista vai enfatizando as reações sociais geradas por ele, assumindo assim seu papel de 

porta voz autorizado que não apenas conta, mas repercute o caso, criando sentidos, crenças 

e estereotipos confirmando o poder simbólico dos meios de comunicação ( Diaz, 2003).  

Tal poder, que não é arbitrário e nem irrelevante, nos indica sobretudo o papel alcançado 

pelos meios de comunicação em nossa sociedade contemporânea e como é impossível se 

quer pensar na realidade sem pensar em como essa realidade nos é transmitida via as 

inúmeras mensagens, textos, imagens que diariamente são emitidas por estes aparatos.  É 

por isso que quando lemos o noticiário, e quando nos detemos sobre temas específicos, 

como os que tratamos aqui, sobre a mulher e sua autodeterminação, também estamos 

acessando um modo de ver o acontecimento e provoca, como nos conta  Loscertales y 

Núñes, transformações no modo como nos portamos diante dele: 

 

actualmente los medios de comunicación social reflejan y difunden un 
acercamiento a la realidad y por tanto también una aproximación, una manera de 
entender a los hombres y las mujeres actuales. Con ello contribuyen de manera 
importante al proceso de socialización del género, a la vez que reflejan la 
situación de ambigüedad en que se encuentran hoy día muchas mujeres que, ante 
la rapidez de los avances y transformaciones sociales, ven acrecentada la 
posibilidad de ejercer roles que van mucho mas allá de los tradicionalmente 
ejercidos por sus antecesoras. (Loscertales y Núñez, 2009) 

 

O texto, então, segue dando voz às instituições, criando uma redoma de proteção sob o 

escudo da objetividade jornalística, enchendo o leitor com opiniões sobre o acontecimento, 

mas apresentando poucos dados objetivos. Nos encontramos com a posição da 

Universidade, com alguns dados sobre a política de vestimenta para assistir à classes no 

ensino superior brasileiro, enfim, alguns detalhes que não parecem ser tão relevantes para a 

construção da argumentação. No meio deste movimento, de valorização da repercussão 

sobre o fato, é que podemos identificar o tratamento dado ao tema pelo jornalista e sua 

preocupação em mostrar o quanto é polêmico o tema que está reportando. No fim ao cabo, 



essa preocupação deixa emergir alguns conceitos que ele próprio carrega (e porque não 

dizer também o jornal carrega) sobre as questões relacionadas às mulheres. 

Assim, podemos dizer que não é por acaso que o jornalista procura, durante sua 

argumentação, destacar o gênero dos agressores: “cientos de estudiantes varones que la 

acosaron y agredieron de tal manera que tuvo que intervir la policía para rescatarla”.   Ao 

assistirmos o vídeo disponível no Youtube 

(http://www.youtube.com/watch?v=xZtQPfpbLRU), do momento da agressão, podemos 

identificar muitas meninas reforçando o coro e engrossando as fileiras desta espécie de 

linchamento público sofrido pela jovem estudante. Afinal, nos perguntamos, porque o 

jornalista deixa passar este fato significativo do acontecimento? 

Além disso, ao mesmo tempo que destaca o gênero dos agressores também procura mostrar 

a irracionalidade e o comportamento anormal destes mesmos homens: “Los jóvenes se 

agolparon en la puerta del salón de clases”, demonstrando o quanto irracional foi a atitude 

destes homens. Em seu estudo sobre a imagem da agressões à mulher na mídia, Diaz 

(2003), identificou implicações patológicas (el que agrede no es normal) do agressor como 

uma das imageneses e prejuicios, entre tantas outras, construídas sobre a violência contra a 

mulher. Esquecer a participação das mulheres não é um detalhe, mas uma forma que ele 

tem para enfatizar o sentido de polaridade entre homens e mulheres, colocando de um lado 

os agressores homens, fora do normal, e do outro a vítima mulher, conduzindo o leitor a 

pensar mais sobre o ato de insanidade e sobre o que poderia ser o “motivador” desta 

loucura coletiva.     

De fato, ao seguirmos no texto, percebemos que há uma grande preocupação em adjetivar a 

postura dos estudantes e da instituição de ensino criando uma ideia de atitude irracional de 

ambas as partes.   “Desproporcionada”, “discriminación”, “machismo deplorável”, 

“descomunal” são alguns dos termos usados para qualificar a postura dos agressores. Tantos 

adjetivos e tantas qualificações para as manifestações de agressão parece querer indicar que 

existe uma reação cabível (já que esta que nos relata o jornalista é desproporcionada), há 

um machismo aceitável (visto que este é digno de pena), há uma punição coerente para a 

jovem (não essa, que é descomunal). Enfim, vamos encontrando ao longo do texto, uma 

série de não-ditos que vistos de perto reforçam o esteriótipo de culpabilização da vítima. 



Aqui novamente identificamos outras categoria recorrente nos estudos da mulher nos meios 

de comunicação, o discurso moralista, em que a mulher se deixa violar ou desfruta de uma 

agressão contra seu corpo (Diaz, 2003) e o discurso hierárquico, em que o homem, ao ser 

provocado, exibe sua superioridade sexual cedendo aos mais primitivos instintos.  

Neste caso portanto, temos a resposta à nossa questão inicial, a mulher é notícia quando o 

evento de violência é irracional, descomunal, fora do comum, deplorável ou injustificado. 

O texto parece reforçar, portanto, uma ideia de que pode existir um lugar, no ambiente 

privado talvez (não em uma universidade), ou em um país conservador (não no Brasil) em 

que uma agressão à uma mulher não causaria tanto furor e quiçá, merecia ser reportado.  

Não parece ser por acaso, portanto, que ao escolher suas fontes de especialista o jornalista 

busca homens respeitáveis, que não estão tomados pela “barbárie”, para comentar e opinar 

sobre as agressões. Os homens, brancos, respeitáveis, representantes de instituições 

reconhecidas pela sociedade se colocam em defesa da jovem e desqualificam as atitudes 

“intolerantes”, mais ainda em “una universidade” (de novo o não-dito, se fosse em qualquer 

outro lugar a reação estaria bem?). Por outro lado, já estamos quase no fim do texto e ainda 

não ouvimos a voz da menina agredida. O que ela pensa sobre o acontecimento? O que tem 

para nos contar? Este silêncio da vítima no jornalismo que cobre a violência não é 

incomum e parece mesmo estar instituído na prática midiática em casos como este de 

intolerância e agressão contra o feminino (Diaz, 2003), ao fim ao cabo, quem tem a palavra 

final sobre o corpo da mulher é o outro, são os médicos, juízes, advogados e especialistas 

que falam por e sobre a mulher, são as instituições historicamente masculinas, em suas 

expressões paternalistas e moralistas, que podem opinar e explicar o que se passa com a 

mulher.  

Por esse mesmo motivo que, apoiado no escudo da objetividade jornalística, apresentando o 

outro lado dos fatos, a versão da instituição de ensino sobre o acontecimento, o jornalista 

abre espaço para as criticas ao comportamento feminino: “la alumna había demonstrado 

'uma falta de respeto a la dignidade acadêmica y a la moral'”, nos conta misturando o 

discurso indireto com o discurso direto em uma estratégia de apropriação do texto do outro, 

como se ainda coubesse discussão o fato de uma mulher escolher o modo como deseja se 

vestir.  



 

IV) E no Brasil?  

 

Não podemos dizer que é ao acaso as citações escolhidas para contrapor às falas da 

instituição de ensino, cada uma destas falas nos conduz à um texto diferente que já circula 

na nossa sociedade sobre o machismo e o abuso sexual. De fato, ainda ronda o caso do juiz 

espanhol que desculpou um empresário por ter molestado sua empregada pelo fato de ela 

vestir uma minissaia no dia do abuso ou ainda o debate provocado pela própria igreja 

católica ao dizer que o uso de certas roupas provocantes pode causar o abuso sexual (Diaz, 

2003). Quando lemos esta reportagem, de certa forma, acessamos essas diferentes histórias 

e as contradições que elas representam. 

Não resta dúvidas que estamos diante de um acontecimento que revela as diferentes formas 

de opressão e de violência contra à mulher o que, em essência, demonstram quantas 

batalhas as mulheres ainda precisam vencer para a conquista completa da sua autonomia. 

Contudo, o movimento do texto segue em sentido oposto procurando demonstrar o quão 

espetacular, inusitado, raro é este tipo de evento e ainda mais quando se passa em um país 

como o Brasil. Mas, lançamos outra pergunta, porque o espanto de um evento como este se 

passar no Brasil? 

 Devemos recordar que o jornalista ao se referir ao Brasil, o faz sempre sinalizando sua 

conjuntura de país “liberal”: “un pais famoso por los minibikinis y el culto a la belleza”, e 

deixa passar os dados objetivos sobre as relações de gênero no país que poderiam compor a 

matéria e ajudar o leitor do jornal El Pais, teoricamente distante da realidade brasileira, 

mais próximo do contexto em que o fato se passa.  

E se, ao invés de destacar o tamanho das roupas de banho das brasileiras, o jornalista 

tivesse lembrado que o Brasil é um país de mais de 190 milhões de habitantes em que as 

mulheres ainda são minoria no mercado formal de trabalho, especialmente nos postos de 

chefia, mesmo depois de terem alcançado uma taxa mais elevada de escolarização 

(Fundação Carlos Chagas, 2002).  Ou ainda, e se ele tivesse lembrado que o fato aconteceu 

em uns dos estados mais importantes, em termos econômicos, do país e que, a despeito de 

seu desenvolvimento ainda convive com a triste estatística em que uma em cada cinco 



mulheres do estado admite já ter sofrido algum tipo de violência. (Fundação Perseu 

Abramo, 2006).  

De fato, estes e muitos outros dados sobre a violência contra as mulheres no Brasil (Miguel 

y Biroli, 2009; Lima, 2009) nos ajudam a perceber que, de fato e infelizmente, não existe 

contradição nenhuma entre o acontecimento e o local em que se passou. Ao contrário, tal 

fato apenas confirma que o embate democrático brasileiro ainda precisa garantir muitas 

conquistas sociais não só para as mulheres, mas para elas principalmente. 

A omissão destes dados, além de deixar o texto pouco objetivo, também provoca toda uma 

mudança na forma como os leitores do texto podem perceber o acontecimento, reforçando a 

ideia que não existe eventos de violência contra as mulheres brasileiras a não ser em casos 

inusitados como o relatado pelo jornalista. Este movimento do texto confirma que na 

imprensa ainda se evita associar o preconceito contra as mulheres como um evento de 

violência. Segundo nos conta Diaz (2003), ao analisar especialmente os eventos de 

violência sexual contra a mulher na mídia espanhola, a ideia de não-violência acaba por 

provocar um apagamento da violência e minimizar tanto a comoção social em torno da 

questão, como as políticas públicas para combatê-la:  

 

La violencia sexual como "no violencia" nos remite a un elemento tan conflictivo 
como es la "invisibilidad". La violencia, para ser considerada como tal, debe dar 
lugar a agresiones visibles, constatables. De lo contrario, ya no es violencia. Por 
eso proliferan en los medios — o proliferaban, porque la verdad es que la 
tendencia ha disminuido notoriamente expresiones como "la víctima fue agredida 
y violada". Con ello se invita a creer, de manera abierta, que la violación no se 
engloba dentro de la categoría de las agresiones. (Diaz, 2003)  

 

Neste caso, especificamente, o movimento do texto nos leva a desqualificar o evento de 

violência e sobrevalorizar o modo e o local do acontecimento: “acossada, expulsada”, por 

uma “minissaia”? e “en Brasil”?. Valorizando sobremaneira o modo e o lugar que se passou 

o acontecimento e as justificativas institucionais dos desdobramentos do fato, o jornalista 

deixa escapar seu apego pelo estereotipo de culpabilização da vítima, em que os corpos 

desnudos, são os que provocam e causam o descontrole nos homens, anormais, incapazes 

de controlar seus impulsos sexuais mais primitivos.  Parece que, mais uma vez, estamos 

diante de uma análise simplista do acontecimento, reduzida a simples equação em que a 

escolha da roupa, a beleza, o corpo feminino pode provocar uma agressão coletiva. De fato, 



o modo como conduz seus argumentos, nos faz perguntar se o acontecimento tivesse se 

passado em algum lugar da Europa, mesmo na Espanha, onde os “bikinis” são 

aparentemente maiores, o fato poderia então ser tolerado?  

Nos parágrafos finais o jornalista retoma seu papel de narrador e mais uma vez se protege 

em baixo da aparente objetividade colocando na voz do outro, as posições sobre o 

acontecimento. São as fontes e suas opiniões sobre o fato, e não o conjunto de dados que 

representam o fato, que nos ajudam a refletir sobre o acontecimento. É sempre o outro no 

texto jornalístico que diz algo,  mesmo que o outro seja alguém não identificado que fala 

em algum lugar indefinido como a “Internet”, é este outro que reafirma a “polêmica”, 

reforçando o movimento de circularidade no qual não sabemos ao certo se são os meios que 

formam a opinião pública ou se a seguem e a confirmam (Loscertales y Nuñes, 2009), 

 

V) Conclusão 

 

Retomando a leitura do texto, notamos que não só nos últimos parágrafos como todo o 

movimento do texto o jornalista nos remete ao outro. Isto é, de fato temos pouco acesso ao 

fato, propriamente dito, o enredo da notícia está amarrado nas opiniões e repercussão que o 

acontecimento provocou. Este movimento não nos parece ingênuo, mas engenhoso. 

Estamos diante de um único texto, aparentemente sem muita importância (já que sua 

publicação precisa ser justificada pelo jornalista no principio do texto) e que se passa em 

um país remoto (conhecido, na Espanha, muito mais por seus hábitos raros de vestuário), 

mas podemos ler uma porção de outros textos. São textos que nos contam mais sobre a 

mulher, seu modo de exposição nos meios de comunicação, as inúmeras formas e modelos 

de opressão da sua autoimagem e autodeterminação. 

Lançamos mais um olhar para a foto que acompanha o texto e nos detemos sobre a mulher 

sobre qual ele fala, mas que em nenhum momento tem voz ativa no texto. Ela é jovem, 

bonita, leva seu vestido rosa forte, seu cabelo pintado e nos olha como se estivesse em um 

ensaio fotográfico. Ela busca sua feminilidade e não se detém em expôr-la, não parece 
preocupada com as inúmeras vozes moralistas que se lançam sobre ela e insistem no debate 

puritano: ela teria ou não provocado a fúria de seus colegas de faculdade (homens e 

mulheres)? 



No noticiário do Brasil e do Mundo(El País 11/11/2009; O Globo 08/01/2010) , meses após 

o acontecimento, seguimos acompanhando os desdobramentos sobre o caso e a indignação 

de um lado e pudor de outro contra não só a minissaia do dia do evento, mas contra todas as 

escolhas da jovem feitas posteriormente ao acontecimento. Ela vai posar em uma revista 

masculina lemos de um lado, ela vai desfilar no carnaval carioca nos informamos, ela está 

em todos os programas de televisão e seguimos nos deparando com declarações de 

celebridades e anônimos que “aconselham” a jovem a não se expor na mídia. Enfim, mais 

uma vez está em discussão o que uma mulher pode ou não fazer com a sua imagem e seu 

corpo, a jovem mudou de roupa, tirou a minissaia, mas continua sendo perseguida aos 

gritos e castigada por sua atitude.  

Ao longo da análise nos damos conta que o linchamento público não termina com o 

acontecimento relatado pelo jornalista, mas contínua no cenário construído pelo espetáculo 

midiático. As idéias publicadas no artigo do jornal El País, não relatam apenas um 

acontecimento ou as repercussões sobre o acontecimento, mas sobretudo reflete os valores, 

as crenças e os interesses de quem constrói o discurso, isto é, do jornalista e do jornal e, por 

isso mesmo, conformam sentidos sobre o acontecimento, e também pautando, 

influenciando e até mesmo educando nosso olhar sobre os fatos.  

Usando a voz do outro, em geral o outro masculino, o jornalista organiza seu discurso sobre 

uma idéia de polaridade entre homens e mulheres, construindo um “nós” em que só 

participam os homens respeitáveis com seus discursos de autoridade pelo qual estão 

autorizados tanto a rechaçar a postura “descomunal” dos agressores, como a de julgar a 

falta “de respeto a la dignidad académica y a la moral" da jovem (Diaz, 2003). Esse modo 

de separar homens e mulheres, reforça uma hierarquização no discurso e cria um sentido de 

poder do mundo masculino sobre o feminino, a mulher é sempre um outro sobre o qual o 

mundo masculino opina e define.    

 Por outro lado, a situação da menina brasileira de minissaia parece ser descrita como um 

acontecimento bizarro, uma piada, considerando o lugar em que o evento se passou. Ao 

concluir seu texto com um “¡Y, en Brasil!”, o jornalista se apega no senso comum do que 

se fala sobre este país no exterior: “minibikinis, culto à beleza” e reforça a idéia de 

inusitado da situação sem se preocupar em analisar a conjuntura de forma mais crítica o que 

de fato poderia refletir a realidade brasileira.  



Se podemos concordar que o Brasil é um país de contradições, considerando as imensas 

desigualdades sociais que ainda persistem, não podemos reforçar a idéia de um estereótipo 

plástico (Paganotti, 2007) em que se definiria como um país exótico, sensual e festivo à 

venda para o deleite dos turistas estrangeiros. Contudo, o fato de o evento se passar no 

Brasil apenas confirma a idéia de que a freqüente exposição midiática do corpo feminino 

está muito mais associada com a construção de esteriótipos, em que o corpo é um objeto 

para o uso e deleite masculino, que a uma idéia de conquista da liberdade feminina (Neira 

& Santos Júnior, 2009).  

Concluímos com este trabalho que o discurso da mídia, ainda que assumindo uma posição 

de denúncia contra o fato e contra o preconceito de gênero, dependendo da forma como se 

posiciona pode reforçar e ampliar uma imagem negativa da mulher. Assim, compreender 

este movimento do discurso jornalístico é essencial para combater a formação e a 

perpetuação de esteriótipos. 
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