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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar, de forma qualitativa, a cobertura do Jornal do 

Commercio, nos meses de fevereiro e março de 2009, sobre o caso de uma menina de nove 

anos, do município de Alagoinha (PE), que foi abusada sexualmente pelo padrasto, 

engravidou de gêmeos e realizou aborto permitido por Lei. Especificamente, pretende-se 

estudar o funcionamento do agenda setting em temas tabus, como é o caso dos direitos 

reprodutivos, especialmente o aborto, podendo esta teoria desempenhar papel importante na 

elaboração de políticas públicas sob uma ótica de gênero. Este estudo evidencia a 

atualidade da teoria do agendamento para assuntos socialmente interditados e os quais têm 

influência no exercício da cidadania e na garantia dos direitos humanos das mulheres.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Agenda setting; Cidadania; Direitos humanos 

 

 

Introdução 

Em março de 2009, a gravidez gemelar de uma menina de nove anos em decorrência 

de violência sexual praticada pelo padrasto ganhou destaque nos veículos de comunicação 

pernambucanos: a criança, moradora do município de Alagoinha, Agreste de Pernambuco, 

que sofreu abuso sexual durante três anos, teve a gravidez descoberta após consulta médica. 

Ela foi encaminhada para o Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip), um dos 

hospitais integrantes da rede de assistência à mulher vítima de violência sexual no Estado, 

para que realizasse o aborto legal. Haja vista a demora do Imip em executar o 

procedimento, devido às pressões que sofreu por parte de diversos setores contrários ao 

aborto, a menina foi encaminhada para o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros 

(Cisam), que também é uma unidade de referência no atendimento às mulheres vítimas de 

violência, onde teve a gestação interrompida. 

Apesar da criança possuir o direito de realizar o aborto, já que a gravidez foi 

proveniente de abuso sexual e oferecia risco de morte para a menina, o processo sofreu 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ-DT7 - Comunicação, Espaço e Cidadania , do Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 03 a 07 de 

setembro de 2012. 
2 Bacharel em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, email: lais.ferreiraa@gmail.com. 
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interdições por parte de religiosos, principalmente do então arcebispo de Olinda e Recife, 

Dom José Cardoso Sobrinho, que tentou impedir a interrupção da gravidez. Também são 

personagens desse caso representantes da Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco e 

integrantes do movimento de mulheres no Estado, que alertaram a mãe da criança quanto ao 

direito de realizar a interrupção da gravidez e auxiliaram na transferência da menina para o 

Cisam, e os médicos que realizaram o procedimento. 

O caso ganhou destaque na mídia, especialmente pelo jogo de forças entre a igreja 

católica e os movimentos Feminista e de Direitos Humanos quanto à realização do aborto 

legal, sendo, inclusive, notícia em veículos nacionais e de outros países, tais como Estados 

Unidos, Austrália, Emirados Árabes, em países da Europa, entre outros, e foi amplamente 

divulgado pela mídia local, inserindo o tema do aborto na agenda pública. 

No tocante à função dos meios de comunicação na sociedade, é importante destacar 

que mídia faz parte da dinâmica social e ajuda a elaborar conceitos e preconceitos através 

do seu discurso. Esse discurso midiático desempenha dois papéis relevantes: o de narrar a 

notícia, tentando sempre alcançar a objetividade e imparcialidade, atingindo, assim, sua 

função informativa; e o outro, no qual expressa, por meio de significados, um sistema de 

valores associado ao jornal como sujeito de enunciação. E são esses valores que, de certa 

forma, influenciam a decisão sobre quais assuntos serão abordados pelo veículo de 

comunicação. Nesse sentido, algumas temáticas tornam-se tabus para a grande mídia, como 

é o caso dos direitos sexuais
3
 e dos direitos reprodutivos

4
 das mulheres, especialmente o 

aborto. Na maioria dos casos, são abordados de forma superficial e sob a ótica religiosa, 

como afirmam Débora Diniz e Ana Paula Damasceno em relação ao aborto:  

 
(...) de forma geral, o tema é desviado do campo da saúde e dos direitos 

reprodutivos das mulheres e passa a ser considerado uma questão religiosa 

e/ou político-partidária. (...) os formadores de opinião, representados, 

nesse caso, pelos profissionais da mídia impressa no Brasil, estão mais 

preocupados em situar o debate sobre o aborto no terreno da moralidade 

religiosa e da política nacional do que em analisá-lo como um tema de 

saúde pública (DINIZ; DAMASCENO, 2001, p. 1) 

                                                 
3 “(...) o direito que cada ser humano tem de se relacionar sexualmente com outras pessoas, do sexo oposto e/ou do mesmo 

sexo, a partir do seu afeto, do seu amor. É o direito à vivência da sexualidade de forma livre e autônoma, sem 

constrangimento, subordinação ou violência, em condições de igualdade e independentemente dos dogmas estabelecidos 

pelas diferentes religiões ou pelo tradicionalismo cultural.” (OLIVEIRA, 2001, p. 15) 
4 “(...) dizem respeito ao fato de casais ou pessoas decidirem livre e responsavelmente sobre procriarem ou não, sobre o 

número de filhos e o espaçamento dos nascimentos. Isso inclui os direitos desses casai ou pessoas disporem de informação 

quanto aos métodos contraceptivos e conceptivos e de acessá-los sem que haja nenhuma forma de coação ou violência. 

(...) os direitos reprodutivos também inscrevem-se no âmbito da reprodução social, notadamente no que se refere às 

garantias de proteção da maternidade, ao exercício responsável da paternidade e ao compartilhamento de 

responsabilidades, entre  mulheres e homens, com relação aos filhos.” (OLIVEIRA, 2001, p. 15) 
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Nesse sentido, este trabalho visa realizar uma análise da abordagem dada pelo  

Jornal do Commercio sobre o caso Alagoinha e a influência desses na inserção na temática 

do aborto na agenda pública. Como objetivos específicos, busca avaliar como foram 

tratados os embates ideológicos das lógicas cristãs e do movimento feminista e os interditos 

sobre os direitos reprodutivos; identificar quais as fontes utilizadas por esses veículos de 

comunicação ao abordarem a temática do aborto e se há concentração de atores; verificar se 

há juízos de valor por parte da imprensa pernambucana na cobertura do caso e se a questão 

do aborto foi abordada sob uma perspectiva de gênero; e indagar se houve correlação da 

temática do aborto com outros temas. 

 

Metodologia 

 

Para fins de investigação do objeto de estudo, essa pesquisa também lançou mão da 

Análise de Conteúdo e realizou levantamento bibliográfico sobre direitos reprodutivos, por 

se tratar de um caso que envolve interrupção da gravidez; sobre a influência da mídia no 

debate público, construção social da realidade e teoria do agendamento, haja vista o poder 

dos meios de comunicação no engendramento do real e da vida em sociedade; e relações de 

gênero na mídia. 

Este estudo se desenvolve por meio de uma abordagem qualitativa das matérias de 

jornais sobre o caso Alagoinha. A investigação qualitativa trabalha com valores, 

representações. Segundo Bauer & Gaskell (2002), a pesquisa qualitativa evita quantificar e, 

por isso, evita números, lidando com interpretações das realidades sociais, diferentemente 

da pesquisa quantitativa, que lida com números, utilizando modelos estatísticos para 

explicar os dados. Para Pita Fernández e Pértegas Díaz (2002), “La investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinâmica
5
” (FERNÁNDEZ & DÍAZ, 2002).  Ela é importante para guiar a 

análise dos dados levantados ou para fundamentar a interpretação com observações mais 

detalhadas, como defende Filstead, citado por Bauer e Gaskell (2002), no livro Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som: Um manual prático.  

 
Métodos quantitativos e qualitativos são mais que apenas diferentes entre 

estratégias de pesquisa e procedimentos de coleta de dados. Esses 

                                                 
5 A pesquisa qualitativa procura identificar a natureza fundamental da realidade, seu sistema de relações, a sua estrutura 

dinâmica 
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enfoques representam, fundamentalmente, diferentes referenciais 

epistemológicos para teorizar a natureza do conhecimento, a realidade 

social e os procedimentos para se compreender esses fenômenos 

(FILSTEAD apud BAUER & GASKELL, 2002, p. 29) 

 

No entanto, haja vista as peculiaridades do objeto analisado, esta pesquisa também 

realiza uma abordagem quantitativa dos dados, com a presença de gráficos e tabelas. 

O universo pesquisado neste estudo constitui-se das matérias que citaram o caso 

Alagoinha, veiculadas pelo Jornal do Commercio (JC), publicadas entre os dias 27 de 

fevereiro, quando o caso foi noticiado pela primeira vez nos dois jornais, e 31 de março, 

período em que o fato ganhou maior destaque na mídia local. No JC, os textos coletados 

somaram 35 matérias, publicadas nas editorias de Cidades, Capa dois e Brasil. O material 

analisado foi colhido a partir de acervo digital disponibilizado no site do periódico, com 

exceção das matérias veiculadas entre os dias 1º e 5 de março, que encontram-se 

indisponíveis no site, e foram obtidas a partir de pesquisas no arquivo público.  

No que concerne ao material analisado, foram investigadas as matérias veiculadas 

nos espaços destinados às notícias, sendo excluídos os textos publicados nas colunas de 

opinião, no espaço destinado às cartas, editoriais e os artigos referentes ao tema, por se 

tratarem de produções que atendem ao gênero opinativo.  

 

A notícia tem "gênero”
6
? O aborto e o lugar da mulher na mídia 

 

 Durante algum tempo, as mulheres eram preparadas para casar, cuidar da casa e ter 

filhos. No entanto, com a luta do movimento feminista e a expansão do capitalismo, a 

mulher conquistou mais espaço na sociedade, garantindo presença no mercado de trabalho e 

mais autonomia sobre sua vida. Apesar disso, ainda são muitas as formas de discriminação 

e violência sofridas pelas mulheres, e as representações do feminino feitas a partir da mídia 

seguem essa tendência.   

Segundo Mercedes Lima (2009), os meios de comunicação, especialmente a 

televisão, reforçam a naturalização da discriminação contra a mulher, retratando-a como um 

ser predestinado a exercer papéis sociais seculares, como a maternidade, a sexualidade 

vigiada e reprimida - quando se trata de satisfazer a si mesma - o compromisso com o 

casamento e a não visibilidade profissional.    

                                                 
6 O termo é aqui utilizado no sentido de relações de gênero que se constituem a partir de papéis socialmente estabelecidos 

para homens e mulheres. 
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Para muitos pesquisadores, os veículos de comunicação fixam estereótipos 

geradores de preconceitos e discriminação, produzindo e reproduzindo valores e hábitos 

consoantes a formações ideológicas sexistas. A mídia reforça um modelo de superwoman, 

isto é, da mulher que está inserida no mercado de trabalho, que cuida dos filhos, do marido 

e da casa e ainda está sempre arrumada, corroborando modelos de beleza calcados na 

feminilidade e na juventude.  Para a presidente do Observatório da Mulher
7
, Rachel Moreno 

 
A mídia comanda, sem mandar. Mandam a mulher ser bela, ser magra, ser 

boba, ser mãe, ser invejosa, competir com as outras, manda correr em 

busca da felicidade perfeita que virá a partir da compra de produtos e 

valores, da exibição de marcas e etiquetas que nos identifiquem e 

qualifiquem. Sem tom de mando, a mídia evita a resistência e a rebelião 

(MORENO, 2009, p. 13). 

 

No Brasil, o movimento de mulheres, há vários anos, coloca a questão da 

invisibilidade da mulher, da mercantilização do seu corpo e do estereótipo feminino 

valorizado pela mídia, que, segundo o próprio movimento, busca fundamentar uma natural 

submissão da mulher na sociedade.   

Estudiosas e pesquisadoras do movimento feminista apontam, ainda, a ausência de 

protagonismo das mulheres nos veículos de comunicação e a subordinação das mesmas ao 

sexo masculino. Para Mercedes Lima (2009), 

 

os conceitos e visão sobre a mulher veiculados na mídia e na grade de 

programação de TV (...) reforçam a situação hierárquica entre homens e 

mulheres, a partir de uma determinada visão de mundo, levando à 

construção (ou desconstrução) da mulher real (LIMA, 2009, p. 27).  
 

No que se refere à sexualidade e à reprodução, Mercedes Lima (2009) afirma que a 

maternidade, em especial na teledramaturgia, ainda é colocada como uma imposição. 

Personagens têm sua valorização a partir de sua capacidade reprodutiva: o fato de não poder 

ou não querer ser mãe influirá negativamente em suas vidas. “Ainda é comum a louvação 

da heroína da novela, como cuidadora (dos filhos, do marido/companheiro, dos doentes, da 

casa), ignorando-se sua sexualidade” (LIMA, 2009, p. 28). 

Nesse contexto, os direitos reprodutivos é um tema árido que provoca discussões em 

diversos setores da sociedade, em especial nos setores religioso, político, científico e 

cultural. Estão incluídos nos direitos reprodutivos.  

                                                 
7 Organização que busca contribuir, resgatar e tornar visíveis as lutas das mulheres no Brasil. Tem como objetivos 

promover os direitos das mulheres, democratizar a comunicação e produzir e veicular informações sob o ponto de vista 

das mulheres. http://observatoriodamulher.org.br/site/   

http://observatoriodamulher.org.br/site/
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a assistência a saúde da mulher, a promoção da gravidez, a contracepção, 

o aborto, a esterilização, o controle de doenças relacionadas à sexualidade 

e à reprodução, as novas tecnologias reprodutivas, além da consciência 

sobre a expropriação e a medicalização do corpo; em outros termos, 

tratam-se dos direitos das mulheres de regular a sua capacidade 

reprodutiva e de assumir a autodeterminação sobre seus próprios corpos 

(WOITOWICZ, 2009, p. 1). 

 

Dentro dessa temática, a prática do aborto está entre as questões mais controversas. 

No Brasil, desde 1940, o direito à interrupção voluntária da gravidez é considerado 

crime segundo os artigos 124, 125 e 126 do Código Penal Brasileiro. No entanto, de acordo 

com o Artigo 128 do mesmo código, o aborto não é criminalizado quando a gravidez é 

proveniente de violência sexual ou em caso de riscos para a vida da mulher (DINIZ, 2003). 

Nesses casos, a mulher tem o direito de realizar o aborto legal. 

Apesar da interrupção da gravidez ser considerada crime, a penalização das 

mulheres que realizam o procedimento não impede sua prática. Estima-se que em todo o 

mundo 46 milhões de gestações terminam em abortamento a cada ano, dos quais 20 milhões 

(44%) são abortamentos feitos de forma clandestina. As informações estão no documento 

elaborado pela Organização Mundial da Saúde, intitulado Abortamento Seguro: Orientação 

Técnica e de Políticas para os Sistemas da Saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, 

são realizados por ano quase 1 milhão de abortos, dos quais mais de 200 mil resultam em 

sérios problemas à saúde das mulheres. Em Pernambuco, o Dossiê sobre a realidade do 

aborto inseguro em Pernambuco: o impacto da ilegalidade do abortamento na saúde das 

mulheres e nos serviços de saúde de Recife e Petrolina
8
 apontou que, em 2003, o aborto 

inseguro foi a quarta causa de morte materna no Recife e a primeira em Petrolina, cidade do 

Sertão do Estado.  

 O alto índice de gravidez também está presente entre as mulheres mais jovens. Em 

muitas ocasiões as gestações são provenientes de abuso sexual, como é o caso da menina de 

Alagoinha, objeto de estudo desta pesquisa. Um levantamento realizado pelo Ministério da 

Saúde aponta que, entre 2003 e 2009, no país, 14.460 histórias de gestações advindas de 

violência sexual passaram pelas 60 unidades de referência em aborto legal existentes no 

País. Uma em cada cinco destas vítimas eram menores de 18 anos.  

 No que se refere à gravidez de meninas e adolescentes, o Código Penal brasileiro 

considera crime o ato sexual praticado com menores de 14 anos. No entanto, poucas 

                                                 
8 Pesquisa realizada pelas organizações não-governamentais Grupo Curumim (PE), Ipas Brasil (RJ) e Cfemea (DF)  
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pessoas possuem essa informação. De acordo com matéria publicada pela Folha de 

Pernambuco (2010), no período de julho de 2005 a julho de 2007, com base no Sistema 

Nacional de Nascidos Vivos, foram registrados 99 casos de meninas com menos de 14 anos 

que deram à luz em maternidades públicas do Recife. Dessas, 26% sofreram violência 

sexual ao longo da infância e, portanto, têm direito a praticar o aborto. 

Apesar disso, são poucos os casos de aborto abordados pelos veículos de 

comunicação de Pernambuco, e quando o são, na maioria das vezes, o assunto é abordado a 

partir da criminalização das mulheres, dificultando o debate público acerca do tema, haja 

vista que a construção do conhecimento público é mediada pela mídia, e esta é, portanto, 

ferramenta atuante na formação da opinião pública. 

No que se refere a abordagem da temática da interrupção da gravidez pela mídia, a 

pesquisadora Nataly Queiroz afirma que 

 

é possível observar as interdições e os impactos da agenda setting no trato 

com a temática do aborto. A cobertura dos jornais revela, mesmo nos não-

ditos, as tendências políticas e sociais dominantes, ou mesmo latentes. O 

direcionamento, geralmente, diante de assuntos polêmicos é a manutenção 

de posturas e argumentos advindos do senso comum, no sentido da 

posição majoritária adotada pela sociedade em que se está inserido 

(QUEIROZ, 2009, s/p).  

 

 

O Caso Alagoinha no filtro da mídia 

 

 

Jornal do Commercio (JC) 

 

Ao analisar a cobertura jornalística do Jornal do Commercio sobre o caso 

Alagoinha, é possível afirmar que a polêmica acerca do aborto realizado na criança e a 

excomunhão dos envolvidos no caso ganhou destaque durante o período estudado, sendo 

tema principal de 17 das 35 matérias analisadas. Foram enquadrados nessa categoria os 

textos que noticiam em primeiro plano a excomunhão dos envolvidos, a reação da igreja 

católica, na pessoa do então arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, os 

posicionamentos contrários e favoráveis a essa postura advindos de diversos setores da 

sociedade, incluindo o ministro da Saúde, o presidente da República e o papa Bento XVI, e 

os protestos de entidades civis a favor da interrupção da gravidez. Esse contexto está 

exemplificado nos seguintes títulos das matérias: Excomunhão acende polêmica (JC – 

Cidades – 06/03/2009); Feministas fazem duras críticas à postura do Imip (JC – Cidades – 
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07/03/2009); Padre de Alagoinha não poupa hospital nem ONG (JC – Cidades – 

07/03/2009); Dom José sugere a Lula ajuda de teólogo (JC – Brasil – 08/03/2009); 

Governador faz críticas a declarações de dom José (JC – Cidades – 13/03/2009).  

 Durante o período analisado, também fora veiculadas matérias cujos temas 

principais foram a gravidez da criança, o aborto realizado na mesma, o futuro da família 

entre outros. Os temas principais das matérias estão elencados no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 4 – Tema principal das matérias – Jornal do Commercio 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
                  Fonte: Elaboração própria 

 

No que concerne ao destaque do caso na estrutura do Jornal do Commercio, em 14 

edições o fato ganhou evidência na capa do jornal.  No período analisado, é possível traçar 

uma evolução das chamadas: aquelas cujo tema principal é a gravidez da menina, a 

violência sexual sofrida pela mesma e as que noticiam o aborto realizado na menina tem seu 

tamanho restrito a uma coluna do jornal e estão localizadas na parte inferior do periódico. 

As chamadas relacionadas à polêmica acerca do aborto e da excomunhão ganharam maior 

relevo nas capas do periódico: estão localizadas na parte central e superior, em sua maioria 

com letras maiúsculas e com diagramação diferenciada das outras chamadas. O aumento do 

destaque alcançado pelo caso nas capas do Jornal do Commercio foi concomitante a 

notoriedade do mesmo nos veículos de comunicação. Essa evolução está exemplificada nas 

figuras a seguir: 
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Figura 2 – Capas do Jornal do Commercio com chamadas sobre o Caso Alagoinha 
 

 

Edição de 01/03/2009                                     Edição de 07/03/2009 

 

No que concerne à temática do aborto, durante toda a cobertura do caso o tema foi 

abordado de forma mais geral. Em dez das 35 matérias que discorrem sobre o fato, há a 

informação dos casos nos quais a interrupção da gravidez não é considerada crime no 

Brasil. Em sua maioria, o aborto foi tratado sobre a perspectiva jurídica e de saúde pública. 

Esse contexto está exemplificado nos trechos abaixo e na matéria Decisão de aborto nas 

mãos da Justiça: “Na criança de 33 quilos e 1,36 de altura, a gravidez gemelar apresenta os 

riscos à saúde e à vida da mãe. O aborto está assegurado por lei” (JC – Cidades – 

03/03/2009).  

 
A interrupção da gravidez é permitida por lei em dois casos: quando há 

estupro ou risco de morte para a gestante. O caso da menina de Alagoinha 

se enquadra nos dois. Médicos que a examinaram em Pesqueira e no 

Recife alegam que a criança é desnutrida e não tem o desenvolvimento 

físico adequado para uma gravidez de gêmeos (Matéria Menina estuprada 

vai abortar gêmeos, JC – Capa dois – 01/03/2009). 
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Na matéria O aborto e o difícil recomeço, veiculada em 5 de março de 2009, o 

Jornal do Commercio, ao noticiar o aborto realizada na menina, agrega informações sobre o 

aborto legal. A matéria cita a legislação, as determinações do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para o atendimento às vítimas de violência sexual, discorre a respeito dos 

procedimentos realizados na menina e informa sobre os Centros de Referência no 

Atendimento à Mulher Vítima de Violência existentes em Pernambuco. Nesse sentido, a 

matéria aborda a interrupção da gravidez de forma didática, proporcionando ao receptor 

mais informações acerca do tema.  

 No que se refere aos vocábulos relacionados ao aborto, pode-se perceber uma 

diversidade de termos, que variam de acordo com a fonte de informação.  Os vocábulos que 

conferem um caráter favorável ao procedimento o descaracterizam como crime ou algo 

ruim, qualificando-o como algo permitido por lei ou como uma medida que trará benefícios 

a criança. Eles estão ligados às fontes do movimento de mulheres, entidades representativas 

da classe médica e do Estado, favoráveis a interrupção da gravidez da menina, como nos 

trechos a seguir: 

 
Segundo Carmelita [coordenadora de Prevenção de Acidentes e Violência 

da Secretaria de Saúde do Recife e consultora do Imip]
9
, a exigência de 

autorização por parte dos responsáveis, no caso da menina, pode ser 

desconsiderada, uma vez que a mãe pode ter tido alguma conivência com 

a agressão, o que está sendo investigado pela polícia. “Nesse caso, 

chama-se aborto terapêutico
10

 e é avaliado pela equipe médica que está 

cuidando da menina, considerando o alto risco da gravidez.” (Matéria 

Criança aguarda exames para realização de aborto, JC – Cidades – 

28/02/2009) 

 

No que se refere ao caráter neutro, os vocábulos qualificados nesta categoria são 

encontrados na maioria das matérias, principalmente nos trechos escritos pelo jornalista e 

que não relatam a fala de alguma fonte. São, em sua maioria, os vocábulos “procedimento”, 

“procedimento médico” e interrupção da gravidez”.  

 A presente pesquisa identificou nas matérias como argumentos favoráveis à 

realização do aborto na menina a falta de estrutura física da mesma para desenvolver uma 

gravidez de gêmeos, a gravidez proveniente de violência sexual e o fato de o caso se 

encaixar nas duas ocasiões nas quais o aborto não é considerado crime - gravidez 

proveniente de violência sexual e quando há risco para a saúde da mãe. Os principais 

                                                 
9
 Grifo da autora 

10
 Grifo da autora 
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argumentos contrários à interrupção da gravidez são assassinato de inocentes, a vida deve 

ser preservada sempre, o crime de estupro é inferior ao crime de aborto e o quinto 

mandamento da lei divina é não matar, com isso, abortar é contrariar a lei de Deus, e essa 

está acima de todas as leis humanas.  

No tocante as fontes de informação, a cobertura realizada pelo JC esteve fortemente 

preenchida por declarações de representantes da igreja católica e do Estado, personificado, 

aqui, por integrantes do Ministério Público de Pernambuco, das secretarias da Mulher do 

Recife e de Pernambuco, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do ministro 

da Saúde e do presidente da República. O movimento de mulheres e a classe médica 

também figuram entre as fontes, no entanto, em menor número, e é possível observar uma 

maior distribuição de fontes, como exposto no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 5 – Principais fontes utilizadas pelo Jornal do Commercio 

 

          Fonte: Elaboração própria 

  

Algumas matérias possuem fontes oficiais de informação, tais como delegados e 

representantes de órgãos ligados ao Estado. 

  As matérias que abordam a polêmica acerca do aborto e da excomunhão tiveram 

como principais fontes a tríade igreja/Estado/classe médica. Vale ressaltar que as posições 

foram abordadas como discordantes, no entanto, o veículo/jornalista não caracterizou essa 

discordância como embate.  

Na cobertura do caso Alagoinha realizada pelo JC, é possível afirmar que, ao menos 

em uma matéria, houve correlação da temática do aborto com outros temas. Na matéria 

intitulada Elas Perderam a Infância, veiculada no Dia Internacional da Mulher (08/03/09), 

a partir do ocorrido com a menina moradora de Alagoinha, o jornal/jornalista relata outros 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, trabalhando com dados e 
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informações pertinentes à discussão sobre o tema.  O periódico soube utilizar o espaço 

aberto pelo Caso Alagoinha para ampliar a discussão, até então restrita a polêmica sobre o 

aborto, tratando de tema correlato ao caso e que também é de interesse público.  Dessa 

forma, o fato deixa de ser restrito a um caso, e abrange proporções maiores, despertando 

maior interesse e ocupando espaço no debate público.  

Ao analisar as matérias veiculadas pelo JC sobre o Caso Alagoinha, é possível 

afirmar que, apesar da polêmica sobre o aborto e a excomunhão ter se destacado, o tema da 

interrupção da gravidez foi abordado de forma mais geral, com matéria que informa sobre 

os serviços de atendimento a mulher vítima de violência e as normas técnicas do Ministério 

da Saúde. No entanto, há a ausência de discussão acerca da legalização e da 

descriminalização do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos. Vale destacar matéria 

veiculada na edição de 22 de março de 2009, que não cita o Caso Alagoinha, mas tem como 

tema principal o aborto seguro. A mesma contém informações sobre como o procedimento 

é realizado e dados acerca da interrupção da gravidez em hospital público de Pernambuco. 

Este estudo também constatou que, em algumas matérias, a criança, que foi vítima 

de abuso sexual e precisou fazer um abordo de gêmeos, a mãe dela e o padrasto – este, 

autor do crime -, foram “tratados” como personagens secundários em um enredo cuja 

polêmica gerada a partir do posicionamento da igreja católica se sobressaiu à violência 

sexual sofrido pela menina. Isso reflete a máxima de que confusão e polêmica vendem 

jornal. O embate entre a igreja, a classe médica e movimentos sociais ganhou muito mais 

destaque na cobertura realizada pelos dois periódicos, com o caso saindo do âmbito local 

para o internacional, fato perceptível no jornal a partir da veiculação de matérias sobre o 

caso não só nas editorias destinadas às matérias locais - Vida Urbana, no Diario de 

Pernambuco, e Cidades, no caso do Jornal do Commercio - como também  nas editorias 

cujos textos abordam temáticas que falam de temas de interesse nacional e internacional.  

Isso demonstra que toda a polêmica gerada a partir do posicionamento da igreja e das 

críticas recebidas por essa, proferidas tanto por integrantes da sociedade civil como por 

pessoas que ocupam cargos importantes, como o presidente Lula e o ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, ganharam maior destaque do que o crime de estupro que culminou 

em uma gravidez de gêmeos em uma menina de nove anos.   

Seguindo essa linha, o caso Alagoinha foi inserido no debate público, no entanto, os 

periódicos analisados não propiciaram a discussão acerca do aborto enquanto direito 

humano e nem a discussão sobre descriminalização e legalização da interrupção da 
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gravidez: seus discursos limitaram-se, apenas, às polêmicas relativas a preceitos religiosos. 

Sendo assim, a cobertura realizada pelos dois jornais não foi realizada sob uma perspectiva 

de gênero e do direitos humanos das mulheres, mas limitada a abordar a polêmica gerada a 

partir da interrupção da gravidez .  

Nos textos publicados, também é possível perceber juízos de valor feitos pelos 

jornalistas, que, nas entrelinhas, demonstram seus posicionamentos em relação ao caso ou a 

aspectos dele.  Nas matérias veiculadas pelo JC, há um destaque nos textos para críticas à 

postura adotada pela igreja e para campanhas contrárias a excomunhão dos envolvidos e de 

apoio à equipe médica. Essa ausência de relato dos dois lados pode caracterizar um discurso 

no qual está presente a postura do jornalista em defesa do aborto realizado na menina ou 

uma demonstração de cansaço por parte do profissional em relação às posturas assumidas 

por Dom José, personagem bastante conhecido dos veículos de comunicação 

pernambucanos, por se envolver em polêmicas quase sempre relacionadas aos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos. Essa situação corrobora o fato de que o discurso é uma 

produção associada a um contexto, como defendido pela Análise do Discurso. 

Especificamente na cobertura do Caso Alagoinha, o periódico não tratou a temática 

do aborto sob a ótica da criminalização das mulheres que o praticam, talvez por se tratar de 

um caso atípico de aborto, no qual a mulher, neste caso específico, é uma menina de nove 

anos vítima de violência sexual. O fato dos textos trazerem versões de especialistas, 

principalmente médicos, que explicam a necessidade da realização do aborto legal, e 

abordarem o fato da interrupção da gravidez em caso de gestação proveniente de violência 

sexual não ser considerado crime demonstram um inclinação favorável dos veículos de 

comunicação em relação a realização do procedimento na criança. Apesar disso, é preciso 

ressaltar a necessidade de um debate público acerca da interrupção da gravidez enquanto 

direito. A ausência de determinados temas ou detalhes na mídia faz com que esses fiquem à 

margem da dinâmica social, haja vista que a construção do conhecimento público é 

mediada pela mídia, e esta é, portanto, ferramenta atuante na formação da opinião pública. 

Levando em consideração que os direitos humanos é um dos assuntos que devem 

estar presentes na mídia enquanto defensora do interesse público, e partindo da ideia do 

ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, de que essa exerce 

um papel relevante no debate e na implementação das políticas públicas em curso no país, o 

que se espera dos veículos de comunicação é que não se limitem a revelar os fatos: eles 



 

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

 
 

 14 

devem assumir posição de vanguarda na manutenção do debate público sobre a questão e 

servir como instrumento de garantia da cidadania. 
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