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RESUMO 

Este artigo analisa os discursos produzidos a partir do caso Mariana Ferrer tendo como ponto de 

partida a sentença proferida pelo Juiz no processo judicial, a reportagem publicada pelo The 

Intercept Brasil logo após a publicização dessa sentença e postagens nas redes sociais digitais 

Instagram e Twitter. O estudo possui como problema o questionamento: quais são os efeitos de 

sentido decorrentes dos atravessamentos entre os discursos jurídico, jornalístico e midiático, 

considerando principalmente a hashtag EstuproCulposoNaoExiste? Baseando-se nos fundamentos 

teóricos da Análise de Discurso, centrando-se na relação entre discurso e acontecimento, para 

responder à problemática, a pesquisa apresenta as noções de discurso jurídico, em sua tentativa de 

controle por meio do ritual; de discursivo jornalístico, considerado como um sistema perito e um 

discurso sobre; e discurso midiático, na sociedade em midiatização, caracterizado pela 

dessacralização da fala dos enunciadores, já que, ao menos em teoria, está aberta a todos. Em 

seguida, o artigo interpreta sequências discursivas extraídas dos referidos textos na perspectiva da 

Análise de Discurso. Conclui-se que os discursos jurídico e jornalístico analisados, permeados pela 

vontade de verdade, encontram-se em formações discursivas diferentes, ganhando grande 

repercussão pelo discurso midiático. Além disso, o caso Mariana Ferrer pode ser visto com um 

acontecimento jurídico, jornalístico e, também, midiático. 

 

Palavras-chave: Discurso Jornalístico; Discurso Jurídico; Discurso Midiático; Estupro Culposo. 

 

ABSTRACT 
This article analyzes the speeches produced from the Mariana Ferrer case taking as a starting point 

the sentence handed down by the Judge in the judicial process, the report published by The 

Intercept Brasil shortly after the sentence was published and posts on the digital social networks 
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Instagram and Twitter. The study has as a problem the questioning: what are the meaning effects 

resulting from the crossings between legal, journalistic and media discourses, mainly considering 

the hashtag EstuproCulposoNaoExiste? Based on the theoretical foundations of Discourse Analysis, 

focusing on the relationship between discourse and event, to answer the problem, the research 

presents the notions of legal discourse, in its attempt to control through ritual; journalistic 

discursive, considered as a discourse about; and media discourse, in the society undergoing 

mediatization, characterized by the desacralization of the enunciators' speech, since, at least in 

theory, it is open to all. Then, the article interprets discursive sequences extracted from these 

texts from the perspective of Discourse Analysis. It is concluded that the analyzed legal and 

journalistic discourses, permeated by the will to truth, are found in different discursive formations, 

gaining great repercussion by the media discourse. In addition, the Mariana Ferrer case can be seen 

as a legal journalist and also media event. 

 

Keywords:  Journalistic Discourse; Legal Discourse; Media Discourse; Guilty Rape.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2018, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia 

contra André de Camargo Aranha em razão de ter mantido conjunção carnal com Mariana 

Ferrer, a qual, segundo as informações da peça processual, não possuía condições de 

oferecer resistência por ter ingerido substância que impediu o seu discernimento, 

configurando o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal 

Brasileiro. Ao longo do processo, o Ministério Público – órgão responsável pela acusação – 

alterou os termos da denúncia, solicitando a absolvição do réu pela falta de provas, 

entendendo que ele não era capaz de identificar que Mariana, no momento do ocorrido, 

encontrava-se incapaz de oferecer resistência. Por conseguinte, o Juiz do processo, Rudson 

Marcos, atendendo ao pedido do Ministério Público, absolveu André, enfatizando que não 

havia a possibilidade de condená-lo, já que o órgão acusador requereu a absolvição.  

Após a publicização da sentença pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 

02/11/20204, o The Intercept Brasil (TIB), no dia 03/11/2020, às 02h04, publicou em seu 

site a reportagem intitulada “Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com 

sentença inédita de ‘estupro culposo’ e advogado humilhando jovem”, assinada pela 

jornalista Schirlei Alves. Posteriormente à publicação, reações diversas surgiram, 

                                                 
4  Disponível em <https://www.conjur.com.br/dl/palavra-mariana-ferrer-nao-basta.pdf>. Acesso 

em: 03 out. 2022. Embora publicizada apenas em 02/11/2020, a sentença está datada de 

09/09/2020. 
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principalmente nas redes sociais digitais 5 . A hashtag EstuproCulposoNaoExiste, em 

especial, viralizou.  

O enunciado “estupro culposo”, responsável pelas reações, principalmente nas 

redes sociais digitais, incluindo manifestações do próprio Poder Judiciário, apareceu logo 

no título da referida reportagem, embora não tenha sido utilizado literalmente na 

sentença do Juiz. Considerando, então, essas diferentes reações geradas devido à grande 

repercussão do caso Mariana Ferrer6, a presente pesquisa parte do seguinte problema: 

quais são os efeitos de sentido decorrentes dos atravessamentos entre os discursos 

jurídico, jornalístico e midiático, considerando principalmente a hashtag 

EstuproCulposoNaoExiste? 

  Para atingir os objetivos propostos e responder aos questionamentos levantados, o 

artigo está estruturado em três seções. A primeira seção apresenta um estudo sobre 

discurso, tendo como foco os discursos jurídico, jornalístico e midiático. A segunda seção 

busca situar o leitor quanto o caminho metodológico escolhido para o desenvolvimento da 

pesquisa, principalmente no que se refere à análise do corpus selecionado, detalhando os 

dispositivos de análise. Já a terceira seção traz os resultados da análise realizada em três 

enunciados extraídos, respectivamente, da sentença prolatada pelo Juiz, da reportagem 

do TIB e de postagens nas redes sociais digitais Instagram e Twitter. Por fim, são 

apresentadas as conclusões que o estudo proporcionou, considerando principalmente as 

consequências dos atravessamentos entre os discursos jurídico, jornalístico e midiático 

envolvendo o caso Mariana Ferrer.  

Tal estudo se justifica na medida em que, considerando a complexidade dos 

discursos jurídico, jornalístico e midiático, procura analisá-los colocando em discussão 

aspectos históricos e ideológicos nos quais estão inseridos, levando em conta, em especial, 

os sujeitos envolvidos na sua produção. Com efeito, importante elucidar ao leitor que este 

artigo é uma breve síntese, resultado de pesquisa desenvolvida pelo autor 2, sob a 

                                                 
5  Raquel Recuero define redes sociais digitais como “agrupamentos complexos instituídos por 

interações sociais apoiadas em tecnologias digitais de comunicação” (RECUERO, 2009, p. 13). 

Dentre as principais, citam-se Instagram e Twitter. 
6 Indica-se caso Mariana Ferrer, em itálico, porque foi dessa maneira que o acontecimento ficou 

conhecido nos discursos jornalístico e midiático. 
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orientação do autor 3, no âmbito do trabalho de conclusão de curso na graduação em 

Jornalismo7. 

  

1 A NOÇÃO DE DISCURSO A PARTIR DO ACONTECIMENTO: on a 

gagné!8 

 

Pensar na noção de discurso implica considerar as relações entre sujeitos e sentidos 

que, por sua vez, não produzem efeitos únicos. Por conseguinte, para se compreender os 

efeitos de sentido entre os sujeitos em interlocução, faz-se necessário, antes, não tomar o 

sujeito como um indivíduo isolado no mundo, mas inserido no campo simbólico, a partir de 

um lugar social, histórico, ideológico; logo, de uma posição discursiva. Assim, “podemos 

dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 

2000, p. 39), o que permite a aproximação com o objeto deste estudo. A título de 

exemplificação, se o sujeito fala da posição de Juiz, o sentido do seu dizer é diferente do 

que se ele falasse da posição de Promotor de Justiça. Desse modo, não só os sentidos do 

que se diz mudam, quando se muda a posição de quem enuncia, mas também há dizeres 

esperados e legitimados a partir de certas posições, mas não de outras. Se o sujeito fala da 

posição de jornalista, é a ordem desse discurso (FOUCAULT, 1999) que determina o que se 

pode e se deve dizer.  

Ao definir a noção de discurso, para Foucault (2008) se trata de um conjunto de 

enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva “para os quais podemos definir 

um conjunto de condições de existência” (FOUCAULT, 2008, p. 132-133). Pode-se falar em 

formação discursiva, então, quando for possível a descrição de determinado “número de 

enunciados, [...] e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, 

as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 

posições, funcionamentos)” (FOUCAULT, 2008, p. 43). Nota-se que as formações 

discursivas em que estão inseridos os discursos jurídico e jornalístico permitem realizar 

                                                 
7 Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22794. Acesso em: 03 out. 2022. 
8 “On a gagné” (“Ganhamos”) faz referência ao enunciado trazido por Pêcheux na obra O discurso: 

estrutura ou acontecimento como exemplo de um acontecimento discursivo, já que esse enunciado, 

relacionado metaforicamente ao esporte, ganhou novos sentidos ao ser utilizado fazendo referência 

à vitória do Presidente F. Miterrand na França. Um enunciado logicamente estabilizado no futebol 

tornou-se cheio de opacidades no campo político. 
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uma análise que, mesmo diante da opacidade da linguagem, aponte para certas 

regularidades apresentadas por esses discursos. 

Baseando-se na arqueologia defendida por Foucault, o discurso não é produzido 

somente a partir de acontecimentos homogêneos, visto ser uma prática que, como tal, 

“tem suas formas próprias de encadeamento e de sucessão” (FOUCAULT, 2008, p. 191). No 

entanto, mesmo se encontrando aberto à dispersão, principalmente no acontecimento, o 

discurso segue determinada ordem e, para entrar nela, os sujeitos precisam obedecer a 

regras. Nas palavras do autor, “Nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 

penetráveis; algumas são altamente proibidas [...], enquanto outras parecem quase 

abertas a todos os ventos”, sendo assim disponíveis para os sujeitos que falam (FOUCAULT, 

1999, p. 37). 

O ritual é a principal forma de qualificar os sujeitos para entrar na ordem do 

discurso, definindo, inclusive, “todo o conjunto de signos que devem acompanhar o 

discurso” (FOUCAULT, 1999, p. 39). “Os discursos religiosos, judiciários, [...] e, em parte, 

também políticos não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para 

os sujeitos que falam [...] papéis pré-estabelecidos” (FOUCAULT, 1999, p. 39, grifo nosso). 

Logo, segundo Foucault (1999), o discurso é controlado, e uma das formas desse controle é 

desconsiderá-lo a partir da ótica do acontecimento, para a qual, segundo o autor, é 

preciso haver um retorno. 

A sociedade tem medo do acontecimento, afirma Foucault (1999). Vive-se a 

logofobia, “uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de coisas 

ditas, do surgir de todos esses enunciados, de tudo o que possa haver aí de violento, de 

descontínuo, de combativo, de desordem”, prossegue o autor. O “grande zumbido 

incessante e desordenado do discurso” parece assustar (FOUCAULT, 1999, p. 50). É possível 

perceber na sociedade, inclusive, tentativas de neutralizar determinados acontecimentos, 

especialmente quando adquirem uma grande repercussão, como é o caso Mariana Ferrer. 

No entanto, para se fazer análise do discurso, é preciso devolver a ele o seu caráter 

de acontecimento (FOUCAULT, 1999, p. 51). Nesse sentido, é preciso partir para terrenos 

mais complexos, fora de atalhos e trilhas gastos por convenções e conveniências 

(FONSECA, 2010, p. 145). Para Foucault (1999), os discursos devem, então, ser 

considerados como acontecimentos discursivos. Esses acontecimentos, por mais que não 

sejam da ordem dos corpos, não sendo também “nem substância, nem acidente, nem 
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qualidade, nem processo” (FOUCAULT, 1999, p. 57), efetivam-se na ordem do material, 

sendo efeito.  

Alerta Pêcheux (2008) que se deve evitar a tentação de negar a equivocidade do 

acontecimento, buscando a estabilidade lógica e, principalmente, evitar a tentação de 

negar o acontecimento em si, deixando de lado novidades e rupturas históricas. Isso acaba 

ocorrendo, segundo o autor, porque os sujeitos tendem a buscar estabilidade e 

homogeneidade lógica. Todavia, a realidade não é assim. Considerando então que “a 

história é uma disciplina de interpretação”, é necessário “parar de querer ver o mundo às 

cegas, para interpretá-lo, saber o que ele é” (FONSECA, 2010, p. 148). Assim, para que a 

análise de discurso se desenvolva, Pêcheux (2008) propõe a sua compreensão não só como 

estrutura, mas também como acontecimento, numa relação indissociável.  

O discurso como acontecimento, foco principal desta pesquisa, faz com que seja 

necessário incorporar à análise do discurso “a escuta das circulações cotidianas em toda a 

sua heterogeneidade, para além da leitura dos Grandes Textos – e dos arquivos 

homogêneos” (FONSECA, 2010, p. 149).  

 

1.1 O discurso jurídico e o seu controle por meio do ritual 

 

  Pelo princípio da separação dos Poderes, que está elencado no art. 2º da 

Constituição Federal de 1988, são independentes e harmônicos entre si os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário (BRASIL, 1988, s/p). Observa-se que, mesmo sendo 

garantida a separação, o texto da Carta Maior traz a necessidade de harmonia entre eles, o 

que significa elucidar, de antemão, que o discurso jurídico não é produzido apenas pelo 

Poder Judiciário. Importante também é destacar que, no papel de julgador, esse Poder se 

limita, na maioria dos casos, à legislação vigente, que é de autoria do Poder Legislativo, 

tipicamente responsável pela elaboração das leis.  

Segundo Indursky (2001, p. 27-28), “é sabido que, sob nossas palavras, ressoam 

palavras-outras, palavras de outros sujeitos, pois o discurso é da ordem do repetível”. Por 

repetível deve-se entender não apenas a repetição em relação ao dito anteriormente pelo 

sujeito, mas também que “o repetível é da ordem de um já-dito, mais amplo e disperso, 

que remete para o dizer de outros sujeitos, em outros discursos, em outros espaços e em 

tempos diversos” (INDURSKY, 2001, p. 27-28). Esse já-dito pode estar inscrito em iguais ou 
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diferentes formações discursivas do sujeito que enuncia, “seja ela amigável ou 

antagônica”. 

No discurso jurídico, há a presença de diferentes posições-sujeito, normalmente 

inseridas em diferentes formações discursivas – às vezes nem tão harmônicas, fazendo com 

que esse discurso possua um grande potencial de proliferar – ou até mesmo impor – 

determinadas ideologias, bem como de se constituir em um espaço de disputa pelo poder. 

Os diferentes sujeitos envolvidos no discurso jurídico ressoam dizeres de outros sujeitos, 

em outros discursos e, também, em outros tempos, que podem, inclusive, conflitarem com 

os discursos dos tempos atuais.  

  Em um processo criminal, foco deste estudo, há duas partes que possuem interesses 

contrários: a parte autora, normalmente representada pelo Ministério Público, órgão 

acusador, e a parte ré, representada por aquele que supostamente cometeu alguma 

infração prevista no Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848/1940), o qual deve ser 

assistido por um advogado, a fim de lhe ser assegurado o direito ao contraditório – direito 

de contradizer o que está sendo dito pela outra parte – e à ampla defesa – utilização de 

todas as provas em direito admitidas para a sua defesa. 

Em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, há, ainda, a figura da vítima, a 

qual deve ser representada por um advogado, conforme determina a legislação vigente. 

Por fim, completando os principais atores de um processo envolvendo crime contra a 

dignidade sexual está a figura do Juiz, o qual, no seu papel de julgador – ou seja, dizer se 

o réu é realmente culpado ou inocente –, deve manter certa neutralidade durante o rito 

processual, o que deixa de ocorrer principalmente quando, ao final do processo, prolata a 

sentença.  

No caso em análise, o Ministério Público foi inicialmente representado pelo 

Promotor Alexandre Pizza e, posteriormente, pelo Promotor Thiago Carriço de Oliveira. O 

réu é André de Camargo Aranha e o seu advogado de defesa, Cláudio Gastão. A figura da 

vítima é representada por Mariana Ferrer. É interessante observar que no texto da 

sentença, publicizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não há menção ao nome 

do advogado dela. O Juiz do processo, por sua vez, foi representado pelo Magistrado 

Rudson Marcos. 

No direito penal brasileiro, pelo princípio da legalidade, não existe crime sem lei 

anterior que o defina (BRASIL, 1988, s/p). Assim, conforme o art. 217-A do Código Penal 
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Brasileiro, é crime “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos”, incorrendo na mesma pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos – 

aquele que praticar essas mesmas ações “com alguém que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência” (BRASIL, 1940, s/p). 

Ao se observar o art. 217-A, nota-se inicialmente a tentativa do legislador em 

objetivar as hipóteses de estupro de vulnerável, ou seja, nos casos em que a enfermidade 

ou deficiência mental impeça o necessário discernimento para a prática do ato. Porém, 

deixou de fazê-lo ao afirmar “que, por qualquer outra causa, não possa oferecer 

resistência” (BRASIL, 1940, s/p, grifo nosso). Nesse sentido, o discurso está aberto à 

dispersão, a qual sempre escapa à regra e ao ritual. 

A prática jurídico-processual, por meio de relações discursivas que se estabelecem 

numa ação específica, inegavelmente produz efeitos de sentido (SILVA, 2006). No entanto, 

a partir da leitura de parte do art. 217-A, percebe-se que a discursividade tenta regular o 

sentido atribuído ao crime de estupro de vulnerável, tendo como eixo central a noção de 

vulnerável, criando uma ilusão de que, nos casos, por exemplo, em que alguém é 

condenado pela prática de tal crime, o que ocorreu foi apenas a aplicação da norma 

jurídica à conduta apresentada nas peças processuais. 

O item a seguir irá abordar os discursos jornalístico e midiático, tendo em vista 

que, após o acontecimento histórico que foi o julgamento do caso Mariana Ferrer, a 

reportagem publicada pelo Jornal TIB gerou muitas repercussões principalmente nas redes 

sociais digitais. 

1.2 O discurso jornalístico como um discurso sobre e o discurso midiático e o seu 

caráter exotérico e dessacralizado 

  O discurso jornalístico faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, principalmente 

por ser um discurso inter-relacionado com as diversas áreas do conhecimento e da vida em 

sociedade. Embora o suporte tenha se modificado bastante nos últimos anos, indo do 

impresso ao digital, a sua influência em hábitos e comportamentos dos sujeitos em geral é 

inegável, especialmente quando os produtos jornalísticos geram comoção social (DE 

PAULA; DA ROSA, 2019) ou circundam em torno de algum tipo de polêmica, como foi o caso 
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da reportagem do TIB sobre Mariana Ferrer e o “estupro culposo”. Nesse contexto, para 

Orlandi (2000), dentre as várias funções que o sujeito pode assumir, uma delas é a de 

autor, que se torna responsável por construir a unidade do sujeito. Pela função-autor 

sempre é possível imputar uma autoria a determinado texto (ORLANDI, 2000). No discurso 

jornalístico, essa função-autor é desempenhada pela posição sujeito jornalista. 

Conforme Schwaab (2007, p. 12), “o Jornalismo [...], enquanto sistema organizado, 

traz em si a marca de ser disseminador de leituras de mundo, transformadas em discurso”. 

Nesse sentido, funciona como um “sistema perito”, pois, ao se relacionar com outras áreas 

(sistemas) do conhecimento, é capaz inclusive de organizá-las. Igualmente, deve ser 

entendido como discurso, já que é um lugar de circulação de sentidos (SCHWAAB, 2007). 

Ademais, o discurso jornalístico pode ser pensado como um discurso sobre (SCHWAAB, 

2007), um discurso segundo (ROSA, 2003), e não um discurso de, porque seu conteúdo 

provém de outros discursos, funcionando como “um discurso de mediação dos campos 

sociais” (BERGER, 1998, p. 188), localizando-se no entremeio entre outras áreas do 

conhecimento e da vida social.  

Por conseguinte, os jornalistas, “enquanto sujeitos, também carregam em si 

elementos que lhes permitem (ou autorizam) falar sobre o tema” (SCHWAAB, 2007, p. 20). 

Veja-se que, no caso Mariana Ferrer, a utilização da expressão “estupro culposo” na 

reportagem do TIB, assinada pela jornalista Schirlei Alves, é que repercutiu em postagens 

nas redes sociais digitais, inclusive algumas delas com menção ao nome da jornalista, 

ratificando a credibilidade que o discurso jornalístico possui junto à sociedade. 

No que se refere ao discurso midiático9, para Rodrigues (2015), o que caracteriza 

esse discurso é o seu caráter exotérico, ou seja, “exotérico [...] aplica-se às modalidades 

discursivas que não são reservadas a um corpo institucional em particular, mas destinadas 

a todos indiscriminadamente” (RODRIGUES, 2015, p. 35). Segundo ele, “enquanto o âmbito 

da legitimidade dos outros tipos de discurso é limitado a um dos domínios específicos da 

experiência, o âmbito da legitimidade do discurso mediático é transversal ao conjunto de 

todos os domínios da experiência moderna” (RODRIGUES, 2015, p. 35). Os demais 

discursos, para o autor, são esotéricos, ou seja, exigem dos membros de uma instituição “a 

                                                 
9 O autor Rodrigues (2015), utilizado nesta pesquisa, é de origem portuguesa. E, em Portugal, usa-se 

a palavra “media” para se referir ao que no Brasil se conhece por “mídia”. Além de Rodrigues 

(2015), Rosa (2003) também utiliza “media” e “discurso mediático”. Optou-se nesta pesquisa pela 

grafia “mídia”. 
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sua compreensão, o domínio das suas representações simbólicas próprias, o que o torna 

relativamente opaco para os estranhos, aos que não pertencem ao corpo legítimo dessa 

instituição” (RODRIGUES, 2015, p. 35).  

O prefixo exo- remete-se ao exterior, já o prefixo eso-, ao interno/interior. Dessa 

forma, pode-se observar que o caráter exotérico do discurso midiático se relaciona 

justamente com a abertura da fala dos enunciadores, ao menos em teoria, a todos, 

diferentemente do discurso jornalístico, por exemplo, que está mais direcionado para o 

caráter esotérico, ou seja, não possui essa abertura da fala dos enunciadores a todos, 

partindo do sujeito na posição de jornalista. 

É possível observar que os discursos jurídico, jornalístico e midiático, devido ao 

advento da internet, acabam por se atravessar no meio digital. Por também circular no 

digital e, consequentemente atingir um público mais amplo, o discurso jornalístico do TIB 

acabou por ganhar repercussão, sendo acessível a um maior número de pessoas. Da mesma 

forma, o discurso jurídico, graças à midiatização, foi retomado pelo discurso jornalístico 

do TIB e, consequentemente, também pelas redes sociais digitais. Além disso, o uso das 

hashtags, que fazem parte do funcionamento do discurso midiático, contribuem para a sua 

circulação nessas redes sociais digitais. 

Apresentadas as considerações sobre discurso e os modos de funcionamento dos 

discursos objeto da presente pesquisa – jurídico, jornalístico e midiático –, a seção 

seguinte tem por objetivo situar o leitor quanto ao percurso metodológico escolhido. 

 

2 SITUANDO O LEITOR NO PERCURSO METODOLÓGICO ESCOLHIDO 

 

A fim de realizar uma análise de discurso, procedimentalmente deve ser realizada a 

seleção do corpus. Segundo Dias (2015, p. 972), “se trata de um conjunto de formulações 

produzido pelo próprio processo de interpretação do discurso, no confronto com o 

arquivo”. E ao se fazer a constituição de um determinado corpus, o analista se antecipa a 

um “recorte de formulações feitas em certas condições de produção, que levam em conta 

a linguagem e a situação” (DIAS, 2015, p. 973). 

O corpus que compõe esta análise é a sentença publicizada pelo Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, no dia 02/11/2020, envolvendo o caso Mariana Ferrer; a reportagem 

intitulada “Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de 
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‘estupro culposo’ e advogado humilhando jovem”, publicada pelo Jornal The Intercept 

Brasil, em seu site na internet, no dia 03/11/2020; e postagens nas redes sociais digitais. 

Para fins de delimitação desta análise, optou-se pelas redes sociais digitais Instagram e 

Twitter, uma vez que elas convergem, ou seja, por meio da internet, as mídias conversam 

entre si (JENKINS, 2009). A escolha foi feita a partir do lugar de entremeio entre os 

discursos jurídico, jornalístico e midiático, compondo uma “unidade discursiva” (ORLANDI, 

1984, p. 14).  

Para a análise do corpus, foram feitos recortes de sequências discursivas (SD) 

extraídas da sentença do Juiz Rudson Marcos, da reportagem do TIB e das postagens nas 

redes sociais digitais Instagram e Twitter que serão apresentadas na seção seguinte. 

 

3 OS ATRAVESSAMENTOS ENTRE OS DISCURSOS JURÍDICO, 

JORNALÍSTICO E MIDIÁTICO 

 

3.1. Análise do discurso jurídico na perspectiva do controle por meio do ritual 

 

  Inicia-se esta análise a partir da sequência discursiva retirada da sentença proferida 

pelo Juiz Rudson Marcos no caso Mariana Ferrer em que há uma referência à modalidade 

culposa do crime de estupro.  

 

SD1: No entanto, nada impede a incidência do instituto do erro do tipo, 

delineado no art. 20, caput, do Código Penal, no tocante ao estupro de 

vulnerável, e também aos demais crimes sexuais contra vulneráveis. 

Com efeito, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime 

não se confunde com a existência ou não da vulnerabilidade da vítima. 

[...] Como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de 

vulnerável, o fato é atípico. Esta conclusão é inevitável, inclusive na 

hipótese de inescusabilidade do erro, em face da regra contida no art. 20, 

caput, do Código Penal". (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado, 

vol. 3: parte especial, arts. 213 ao 359-H. 7. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Método, 2017, p. 72-73). 

 

Nessa sequência discursiva extraída da sentença, merece destaque o seguinte 

fragmento: “Como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o 

fato é atípico”, que se apresenta por meio da heterogeneidade mostrada, com a citação 
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direta do doutrinador Cleber Masson. Diante dessa afirmação, questiona-se: pode-se 

concluir que o Juiz absolveu o réu com base no inventado “estupro culposo”?  

Somado a isso, conforme a previsão legal, é necessário haver o dolo, porque o 

crime de estupro, para se caracterizar, primeiramente pressupõe a vontade do autor em 

praticá-lo e, também, a ciência quanto a vulnerabilidade da vítima. Porém, o dolo se torna 

irrelevante ou é desconsiderado diante do (não) reconhecimento da vulnerabilidade da 

vítima, como ocorreu no caso Mariana Ferrer? Em sendo assim, o que mais vale para 

caracterizar o crime de estupro de vulnerável é a ciência quanto à vulnerabilidade da 

vítima e não a vontade de praticar o delito, o dolo? Na sentença, o pedido de absolvição do 

réu se deu porque “não havia como o empresário saber, durante o ato sexual, que a jovem 

não estava em condições de consentir a relação”, ou seja, em razão da incerteza quanto à 

vulnerabilidade da vítima, não sendo objeto principal da discussão o chamado dolo ou 

culpa.  

  

3.2. Análise do discurso jornalístico na perspectiva da autoria 

  

Após a publicação da sentença pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reações 

diversas surgiram, principalmente, nas redes sociais digitais. A expressão “estupro 

culposo”, responsável pelas reações, incluindo manifestações de membros do próprio 

Poder Judiciário, aparece na reportagem da jornalista Schirlei Alves, logo no início do seu 

texto. 

 

SD2: JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM 

SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO 

JOVEM 

Segundo o Promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário 

saber, durante o ato sexual, que a jovem não estava em condições de 

consentir a relação, não existindo portanto “intenção” de estuprar – ou 

seja, uma espécie de ‘estupro culposo’. Por isso, o Juiz aceitou a 

argumentação de que ele cometeu “estupro culposo”, um “crime” não 

previsto por lei. Como ninguém pode ser condenado por um crime que não 

existe, Aranha foi absolvido. 

 

  Na SD em análise, destaca-se, inicialmente, as duas vezes em que o enunciado 

“estupro culposo” aparece assim, entre aspas simples ou aspas duplas. As aspas duplas, no 

texto jornalístico, servem para fazer referência às palavras de outros. Segundo o Manual 
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de Redação do Estadão, as aspas “servem principalmente para indicar a reprodução literal 

de um período, oração, trecho de frase, palavra, lema ou slogan”. Além disso, conforme o 

mesmo texto, “as aspas podem ser empregadas também para ressaltar o valor de uma 

palavra ou expressão ou para indicar o seu uso fora do contexto habitual”. Já as aspas 

simples são utilizadas “para marcar a frase, expressão ou palavra de um texto que já 

esteja entre aspas”10. Pode-se interpretar, por conseguinte, que foi o Juiz quem utilizou 

essa expressão para absolver o réu André ou foi o Ministério Público, já que o Juiz aceitou 

a argumentação, ou seja, apenas atendeu ao pedido do órgão acusador? 

Segundo Orlandi (2000, p. 76), “o autor é o sujeito que, tendo o domínio de certos 

mecanismos discursivos, representa, pela linguagem, esse papel na ordem em que está 

inscrito, na posição em que se constitui, assumindo a responsabilidade pelo que diz, como 

diz etc.” A função-autor enquanto função discursiva possui o papel de organizar a 

multiplicidade de representações de maneira coerente (ORLANDI, 2000). Sendo assim, a 

identificação de autoria da expressão “estupro culposo” é necessária, a fim de que se 

possa entender o discurso jornalístico produzido pelo TIB e, posteriormente, midiático nas 

redes sociais digitais, como Instagram e Twitter. 

  

3.3. Análise do discurso midiático como local de atravessamento entre os discursos 

jurídico e jornalístico 

 

Considerando que, mesmo não possuindo um autor específico, pela função-autor, 

que é específica do sujeito, atribui-se uma autoria a ele (ORLANDI, 2000). A função-autor 

enquanto função discursiva possui o papel de organizar a multiplicidade de representações 

de maneira coerente (ORLANDI, 2000). Assim, credita-se a postagem que será analisada ao 

titular da sua respectiva conta nas redes sociais digitais, já que, por mais que o autor não 

seja identificado, o princípio da autoria é muito importante para qualquer discurso. O 

nome do perfil, portanto, é compreendido como função-autor.  

Optou-se por analisar a sequência discursiva extraída de postagem realizada em 

04/11/2020 no Twitter pela Deputada Federal Joice Hasselmann, que é também Jornalista 

                                                 
10 Disponível em: https://www.estadao.com.br/manualredacao/esclareca/aspas. Acesso em: 03 

out. 2022. 
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e a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados de toda a história do Brasil nas 

eleições de 201811.  

 

SD3: Estupro Culposo não existe 

Acionei o CNJ e o CNMP para apurar a conduta disciplinar do Juiz e do 

promotor do caso Mariana Ferrer. 

É preciso agir para que as vítimas não desistam de denunciar os criminosos 

na Justiça. 

#justiçaparaasvítimasdeestupro 

#justiçaparaMariFerrerr 

#estuproculposonãoexiste 

 

  Verifica-se que o dizer de Joice Hasselmann está atravessado pelo discurso 

jornalístico, já que ela inicia e conclui a sua postagem se valendo da expressão “estupro 

culposo”, utilizada pela jornalista Schirlei Alves em reportagem publicada pelo TIB. Na 

perspectiva da heterogeneidade discursiva, considerando que o discurso é da ordem do 

repetível, como afirma Indursky (2001, p. 27), nas palavras de Joice Hasselmann ressoam 

as “palavras-outras” de outros sujeitos, ou seja, que foram materializadas em outro 

discurso e em outro espaço.  

A Deputada toma como verdadeiro esse discurso e coloca em xeque a conduta 

disciplinar do Juiz e do Promotor do caso, o que a levou a ter acionado o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que é responsável pela fiscalização da atuação do Poder 

Judiciário em todo o Brasil, e, também, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

que deve agir da mesma forma em relação à atuação do Ministério Público. Não fica 

explícito no seu dizer como acionou o CNJ e o CNMP. 

  Podemos afirmar que ela, assim como a jornalista Schirlei Alves, ao menos em 

relação ao tema do estupro, que é comum à reportagem e à postagem, parecem pertencer 

à mesma formação discursiva, já que não concordam com a absolvição do réu André 

Aranha com base na tese de estupro culposo. Trata-se da reduplicação da identificação do 

sujeito, já que “o sujeito do discurso, ao tomar posição, identifica-se plenamente com 

seus semelhantes e com o Sujeito, reduplicando sua identificação com a forma-sujeito que 

organiza o que pode ou não ser dito no âmbito da Formação Discursiva” (INDURSKY, 2005, 

p. 5). 

                                                 
11 Disponível em: https://politicos.org.br/Post/789. Acesso em: 03 out. 2022. 
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Conforme Rosa (2003), o discurso jornalístico está sujeito ao questionamento 

quanto às suas informações, já que “não existe a verdade, e, sim, pontos de vista” (ROSA, 

2003, p. 62). No entanto, a Deputada Joice não questionou o discurso jornalístico do TIB, 

reproduzindo-o. Dentre os motivos para isso, questiona-se se foi devido ao fato de ela 

também ser jornalista ou se houve a influência do processo de midiatização. Observa-se 

que, devido à circulação nas redes sociais digitais, os discursos jurídico e jornalístico se 

atravessaram.  

CONCLUSÃO 

 

Os diferentes discursos se relacionam de maneiras diversas, como afirma Orlandi 

(2000). Essas relações podem ser de exclusão, inclusão, oposição, dentre outras. 

Constatou-se, na análise dos discursos jurídico, jornalístico e midiático, essas diferentes 

relações, visto que tais discursos acabaram por se atravessar, principalmente no discurso 

midiático, que parece resgatar/unir/relacionar os outros dois. Quando se tem um 

acontecimento histórico, como foi o caso Mariana Ferrer, esses atravessamentos parecem 

ganhar ainda mais destaque.  

O discurso midiático apresenta um paradoxo. Se por um lado há essa tendência a 

uma reprodutibilidade que parece irrefletida, já que as hashtags ganham vida própria, 

inclusive deslizando do caso Mariana Ferrer para agrupar outras reivindicações latentes, 

por outro lado existe o acontecimento do incontrolável dos sentidos (das leituras, dos 

enunciados, das interpretações) que escapam do caráter esotérico de discursos como o 

jurídico e até mesmo o jornalístico.  

Para Orlandi (2000), o que caracteriza o discurso é o seu modo de funcionamento. 

Nesse aspecto, a partir do caso Mariana Ferrer, o discurso jornalístico pareceu funcionar 

como discurso jurídico ao utilizar uma expressão que parecia ser jurídica, mas foi 

jornalística. O discurso jornalístico acabou funcionando como discurso midiático, porque a 

escolha da expressão “estupro culposo” dialoga com a lógica de ser uma formulação capaz 

de agenciar audiências. Por fim, o discurso midiático se apropriou do discurso jornalístico, 

num processo parafrástico, atuando no campo da produtividade pelo número de vezes em 

que a hashtag EstuproCulposoNaoExiste foi compartilhada. 

Além disso, o caso Mariana Ferrer pode ser visto com um acontecimento jurídico, 

jornalístico e, também, midiático. Afinal, após a repercussão do discurso jornalístico, 
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houve consequências no campo jurídico, por meio de manifestações de autoridades da área 

sobre o caso, além de uma em decisão judicial, em outro processo, que determinou que o 

TIB editasse a sua reportagem.12 No campo do jornalismo, o TIB também sofreu críticas 

pela forma como produziu a reportagem. E foi no campo midiático que a repercussão do 

caso mais se evidenciou, pelo número de vezes que a hashtag EstuproCulposoNaoExiste 

apareceu. 

                                                 
12  Disponível em: https://theintercept.com/2020/12/20/juiza-determinou-edicao-reportagem-

mariana-ferrer/. Acesso em: 03 out. 2022. 
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