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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar a abordagem do jornal diário paraense O Liberal, um dos 

mais importantes jornais impressos da Amazônia, sobre o abuso sexual infanto-juvenil. 

Partindo da premissa de que as notícias são uma construção social, investiga-se aqui a 

produção de sentidos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em um jornal 

que participa ativamente na constituição de representações sociais acerca do tema no espaço 

público midiático. Neste trabalho, tomamos como objeto de análise três reportagens sobre a 

temática, sendo duas publicadas em 2012 e uma em 2010, na ocasião do desenvolvimento 

da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia da Assembleia Legislativa do 

Pará, período que será objeto de um estudo maior para o desenvolvimento de dissertação de 

Mestrado. 
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Considerações iniciais 

 Este artigo busca discutir a abordagem do abuso sexual de crianças e adolescentes 

em matérias publicadas pelo jornal O Liberal, em Belém, no Pará, tendo como base as 

proposições de alguns autores, particularmente Verón (2005), no que diz respeito à 

enunciação e ao discurso jornalístico. Para a análise, foram selecionados três textos, os dois 

primeiros tendo sido publicados em 18 de maio de 2012
4
, quando foi comemorado o Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse 

dia, o Disque Direitos Humanos (Disque 100)
5
, serviço da Secretaria de Direitos Humanos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. E-mail: avelinacastro@gmail.com. 
2 Bacharel em Jornalismo. Mestranda do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), email: avelinacastro@gmail.com 
3 Coautora e orientadora do trabalho, professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação 

Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Email: netilia@uol.com.br, netilia@ufpa.br. 
4 Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data refere-se ao dia do 

assassinato da menina de oito anos, Aracelli Cabrera Sanches Crespo, em Vitória, em 1973. A criança foi brutalmente 

violentada, torturada e morta. Os suspeitos do crime pertencentes a duas famílias abastadas do Espírito Santo foram 

absolvidos. 
5 O serviço é coordenado pelo Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 

que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) do Governo Federal. O Disque-Denúncia recebe, encaminha e 

monitora as denúncias de violência. Sua implementação conta com a parceria da Petrobras e do Centro de Referência, 

Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria). O Disque 100 funciona diariamente das 8h às 22h, inclusive nos 

mailto:netilia@uol.com.br
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da Presidência da República (SDH/PR) divulgou dados de violência sexual contra crianças e 

adolescentes e o Pará apareceu em décimo lugar no ranking. Segundo o serviço, foram 

registradas 1.090 denúncias no Estado entre janeiro e abril de 2012, o que representa um 

crescimento de 44,9% em relação ao mesmo período de 2011, quando o registro foi de 752 

casos
6
.  

 Os dados apontam números de denúncias, o que não representa, necessariamente, o 

número real de ocorrências, já que muitos casos não são sequer denunciados. Aliás, a falta 

de dados estatísticos reais é uma das carências apontadas pelos especialistas que tratam 

dessa temática (VIVARTA, 2003) como sendo uma consequência, em parte, relacionada ao 

silêncio e à clandestinidade que envolve esses crimes. 

Nos casos de abuso, persiste o tabu de lidar com um fenômeno que tem 

origem, na grande maioria dos casos, no seio da família (...) Há ainda o 

preconceito, a ignorância, a convivência, o crime organizado. (VIVARTA, 

2003, p.13). 

 

 Além disso, vale ressaltar que os dados do Disque 100 referem-se à violência sexual 

- abuso sexual e exploração sexual. E como especialistas também têm observado há muita 

dificuldade da mídia em conceituar o abuso sexual, utilizando-o reiteradas vezes, 

confundindo-o com exploração sexual. Para este trabalho será considerada a definição da 

socióloga Marlene Vaz (apud VIVARTA, 2003):   

Abuso sexual – situação em que o adulto submete a criança ou o 

adolescente, com ou sem seu consentimento, a atos ou jogos sexuais com a 

finalidade de estimular-se ou satisfazer-se, impondo-se pela força física, 

pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou com a oferta de presentes.  

Exploração sexual – ato ou jogo sexual em que a criança ou o adolescente 

é utilizado para fins comerciais por meio de relação sexual, indução à 

participação em shows eróticos, fotografias, filmes pornográficos e 

prostituição. (VIVARTA, 2003, p. 27).  

 

 O Estado do Pará tem aparecido na mídia local e nacional com destaque quando se 

trata da temática de abuso sexual de crianças e adolescentes. Um exemplo disso é o relatório 

final da CPI da Pedofilia, instalada em dezembro de 2008 e encerrada em fevereiro de 2012, 

na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A Comissão recebeu mais de 25 mil 

                                                                                                                                                     
fins de semana e feriados. A ligação é grátis. Também é possível encaminhar denúncias pelo e-mail 

disquedenuncia@sedh.gov.br 

 
6 Balanço de 2012 do Disque 100 sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes publicado em O Liberal. 

http://www.orm.com.br/2009/noticias/default.asp?id_noticia=591599&id_modulo=19. Acesso em: 24 jun. 2012.  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

casos, com uma projeção de ocorrência de cerca de 100 mil casos, de 2005 a 2010 em todo 

o Estado
7
. 

 Neste artigo, tomou-se como pressuposto o de que os jornalistas são participantes 

ativos na produção e na construção da imagem da realidade social, pois, no campo da 

comunicação, pesquisadores destacam que o trabalho desempenhado nos mídia não é o de 

relato de fatos, mas de constituição da imagem da realidade social: 

Não obstante a grande variedade de temas hoje presentes na atenção dos 

estudiosos (...) pessoalmente, os mais complexos e significativos me 

parecem, de um lado, a questão dos efeitos da mídia, de outro, o problema 

de como estes constroem a imagem da realidade social. (WOLF, 2005, p. 

137).  

 

 Essa questão dos efeitos da mídia também é destacada por Vivarta (2003), ao fazer 

referência à importância que ela tem no processo de conscientização social e na 

contribuição para a discussão da problemática e à efetivação de políticas públicas que visem 

o enfrentamento a esse grave problema social, que atinge milhares de crianças e 

adolescentes em todo o mundo
8
.  

 Após 20 anos de estudos, ao propor uma nova teoria da Comunicação, Ciro 

Marcondes Filho destaca o caráter transformador da comunicação, o que também ressalta a 

importância dos jornalistas como operadores da comunicação:  

A comunicação é o que pode transformar os homens, mas as investidas 

humanas na comunicação nem sempre são bem-sucedidas. Na maioria das 

vezes, apenas entretêm, informam, dispersam, em suma, mantêm tudo 

como está. (MARCONDES FILHO, 2010, p.10).  

 

 A citação do autor faz referência a um aspecto transformador da comunicação que 

pouco se concretiza na prática jornalística, uma vez que a mídia, com destaque para os 

jornais, é de propriedade de oligopólios e trabalha na construção de discursos que pouco ou 

nada alteram a vida das pessoas. Diante disso, ao propor a análise dos discursos do jornal O 

Liberal em relação à pauta de casos de abuso sexual infanto-juvenil, será tomado como base 

o conceito de discurso adotado por Verón (2005), que, ao propor uma "análise dos 

discursos", entende-o numa perspectiva interdiscursiva:  

                                                 
7 Reportagem sobre o relatório final da CPI da Pedofilia da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), divulgado 

na imprensa em 25 de fevereiro de 2010 e publicado na Agência Brasil, no site 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-02-25/cpi-do-abuso-sexual-no-para-registra-100-mil-casos-de-abuso-sexual-

contra-menores-em-cinco-anos. Acesso em: 27 jun. 2012. 
8
 Segundo levantamento coordenado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e publicada no 

livro "O Grito dos Inocentes" (VIVARTA, 2003, p.13), as estimativas do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) são de que a cada ano são diretamente afetadas pela violência sexual cerca de um milhão de 

crianças em todo o mundo. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-02-25/cpi-do-abuso-sexual-no-para-registra-100-mil-casos-de-abuso-sexual-contra-menores-em-cinco-anos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-02-25/cpi-do-abuso-sexual-no-para-registra-100-mil-casos-de-abuso-sexual-contra-menores-em-cinco-anos
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A noção de relações interdiscursivas é essencial em todos os níveis do 

funcionamento do sistema produtivo de sentido. Tanto entre as condições 

de produção quanto entre as de reconhecimento de um discurso, há outros 

discursos. (VERÓN, 2005, p. 69). 

 

 Em sua discussão, o autor diferencia as noções de análise dos discursos, de análise 

do discurso e de texto. Com preferência pela primeira, busca distanciar-se daqueles que 

usam a análise do discurso, quando entendem “O Discurso como uma espécie de homólogo 

de A Língua e do qual se poderia fazer uma teoria geral ‘fora de contexto’” (VERÓN, 2005, 

p. 61).  

O que é produzido, o que circula e o que produz efeitos dentro de uma 

sociedade são sempre discursos (evidentemente, tipos de discurso, cujas 

classes devem ser identificadas e cuja economia de funcionamento deve 

ser descrita). (VERÓN, 2005, p.61).  

 

 Em seguida, o autor também destaca que não se pode confundir o conceito de 

discurso com o de texto, sendo este o equivalente ao que chama de “’conjunto significante’” 

(VERÓN, 2005, p. 61).
9
 Um texto pode se prestar a múltiplas perspectivas de análise, 

inclusive discursiva. Ainda de acordo com Verón (2005, p. 71), texto “designa (...) num 

plano empírico, aqueles objetos concretos que tiramos do fluxo da circulação de sentido e 

que tomamos como ponto de partida para produzir o conceito de discurso”.   

Em primeiro lugar, é preciso salientar que, em seu sentido amplo, a noção 

de "discurso" não designa apenas a matéria linguística, mas qualquer 

conjunto significante considerado como tal (isto é, considerado como 

lugar de investimento de sentido), quaisquer que sejam as matérias 

significantes em questão (a linguagem propriamente dita, o corpo, a 

imagem etc.). (VERÓN, 2005, p. 60-61). 

 

 A “matéria significante” diz respeito à materialização do discurso, onde ele nos 

aparece, podendo ser de vários tipos. No jornalismo, os discursos são representados de 

diversas formas, sendo as mais comuns, texto e imagem (fotografias, charges e cartuns). Em 

cada uma dessas formas, segundo Verón (2005), há um discurso próprio, que é recortado, 

selecionado pela instância jornalística, que separa fragmentos do discurso do entrevistado, 

deixando outras partes do discurso de fora, processo presente naquilo que em jornalismo é 

chamado de "edição". O discurso jornalístico, em síntese, é resultado da confluência de 

vários outros discursos, em processo resultante da enunciação jornalística. A enunciação, 

nos termos de Verón (2005, p. 216), refere-se “não ao que é dito, mas ao dizer e suas 

                                                 
9 Outros autores, como Maingueneau (2001), também observam a diferença entre texto e discurso, discutindo concepções 

variadas, de entendimento mais restrito ao mais amplo. 
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modalidades, os modos de dizer”. Na enunciação é possível perceber a relação do sujeito 

enunciador do discurso com o que ele diz (VERÓN, 2005, p. 217). Ao se analisar os textos 

de O Liberal, pretende-se observar os discursos em disputa e também a atividade 

enunciativa do jornal. 

 

Os diferentes discursos em análise 

 A análise proposta neste artigo tem como corpus três reportagens publicadas no 

jornal diário paraense O Liberal, que integra uma pesquisa mais extensa em uma dissertação 

de mestrado, com um corpus mais amplo (os jornais O Liberal e Diário do Pará) durante o 

período de duração da CPI da Pedofilia da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (2008-

2010). 

 As três reportagens analisadas neste artigo são de datas diferentes, sendo duas de 

2012 e uma do período de vigência da CPI da Pedofilia (2010). O objetivo geral, aqui 

proposto, é analisar os discursos do jornal sobre casos de abusos sexuais de crianças e 

adolescentes, além de fazer um comparativo entre esses discursos, levando em consideração 

aspectos de relações de poder presentes na produção do jornal. 

 A escolha de O Liberal para as análises deste artigo deve-se a sua importância para o 

Estado e para a região Amazônica. Diante dessa proposição, torna-se necessário um breve 

relato sobre a história de O Liberal, que foi criado em 1946 para defender o ex-interventor 

Magalhães Barata dos ataques que sofria dos opositores no jornal Folha do Norte. Em 1956, 

foi comprado por Romulo Maiorana, passando a integrar as Organizações Romulo 

Maiorana (ORM). O jornal paraense, de tamanho standard, tem atualmente, como slogan 

"O melhor, o maior", afirmando em sua publicidade que é o maior jornal do Estado. Porém, 

como deixou de ser afiliado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC), não há como 

aferir se de fato ele é mesmo o maior jornal do Estado em tiragem e venda de exemplares. 

No entanto, vale destacar o poder que o veículo representa no Estado: 

O poder de Romulo Maiorana Júnior, o principal executivo do maior 

grupo de comunicação do Norte do país, contrasta com a situação de um 

Estado destituído de informação, de opinião e de posição.  O grupo Liberal 

é mais poderoso do que o Estado no qual atua. (PINTO, 2005, p.1).  

 

 A afirmação de PINTO (2005) refere-se ao poder simbólico, além de econômico e 

político, exercido pelo jornal O Liberal no Estado do Pará, poder este que, segundo o autor, 

é mais forte e impactante na sociedade do que o próprio poder do Estado. Sobre o poder 

simbólico, Pierre Bourdieu destaca: 
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Os "sistemas simbólicos", como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade 

que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do 

mundo. (BOURDIEU, 1989, p.9). 

 

 Os dois autores (PINTO e BOURDIEU) fazem referência a um poder simbólico que, 

no caso de O Liberal, não está presente no alcance quantitativo do jornal, por meio de sua 

tiragem de exemplares, mas na penetração e influência que o oligopólio de comunicação 

tem nas instâncias de poder estatal e empresarial. Tal poder e status pode ser percebido, 

diariamente, em suas páginas, nos diversos discursos presentes em reportagens, colunas 

sociais, artigos políticos e até mesmo nos anúncios publicitários das maiores e mais 

influentes empresas do mercado local.  

 Além disso, um outro aspecto importante levado em conta para a abordagem de O 

Liberal em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes foi o fato do jornal aparecer 

como o 6º periódico do país que mais publica texto sobre abuso sexual. O dado foi 

demonstrado em uma pesquisa especial sobre a cobertura jornalística do abuso e exploração 

sexual infanto-juvenil, realizada de janeiro de 2000 a junho de 2001 pela Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância (ANDI)
10

, em parceria com o Instituto World Childhood 

Foundation (WCF – Brasil)
11

 e o Instituto Ayrton Senna (IAS)
12

, com o apoio da Fundación 

Arcor
13

 e da United Nations Children's Fund (Unicef)
14

. A pesquisa analisou os 49 maiores 

jornais do país.  

 Os dados da pesquisa não são novos, mas servem como parâmetro para a análise 

deste trabalho, uma vez que há uma carência muito grande de levantamentos sobre a 

cobertura da imprensa em relação à temática de violência sexual de crianças e adolescentes. 

Além disso, na referida pesquisa, ao avaliar a qualidade da abordagem dos jornais, O 

Liberal aparece em 38º no ranking. Para os realizadores da pesquisa, a qualidade jornalística 

                                                 
10 Criada em1992 pelos jornalistas Âmbar de Barros e Gilberto Dimenstein. é uma associação civil de direito privado sem 

fins lucrativos com sede em Brasília, cuja missão é contribuir para o aprimoramento da qualidade da informação pública 

em torno de temas considerados decisivos para a promoção dos direitos da infância e a da adolescência. 
11

 Organização brasileira e faz parte da World Childhood Foundation (Childhood), organização internacional criada pela 

Sua Majestade a Rainha Silvia da Suécia, em 1999, para proteger a infância e deixar as crianças serem crianças. 

Disponível em: http://www.childhood.org.br/quem-somos. Acesso em: 27 jun. 2012. 
12 Concretização do sonho do tricampeão de Fórmula 1. Atua desde 1994, desenvolvendo e disseminando programas em 

todo o Brasil e realizando ações para mobilizar a sociedade em torno da causa infanto-juvenil. (VIVARTA, 2003, p. 158). 
13 Es una entidad sin fines de lucro, que fue creada en diciembre de 1991 por el Grupo ARCOR como expresión del 

compromiso y la responsabilidad social heredada de los fundadores de la empresa para contribuir de manera orgánica y 

corporativa al tratamiento y solución de necesidades de los sectores más vulnerados de la población. Disponível em: 

www.fundacionarcor.org/esp_quienes.asp. Acesso em: 27 jun. 2012. 
14

 Órgão permanente do sistema das Nações Unidas. Desenvolve diversos programas de apoio a cerca de 400 instituições 

– governamentais e não-governamentais – que trabalham para a promoção, a proteção e a garantia igual e universal dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. (VIVARTA, 2003, p. 158). 
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se dá por meio da qualificação de jornalistas para que possam contribuir para a ampliação 

do debate em relação à temática, o que pode ser praticado a partir da abordagem de várias 

vozes, vários discursos, principalmente a de atores ligados à proteção e garantia de direitos 

de crianças e adolescentes. 

 

O discurso midiático de O Liberal 

 A primeira reportagem (Figura 1) selecionada para análise foi publicada em O 

Liberal no dia 4 de junho de 2012. O texto conta a história de Adevair Nogueira de Jesus, de 

45 anos, diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ourilândia do 

Norte, sudeste do Pará, acusado de abusar sexualmente de oito crianças e adolescentes, com 

menos de 14 anos. 

 A manchete da reportagem é uma das primeiras marcas a serem analisadas. O título 

"Diretor da Apae acusado de estuprar oito crianças" dá um tom sensacionalista ao texto ao 

utilizar a palavra "estuprar" ao invés de "abuso sexual", que é a forma adequada, segundo 

Vivarta (2003), e ao fazer também referência ao número de vítimas (oito). A quantificação, 

aqui, exposta logo na manchete reforça a gravidade do crime e contribui para a 

espetacularização do caso, além de aguçar o interesse pela leitura da reportagem.  

Ao falar sobre a vertente sensacionalista do jornalismo surgida a partir do século XIX, com 

a revolução industrial, Lage (2006) explica: 

A vertente sensacionalista justifica-se porque (...) devia-se atingir o 

público, envolvê-lo para que lesse até o fim e se emocionasse (...). A 

realidade deveria ser tão fascinante quanto a ficção e, se não fosse, era 

preciso fazê-la ser. (LAGE, 2006, p. 15). 

 

 O sensacionalismo citado por Lage (2006) surgido após a revolução industrial, com 

a chegada da mecanização na indústria gráfica, ampliou em até mil vezes a tiragem dos 

jornais, o que implicou na necessidade de mudar progressivamente o estilo das matérias 

para disputar a concorrência. Ocorre que, dois séculos depois, o sensacionalismo continua a 

fazer parte do estilo de vários jornais impressos do país, sobretudo naqueles que ainda 

possuem cadernos de Polícia, como é o caso de O Liberal. Nessas editorias percebe-se a 

predominância de manchetes que ressaltam aspectos de crueldade dos crimes.  

 Logo abaixo da manchete da Figura 1, um "intertítulo", localizado ao lado esquerdo 

da foto do acusado, afirma: "Homem de 45 anos nega crime e se diz vítima de perseguição". 

Ao colocar a frase na reflexiva, com o uso da partícula "se" ("se diz vítima de 
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perseguição"), há um efeito de sentido construído pelo jornal no texto, duvidando da 

inocência do acusado.  

 Além disso, nesse destaque, Adevair não é chamado de "acusado". O termo usado é 

"homem de 45 anos". Nesse sentido, ao não usar o termo “acusado”, o enunciador (O 

Liberal) acrescenta um efeito de sentido de suavização da enunciação, já que “homem de 45 

anos” tem uma carga menos negativa que o termo “acusado”. Observa-se, portanto, que o 

texto não apresenta uma homogeneidade de sentidos, pois estes se revezam ao longo do 

enunciado, ora duvidando da fala do preso, ora suavizando o tratamento dado a ele. 

 Ao lado direito da mesma foto da Figura 1, um "olho"
15

 dá destaque ao seguinte 

texto: "Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais confirmam crime". 

Observa-se, nesse caso, o uso do verbo "confirmar" e a frase estruturada de forma 

afirmativa e taxativa, no sentido de não haver dúvidas quanto à culpabilidade do preso. A 

legenda da foto, que diz "Adevair foi preso com autorização da justiça", reforça ainda mais 

o sentido de culpabilidade do diretor da Apae, no discurso construído pelo jornal O Liberal.  

 Um outro título de destaque do texto, intitulado "Abusos", faz referência a um outro 

caso de abuso sexual ocorrido há menos de 15 dias, também no interior do Estado, quando 

duas adolescentes teriam sido violentadas sexualmente dentro de uma Casa de Passagem da 

Prefeitura de Abaetetuba. O vigilante do órgão que abriga adolescentes em situação de 

risco, José de Cordovil, foi denunciado pelas adolescentes e um inquérito foi instaurado 

para apurar o caso.  

                                                 
15 Segundo o Manual de Redação da Folha de São Paulo, "olhos" e "intertítulos" são recursos que podem localizar para o 

leitor os temas ou pontos que mais o interessem. 
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Figura 1: O Liberal, 04 de junho de 2012. Caderno Polícia, página 3. 

 

 O segundo caso descrito, de forma resumida, na Figura 1, com o título "Abusos", ao 

usar a expressão "em menos de quinze dias" para fazer referência a um outro caso registrado 

no interior do Pará, ressalta o aspecto "comum" da existência de casos de abuso sexual 

contra crianças e adolescentes.  

 No interior do texto principal, nota-se também a presença da voz da polícia, dizendo 

que a denúncia foi feita pelas estudantes acompanhadas das mães. O uso da expressão "as 

denúncias já vinham sendo investigadas há cerca de 15 dias", ressalta,  pela demarcação do 

tempo da investigação policial (15 dias), que a denúncia é verdadeira e o acusado, culpado.  

Observa-se que a polícia aparece na superfície textual como a única fonte, a única voz 

ouvida para a produção dos discursos do texto jornalístico, aspecto que é bastante criticado 

por órgãos de defesa e proteção dos direitos de crianças e adolescentes em suas publicações: 

Um dos principais limites ao amadurecimento do trabalho da imprensa 

está no fato de a polícia seguir como principal fonte sobre Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ainda que nem sempre a 

autoridade policial seja explicitada como origem das informações. 

(VIVARTA, 2003, p.112). 

 

 Além disso, é um preceito básico do discurso jornalístico ouvir todos os lados de um 

mesmo assunto, ampliando o número de vozes presentes no texto, o que não 

necessariamente representa ampliação de debate acerca do tema. No entanto, as marcas 
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textuais presentes no texto da Figura 1 expõem o tempo todo a construção de um sentido de 

certeza da culpabilidade de Adevair. Verón (2005) fala da importância da descrição dessas 

operações na análise dos discursos: 

Uma superfície textual é composta por marcas. Essas marcas podem ser 

interpretadas como os traços de operações discursivas subjacentes, 

remetendo às condições de produção do discurso, cuja economia de 

conjunto define o marco das leituras possíveis, o marco dos efeitos de 

sentido desses discursos. (VERÓN, 2005, p.65). 

 

 A segunda reportagem (Figura 2) foi publicada no dia 28 de abril de 2012 em O 

Liberal, com a manchete "Padre preso fazendo sexo". Trata-se de uma reportagem sobre a 

prisão em flagrante do padre Paulo Machado, da Prelazia do Xingu, em Altamira, sudoeste 

do Pará. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de um adolescente de 17 anos.   

 

Figura 2: O Liberal, 28 de abril de 2012. Capa do caderno Polícia, página 1. 

 

 O texto possui duas fotos como destaque, sendo uma do padre acusado de abuso 

sexual e outra do delegado que está à frente das investigações. O título afirma a ação de 

"fazer sexo" do religioso, produzindo um efeito de sentido de culpabilidade, o que é 

reforçado logo abaixo, em um outro título com caracteres menores, ao colocar em destaque 
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que a prisão foi efetuada em flagrante pela polícia, que encontrou o padre e a vítima nus 

dentro da kombi da Prelazia, numa área de acostamento de via, com pouca luminosidade, o 

que chamou a atenção da polícia.  

 No título, ao afirmar que o padre estava "fazendo sexo", o texto faz referência ao 

descumprimento do celibato, no qual os padres fazem votos de manter uma vida sacerdotal 

sem a prática do sexo. Ao destacar que a prática sexual é com um adolescente, o discurso 

jornalístico remete à prática de pedofilia que, historicamente, tem sido atribuída a padres, 

em diversos casos no Brasil e no mundo.  

 A ênfase a esses aspectos nas chamadas da reportagem também ressalta o 

sensacionalismo. Mais uma vez a polícia é a fonte principal da matéria jornalística. No texto 

é citado que o adolescente prestou depoimento acompanhado pelo Conselho Tutelar, mas a 

reportagem não ouviu o conselheiro sobre o caso. Apenas uma nota, emitida pela Prelazia 

do Xingu foi relatada no texto, afirmando que aguardará a conclusão das investigações. 

 Mais uma vez, há como marca textual o uso de um recurso gráfico que coloca em 

destaque uma afirmação sobre a culpabilidade do acusado. O texto em destaque enuncia: 

"Vítima diz que sempre saía com o acusado após reuniões religiosas". Na afirmativa, o 

destaque é para a temporalidade e a forma contínua com que o crime era praticado pelo 

padre, que ao longo do texto, segundo a fala da polícia, preferiu ficar calado e só se 

manifestar em juízo. 

 Como este artigo faz parte de uma pesquisa maior, que tem como recorte histórico o 

período de vigor da CPI da Pedofilia da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, foi 

tomado como objeto de análise uma terceira reportagem (Figura 3), publicada no dia 27 de 

maio de 2009, cujo título é: "Luiz Sefer é preso do Rio". A reportagem é sobre a prisão no 

Rio de Janeiro do ex-deputado estadual Luiz Afonso Sefer que, à época, estava no Partido 

dos Democratas (DEM do Pará). Ele é acusado de ter abusado sexualmente de uma menina 

dos 9 aos 13 anos de idade. 

 Mesmo tratando-se também de um caso de abuso sexual como as outras duas 

reportagens mostradas nas figuras 1 e 2, há marcas textuais de tratamento diferenciado dado 

à reportagem da Figura 3. Uma delas pode ser constatada no lugar onde o texto foi editado: 

o caderno "Poder", que é destinado às notícias sobre política no Brasil e no mundo. A 

divulgação da notícia de prisão do acusado é publicada nesse espaço, mesmo ele não sendo 

mais deputado estadual (Sefer renunciou ao cargo no dia 7 de abril de 2010, com receio de 

ser cassado pelos seus pares, como informa a reportagem). 
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Figura 3: O Liberal, 27 de maio de 2009. Capa do caderno Poder, página 1. 

 

 Além disso, outra marca textual que pode ser destacada é o fato de a produção 

jornalística ter colocado no texto cinco vozes sobre o assunto: a polícia; o advogado do 

acusado, Osvaldo Serrão; o presidente da CPI da Pedofilia à época, Arnaldo Jordy; o 
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presidente da CPI da Pedofilia do Senado à época, senador Magno Malta, e a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que se manifestou por meio de nota. Percebe-se que 

nesse caso não foi ouvida apenas a polícia, como critica Vivarta (2003), conforme citação 

anterior, ao falar de que ter apenas a polícia como voz é um limitador do amadurecimento 

da imprensa.  

 Ao colocar em uma mesma reportagem várias vozes, inclusive algumas com 

posições antagônicas, como o advogado do acusado e o presidente da CPI da Pedofilia, o 

texto cumpre um pouco mais com o preceito do discurso jornalístico de ouvir todos os lados 

de um mesmo tema. Esse preceito faz parte do discurso jornalístico de que ele deve ser 

neutro, o que é algo impossível, pois tudo depende de tomada de decisão, seleção e, 

portanto, implica exclusões e inclusões dos discursos dos entrevistados. Porém, na prática 

jornalística, a despeito de todos os jornais terem esse discurso, eles acabam desenvolvendo 

outras construções e trajetos, muito mais relacionados a posicionamentos políticos e 

interesses institucionais.  

 Também se verifica uma contextualização maior na reportagem referente ao ex-

deputado Luiz Sefer, informando aspectos políticos, como a renúncia do ex-parlamentar e o 

depoimento prestado por ele à CPI da Pedofilia do Senado Federal.  

 No entanto, no texto da Figura 3, sobre acusações contra um ex-deputado, o grande 

número de vozes no texto pode ser explicado pelo poder político que ele tinha, àquela 

época, no Pará. Um exemplo desse poder pode ser percebido na fala do senador Magno 

Malta, na reportagem, quando diz: "Luiz Sefer tinha muito poder, mas ele foi desmascarado 

quando prestou depoimento à CPI e terminou perdendo o mandato”. 

 

Considerações finais 

 As três reportagens analisadas possuem algumas características em comum, como 

uma tendência à produção de sentido de culpabilidade dos acusados, mesmo quando se trata 

de uma pessoa detentora de poder político. Percebe-se, nas marcas textuais analisadas, 

sobretudo em títulos, intertítulos e outros recursos gráficos jornalísticos uma constante 

reafirmação desse sentido de culpa dos acusados no discurso do enunciador (O Liberal).  

 No entanto, a diferença é que em relação ao sujeito de maior hierarquia na escala 

social, esse discurso se municia de outras vozes na sua tessitura. No caso da reportagem do 

caso envolvendo o ex-deputado Sefer, ao ouvir o advogado do parlamentar, o jornal cria um 

efeito de sentido de defesa do acusado. Ocorre que comparando essa operação de 
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construção de sentidos com a dos demais acusados dos textos das figuras 1 e 2, observa-se 

que o jornal usa um discurso de não condescendência com relação ao que deveriam ser os 

papéis dos envolvidos (padre e diretor da APAE), ou seja, de modelos de improbidade, 

religiosa e social. No texto que faz referência ao caso do diretor da APAE, a postura do 

enunciador é de não ser permissível à fala daquele que se revelou autor de uma prática, 

condenada socialmente, contra crianças e adolescentes com dificuldades mentais, quando 

deveria protegê-los. O mesmo se aplica ao padre, que deveria zelar pelo bem-estar dos fiéis. 

 Outra possibilidade de produção de sentido verificada nos textos é a de que a 

descrição dos fatos e ênfase nos aspectos mais cruéis e de gravidade dos crimes 

possibilitem despertar ódio nos leitores, o que não contribui em nada para o aspecto 

transformador da comunicação (MARCONDES FILHO, 2010). Na reportagem da Figura 3, 

por exemplo, há o título com o seguinte enunciado: "Presidente da CPI da Pedofilia do 

Senado festeja prisão de ex-deputado". Trata-se de uma manchete que constrói a 

possibilidade de um sentido de comemoração em torno de uma prisão (que, em casos de 

pessoas de poder, como o ex-deputado Sefer, tem pouca duração), sem contribuir para a 

ampliação do debate, já que a simples acusação, condenação prévia ou humilhação pública, 

além de ferir o princípio constitucional da “presunção de inocência”, que deve ser uma 

prática de todos, inclusive de jornalistas, também tornam as reflexões superficiais sobre a 

temática do abuso sexual de crianças e adolescentes. 

 Vivarta (2003) alerta sobre isso e destaca que a abordagem jornalística sobre abuso 

sexual deve propiciar um debate amplo. O trabalho da mídia pode - e deve - ajudar a alertar a 

sociedade sobre esse crime tão cruel, além de cobrar a implementação de políticas públicas 

pelas autoridades competentes, esclarecer a questão como fenômeno social, contribuir para o 

encorajamento da sociedade para denunciar casos, divulgando projetos e serviços de 

atendimento a crianças, adolescentes, suas famílias e aos próprios agressores.  

 A visão geral que as marcas textuais evidenciam no corpus analisado é de que a 

cobertura de O Liberal possui um discurso construído sem possibilitar condições para a 

qualificação do debate sobre o assunto, além de, em geral, não seguir preceitos básicos 

jornalísticos nem construir efeitos de sentido que possibilitem reflexão e contribuam para uma 

mudança sobre a problemática analisada.  

 Sobre essa questão, ressalta-se que a análise desenvolvida neste artigo não visou 

condenar nem defender o jornal O Liberal, já que, conforme esclarece Verón (2005), a leitura 

do analista, do "observador", não coincide com a do "consumidor" dos discursos, pois, segundo 

ele explica, a leitura do analista é mediada pelo seu método e pelos instrumentos que aplica às 
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superfícies discursivas. Essa mediação afeta o discurso analisado, já que há um fenômeno do 

"poder-crença" que é próprio do "consumo" e que é destruído pela análise. E é exatamente isso 

que aconteceu ao se analisar o discurso produzido por O Liberal. O jornal teve a sua imagem de 

enunciador que "relata fatos" desconstruída, já que o analista de discursos não atua na posição 

de um "consumidor dos discursos", mas os analisa de forma crítica e aprofundada. 

 No entanto, ressalta-se que a abordagem desenvolvida neste artigo necessita de 

aprofundamento, o que será realizado com um corpus mais ampliado, em dissertação de 

mestrado em andamento, ainda em fase inicial. Com esse percurso, espera-se que a futura 

análise alcance resultados mais conclusivos. 
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