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RESUMO

O presente estudo analisa a natureza do enquadramento feito pela Folha de S. Paulo, e pelo El País Brasil - na versão digital - sobre o estupro 
coletivo de uma adolescente, no Rio de Janeiro, em maio de 2016. O primeiro jornal escolhido foi criado em 1995, inicialmente com o nome de 
Folha Online. A Folha de S. Paulo é o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa. Segundo sua  home institucional, o site conta “com 19 
editorias de conteúdo com acesso livre na internet” e tem “uma audiência de 17 milhões de visitantes únicos e 173 milhões de páginas vistas por 
mês”. A segunda mídia, El País, é um jornal diário espanhol fundado em 1976. De propriedade do Grupo PRISA,  conta com uma média de 457.000 
exemplares diários, com a maior tiragem da Espanha. Chegou ao Brasil em 2013 estritamente no formato digital. Em comunicado à época, a 
gestão alegou que o “crescimento excessivo de acesso ao site espanhol por parte do público brasileiro, motivou a criação de uma versão em 
português". Partindo do pressuposto de que os veículos de comunicação ocupam lugar central na rede de sociabilidade moderna, sendo 
responsáveis por moldar a percepção da realidade, estabelecer prioridades e definir aquilo que a própria sociedade estabelecerá como verdade, o 
objetivo central da pesquisa foi identificar o enquadramento utilizado pelos profissionais dos veículos selecionados sobre o estupro coletivo. Para 
tanto, foram utilizados os conceitos de: identidade, ideologia, enquadramento, patriarcado moderno e hegemonia. A metodologia utilizada 
contempla revisão bibliográfica, análise minuciosa e crítica de discurso, seguindo o método da linguística inglesa criada por Fairclough. De ambos 
jornais foram analisadas matérias referentes a um mês de cobertura do caso pertinente à pesquisa. Portanto, o prazo de análise é de 26 de maio 
de 2016 a 30 de junho de 2016. Dentro desse período foi realizado recorte que optou por analisar matérias do início, meio e fim do caso, 
totalizando 16 manchetes do El País Brasil e 28 da Folha de S. Paulo. O número discrepante entre os dois periódicos se dá devido à diferença da 
forma em que foi feita a cobertura do fato. Entre os resultados, foi verificado que veículos de comunicação podem servir como ferramenta de 
transformação social ou manutenção de velhas estruturas, conceitos e preconceitos. O que, em grande medida, está diretamente ligado à sua 
linha editorial. A A partir da aplicação de categorias linguísticas sobre possíveis traços patriarcais na cobertura jornalística, pôde-se perceber que 
tal matriz ainda gera efeitos na sociedade moderna, apesar de suas complexidades e da presença do Estado – algo não percebido por Weber ao 
analisar o patriarcado em sociedades tradicionais. No processo de realização da análise, descobriu-se que um mesmo fato tinha sido enquadrado 
de maneiras totalmente diferentes pela Folha de S. Paulo e pelo El País Brasil. Ambos jornais com sede na cidade de São Paulo e com 
correspondentes no Rio de Janeiro narraram a ocorrência através de angulações distintas. Por se tratar de um caso com grande visibilidade na 
mídia, onde a maioria das fontes eram (ou não) entrevistadas durante coletivas de imprensa e atos de apoio ou repudio à vítima, a hipótese inicial 
da pesquisa apontava para enquadramentos semelhantes. O que não aconteceu. Ao contrário, a Folha construiu enquadramento simplificador, 
atravessado por traços patriarcais, com ênfase na participação de atores sociais masculinos que dominaram sua cobertura. O El País, ao contrário, 
primou pela ênfase da ação de figuras femininas ao mesmo tempo em que abordou o estupro como tema  atinentes aos Direitos Humanos e 
políticas públicas.
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