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Resumo 

Nosso projeto de pesquisa de Iniciação Cientifica, intitulado “Polêmica discursiva: a violência 

sexual contra a mulher na mídia brasileira” objetiva, de modo geral, analisar os percursos 

interpretativos construídos pela mídia acerca da violência contra a mulher em diversos gêneros 

discursivos. 
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Introdução 

 

Atualmente, discursos sobre a violência contra a mulher estão bem presentes em textos 

publicados nos mais diversos espaços midiáticos. Uma questão que nos motiva a desenvolver 

este estudo são as razões pelas quais tais discursos ganharam ampla divulgação.  Nossa 

pesquisa justifica-se, portanto, pelo anseio de pensar sobre os dizeres materializados pela mídia 

tendo em vista os acontecimentos históricos que são noticiados, bem como os dizeres de cunho 

machista que emergem em meio a uma construção discursiva sobre os direitos das mulheres. 

Nossa pesquisa fundamenta-se nos aparatos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de 

linha francesa, com ênfase nos trabalhos de Dominique Maingueneau.  Interessam-nos, 

principalmente, os conceitos de interdiscurso e de polêmica discursiva, postulados pelo 

lingüista francês. Para Maingueneau, os discursos não se constituem independentemente uns 

dos outros para, posteriormente, serem colocados em relação, mas se formam no interior de um 

interdiscurso. As relações interdiscursivas serão, por isso, focalizadas e, a partir delas, 

constituiremos nosso corpus de análise. Conforme o autor, “o caráter constitutivo da relação 

interdiscursiva faz aparecer a interação semântica entre os discursos como um processo de 

tradução, de interincompreensão regrada” (2007, p.22). O discurso não escapa à polêmica nem 

à interdiscursividade para se constituir, e esses aspectos vão permitir que analisemos a 

heterogeneidade discursiva e os modos como os sujeitos sócio históricos constroem sentidos.
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Para atender as finalidades propostas pela pesquisa, buscaremos: 

Compreender conceitos teóricos e categorias analíticas da Análise do Discurso de orientação 

francesa. 

Ler o arquivo da pesquisa, de modo a constituir o corpus a ser estudado. 

Analisar como os sentidos sobre violência contra a mulher são constituídos, formulados e dados 

a circular em diversos gêneros da esfera midiática. 

Analisar o funcionamento discursivo dos textos selecionados, tendo em vista a polêmica 

discursiva (interincompreensão) que pautam os discursos em questão. 

Socializar as análises discursivas realizadas em eventos 

científicos. 
 
 

Metodologia 

A pesquisa Polêmica discursiva: a violência sexual contra a mulher na mídia brasileira 

será realizada a partir de estudos bibliográficos, leitura do arquivo, seleção, constituição e 

organização do corpus, bem como a eleição dos conceitos teóricos e das categorias de análise. 

A constituição do corpus analítico estará pautada na perspectiva arquivística e a análise 

discursiva nos dispositivos teórico-analíticos da Análise do Discurso. 

 

Resultados e discussão 

Nossa pesquisa está no início e, ainda não tem os resultados. Apresentamos, agora, apenas dois 

gêneros textuais, que materializam posicionamentos distintos. A seguir um texto verbo- visual 

que noticia o acontecimento de estupro coletivo em Teresina. 

 
 
 
 



 
 
 

Casos de violência sexual coletiva no Brasil respondem por 15% do total registrados no 

Brasil. Maioria das vítimas são menores. 
 
Em Castelo do Piauí, a 190 quilômetros de Teresina quatro adolescentes, entre 15e 17 anos, 

foram espancadas, apedrejadas, estupradas, amarradas e jogadas de um penhasco de 8 metros 

de altura. No domingo, 17 de maio, uma das vítimas, Danielly Rodrigues Feitosa, de 17 anos, 

morreu. Revoltados, os moradores fizeram protestos, pedindo paz, justiça e segurança. No 

Brasil, são registrados pelo menos seis estupros por hora, dos quais um é coletivo. Cerca de 

15% dos estupros no País são coletivos. Em até 40% dos casos há drogas envolvidas e em 

70,1% as vítimas tinham menos de 18 anos. 
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Citamos abaixo, um texto postado no facebook: 

 

 
 

Exemplo24 
 

Esse post foi comentado e visto de como a ameaça do estupro e a prática hedionda dele existe 

para aterrorizar as mulheres, como um castigo para quem ousa sair da moral pré estabelecida 

pelo que a sociedade machista prega. 

A enunciadora diz que está frio e sugere que a melhor coisa para esquentar é dormir 

acompanhada. O interlocutor, por sua vez, produz um comentário que mais parece ser uma 

ameaça amedrontadora.
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Conclusões 

Nossa pesquisa encontra-se em fase inicial, mas já estamos trabalhando, considerando os 

objetivos propostos. Esses exemplos demonstram que existem dois percursos de sentidos 

distintos em construção nos mais variados suportes midiáticos. Nosso interesse é estudar o 

funcionamento discursivo de materialidades que veiculam pelo tom da polêmica desses 

posicionamentos. 
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