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Resumo
Este paper tem como base uma pesquisa de iniciação científica, já finalizada, nele
proponho entender como os atuais processos de disputa política, em torno da
significação de categoriais de violência sexual e de gênero, têm sido apropriados e
representados pela mídia hegemônica brasileira. Para isso, é analisada a construção
da narrativa midiática dos casos de agressão sexual nas faculdades paulistas, que
foram alvo de uma CPI, na Alesp, em 2014. A repercussão midiática desses casos
promoveu a nomeação pública de certas práticas como estupro, abuso e violência
sexuais, práticas que, até pouco tempo atrás, não eram necessariamente
significadas desta forma. Busco discutir não apenas os resultados obtidos, mas
também estratégias possíveis para utilização do digital como campo de pesquisa e
como artefato técnico que se configura como uma base de dados.
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Introdução
Este paper tem como base a pesquisa de iniciação científica, que desenvolvi
entre os anos de 2017 e 2018. Proponho entender como os atuais processos de
disputa política, em torno da significação de categorias de violência sexual e de
gênero, têm sido apropriados e representados pela mídia hegemônica brasileira 3.
Para isso, é analisada a construção da narrativa midiática dos casos de agressão
sexual nas faculdades paulistas, que foram alvo de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 2014. A
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repercussão midiática desses casos promoveu a nomeação pública de certas
práticas como estupro, abuso e violência sexuais, práticas que, até pouco tempo
atrás, não eram necessariamente significadas desta forma (Almeida e Marachini,
2017). Tal processo pode ser visto como resultante da ação política dos movimentos
sociais, que visam gerar a transformação das definições de significação da violência
sexual socialmente aceitas para que se incorpore uma polissemia de definições
sobre violência sexual.
Entendendo que a etnografia é primordial para a antropologia e que a empiria
caracteriza seu empreendimento, assim como advoga Peirano (2014), a suposta
oposição entre empiria e teoria deve ser dissolvida, pois a teoria está sempre sendo
aprimorada pelo constante confronto com novos dados empíricos. Há uma constante
necessidade de se conceber novas estratégias e formas de pesquisa.
As primeiras tentativas de realizar e dar sentido à entrada em campo, os
portais

online

da

imprensa

hegemônica,

foram

marcadas

por

muitos

questionamentos e frustrações. Entretanto, Miller e Slater (2008) ajudam a entender
que os meios online e offline se imbricam em relações complexas de implicações
mútuas e devem ser tomados como variantes que não seguem um contexto estável
e previamente definido (Parreiras, 2008; 2015).
No mesmo sentido, Magnani (2009) descreve a totalidade como resultante
dos contextos das experiências etnográficas, que podem se transformar em chave e
condição de inteligibilidade para a compreensão da experiência dos atores e das
hipóteses de trabalho. A partir desses pressupostos, foi empregada a estratégia
metodológica de Hine (2000): tomar a internet como texto produzido em contextos
culturais específicos. Foi feita a junção disso com a estratégia textual de Geertz
(2015), na qual a cultura de um determinado segmento social pode ser entendida
como conjunto de textos.
Entender esse conjunto de textos exigiu estratégias específicas, por isso,
procurou-se aplicar métodos de trabalhos de campo em arquivos. Postulando que,
entre arquivos físicos e virtuais, lida-se basicamente com textos, sendo que esses
representam um sistema de enunciados, interpretações históricas e culturais, que
estão permanentemente sujeitas a novas leitura e interpretações (Cunha, 2014).

Por outro, Lowenkron e Ferreira (2014) advogam que os diferentes modos de
2
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produção documental, nas sociedades pós-ocidentais vieram a ser analisados como
artefatos e/ou práticas de conhecimento cruciais para entender etnograficamente
universos que os antropólogos têm longamente compartilhado com as outras
disciplinas. Para muitos etnógrafos, as tarefas metodológicas que os artefatos
etnográficos propõem ainda parecem ser estranhas e obscuras em contraste com
uma auto evidência inerente de uma “observação participante”. Documentos
etnográficos requerem que o pesquisador estabeleça um “diálogo com” e considere
a agência daqueles que não são imediatamente identificados como sujeitos de
pesquisa: as pessoas sendo documentadas e o próprio registro textual. O modo
mais clássico de lidar com documentos é precisamente olhar através deles, e não
apenas para eles, em ordem de produzir narrativas etnográficas sobre as cenas, os
discursos e os eventos que não são diretamente observados pelo pesquisador. É
também compreender as micropolíticas entre aqueles que documentam e aqueles
que são por eles documentados.
No caso específico desta pesquisa, são as micropolíticas entre jornalistas e o
conjunto de atores sociais mobilizados por eles. Portanto, é não perder de vista a
natureza assimétrica dessas relações que, representadas nos relatos jornalísticos,
enquanto campo de pesquisa, definem um espaço produtivo de diferentes reflexões
e potencialidades do conceito de agência, num sentido antropológico, como a
capacidade social e culturalmente mediada de ação.
Quanto aos desenvolvimentos metodológicos práticos, o levantamento de
fontes se deu pela estratégia de acompanhar o fluxo referencial das notícias,
partindo daquelas que marcam o início da publicização. Os jornais selecionados
empregam artifícios referenciais dentro e fora do corpo da notícia e isso estabelece
relações entre seus conteúdos. A partir disso, fui seguindo os fluxos estabelecidos
para realizar a reconstrução da narrativa midiática. Não procurei dar conta de todas
as notícias que pudessem ter sido veiculadas neste período, pois achei mais
produtivo focar em quatro jornais: Estadão, Folha de S. Paulo, G1 e HuffPost. Essa
escolha se deu por um levantamento prévio, que demonstrou que tais jornais tiveram
as maiores e mais diversas perspectivas na representação dos casos, o que garantiu
a delimitação de um horizonte possível de análise. Contudo, as diferenças entre os
posicionamentos e os estilos narrativos são melhor problematizados na análise.
O registro das notícias passa por diferentes etapas de seleção. Construí uma
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tabela qualitativa, que adquiriu a função de um quadro sinóptico, por agregar tanto o
registro de informações mais gerais das notícias, quanto um mais detalhado,
resultante da análise conjunta dos dados. O artigo tem como centro uma análise
transversal dos dados, que apresento nos próximos itens.

Categorias e representações de violência sexual
Segundo Champagne (1997), os mal-estares sociais não têm uma existência
visível senão quando se fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como
tais pelos jornalistas. Sendo assim, nem todos são igualmente midiáticos e os que
são passam inevitavelmente por um certo número de transformações, a partir do
momento em que são tratados pela mídia. Longe de se limitar a registrá-los, o
tratamento jornalístico os faz experimentar um verdadeiro trabalho de construção,
que depende muito amplamente dos interesses próprios deste setor de atividade.
Sendo a mídia integrante e produtora de efeitos de realidade e verdades, é por seu
intermédio que se cria a realidade que ela pretende descrever. Assim, as
reivindicações devem exprimir-se midiaticamente para vir a ter uma existência
publicamente reconhecida e ser, de uma maneira ou outra, “levada em conta” pelo
poder político.
As violências de gênero e sexuais, que são abordadas neste projeto, foram
trazidas ao conhecimento público por meio das narrativas midiáticas, o que implica
uma série de especificidades próprias da construção deste discurso. As práticas e as
redes de produção das estruturas midiáticas constroem suas mensagens segundo
referenciais estabelecidos em sua própria estrutura. Para que se possa entender
como a pluralidade dessas narrativas reverberaram nas diversas esferas, o modelo
de codificação/decodificação, proposto por Stuart Hall (2006), permite que as
transformações que o discurso midiático sofre, durante o seu processo comunicativo,
possam ser acessadas.
As estruturas midiáticas, segundo o autor, são um complexo de produções
diversificadas e plurais de mensagens. Contudo, para que esses discursos venham
a se tornar significativos é necessário que sejam codificados de acordo com
referenciais hegemônicos, que estão disseminados na comunicação social. É na
estrutura destes referenciais que os discursos midiáticos dispõem as diferentes
esferas, numa hierarquia de “sentidos preferenciais”, em segmentos de legitimações,
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restrições e sanções de ordem performativas. Tal lógica busca reforçar um
determinado conjunto de sentidos, tido como apropriado, enquanto pretere a
legitimidade de outros.
Entretanto, os sentidos dominantes não se estabelecem em processos de
mão única. São tentativas performativas de estabelecer uma padronização dos
conjuntos legítimos de significantes, no intuito de que haja uma maior coerência
entre o sentido pretendido na codificação e o sentido que se estabelece no processo
de decodificação. A mensagem codificada, ao longo deste processo, passará por
processos heterogêneos de significação que, consequentemente, podem tanto
convergir quanto divergir da dos significantes hegemônicos. Desta maneira, por mais
que o discurso hegemônico tenha uma posição privilegiada na esfera midiática, no
nível da decodificação, o indivíduo negocia estes códigos segundo suas “condições
locais”. A negociação de sentidos é atravessada por termos contraditórios, pois os
códigos operam tanto em lógicas locais específicas quanto lógicas globais
hegemônicas. Tais lógicas estão situadas em formas desiguais de poder e
influência.
Contrária à ilusão de que a mídia apenas faz a “mediação” do que acontece
no resto da sociedade, o poder da mídia hegemônica é aqui entendido segundo as
proposições de Couldry (2003). Segundo ele, o poder representativo da mídia pode
ser compreendido como uma das principais forças sociais. Sendo assim, o poder
midiático é um poder direto de controle sobre os meios de produção midiática, que é
também uma crescente dimensão central do poder nas sociedades contemporâneas.
Como a maioria das formas de poder, o poder midiático não é geralmente explícito
por aqueles que se beneficiam dele: a mídia hegemônica em si.
O poder midiático é raramente submetido ao conflito social. Isto ocorre porque
o poder midiático não é um tipo “duro” de poder, como o poder econômico e político.
Ao contrário, é pela sua maleabilidade, enquanto uma forma de poder que envolve
conflitos, cujos principais atores raramente lutam por poder midiático. Um conflito
que, inicialmente, pode parecer ser sobre outras formas de poder acaba sendo
sobre, em certa medida, o controle sobre os recursos representacionais da
sociedade.
Em grande parte, os conflitos em torno dos mecanismos de representação
social têm se tornado um importante tema emergente, porque os mecanismos para a
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representação do conflito sociais se multiplicaram na modernidade tardia. Em suma,
o poder midiático é uma forma emergente de poder social, em sociedades
complexas, nas quais a infraestrutura básica depende crescentemente da circulação
rápida de informações e imagens.

Marco Inicial
No dia 11 novembro de 2014, a Alesp publicou uma nota, em seu site oficial,
relatando que três vítimas de violência sexual haviam prestado depoimento, no qual
narraram as agressões sofridas em festas organizadas pela Atlética da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. Também alegavam a pressão a que
foram submetidas para não "manchar a imagem da instituição [FMUSP]" 4. Em
questão de horas, as denúncias eram escrutinadas em diversos veículos da mídia
hegemônica brasileira: “Alunas denunciam estupros em festas da Medicina da
USP” 5, “Violência sexual, castigos físicos e preconceito na Faculdade de Medicina
da USP” 6, “Vítimas de estupro em festas da USP denunciam abusos à Alesp” 7,
“Alunas denunciam estupros em festas da Faculdade de Medicina da USP”8,
“Promotora diz que oito estupros ocorreram na Faculdade de Medicina da USP;
instituição anuncia centro de direitos humanos”9, “Em audiência pública, alunas
relatam casos de abuso sexual em festas de estudantes de medicina da USP”10,
“Recepção de calouros na USP, Show Medicina envolve prostituição e sexo
coletivo” 11, “Inquérito do MPE cita oito casos de estupro na Faculdade de Medicina
da USP”12. Este foi o marco inicial da publicização do que viria a se tornar a CPI das
Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas, processo no qual os
deputados paulistas realizaram uma “devassa” contra formas de desrespeito aos
direitos humanos em universidades públicas e privadas de SP 13.
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Um dia após a audiência pública, diretores da FMUSP se reuniram para
discutir as denúncias de violência sexual contra mulheres e abusos contra
estudantes negros e negras e homossexuais dentro da faculdade. Segundo a
ouvidoria da instituição, não havia queixa sobre nenhum dos dois casos de estupro,
“a ouvidoria não foi procurada nos casos que, agora, vieram à luz por meio da
imprensa e, embora soubéssemos de sua existência, não pudemos agir”, “fomos
procurados, entretanto, por dois estudantes que denunciaram estar sendo vítimas de
acusação falsa e pública de violência sexual, que não teriam cometido.” 14
Anuncia-se também a criação de um centro de direitos humanos para dar
assistência jurídica e psicológica para apoiar alunos da FMUSP que se sentirem
"vítimas de qualquer tipo de violação", como agressões sexuais, machismo racismo
e homofobia. Na nota oficial, divulgada pela faculdade, afirma-se que o centro
receberá denúncias identificadas ou anônimas, tendo como primeiro objetivo
"garantir todo o apoio à vítima caso haja alguma violação" e, depois, punir os
responsáveis. Estipula-se seu estabelecimento em até 40 dias. Todavia, a decisão
de abrir o centro seria parte de um processo iniciado em 2013 que inclui:
sindicâncias abertas para apurar as denúncias, designação de Comissão composta
por professores, alunos e funcionários, e a “viagem de uma comitiva, no mês de
setembro, à Universidade de Toronto para conhecer as medidas adotadas pela
instituição em defesa dos direitos humanos e promoção da saúde". 15
Os efeitos começaram no mesmo dia, com o pedido de afastamento de Paulo
Saldiva, renomado professor titular da FMUSP e presidente da Comissão de Direitos
Humanos da unidade. Formada por professores, alunos e funcionários, de junho a
outubro de 2014, a Comissão apurou os casos de abusos praticados dentro da
faculdade. Saldiva teria tomado a decisão após presenciar os depoimentos na Alesp.
Para ele, “foi a gota d'água". Teria ficado surpreso, pois os fatos narrados eram
absolutamente desconhecidos. “Eu conhecia um lado (da FMUSP) que era muito
mais prazeroso. Alunos brilhantes, atividade de cursinho para gente carente,
atividades especiais na periferia com vários alunos”. Seu sentimento, como
professor, era de que ele teria sido incapaz de detectar os ocorridos. Afirmou que a
falta de uma ação construtiva e pró-ativa do corpo docente fez com que os alunos

14
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fossem submetidos a situações inaceitáveis.
O evento descrito acima se apresenta de forma complementar nas matérias
do G1 16 e do Estadão 17. Todavia, a Folha 18 apresenta uma perspectiva contrastiva
dos posicionamentos de Saldiva. Nela, ele afirma que “a faculdade nunca fez nada”
e também “se comportou mal. Houve demora da congregação, ficaram na defensiva.
Há uma crise de conduta, de valores. Cansei de engolir sapo”, “chega de intenção. É
preciso prática”. Além disso, alerta que “há mais denúncias de abuso de álcool e de
drogas, de assédio moral, de intolerância religiosa e étnica". O texto também implica
que existem outras causas que teriam motivado sua saída, como o desejo de
parcerias com outras universidades, coisa que o regime de exclusividade da USP
não deixaria ocorrer.
Essa contraposição é um demonstrativo de que a mídia hegemônica não
produz necessariamente um discurso homogêneo. Ao contrário, como ponta Ramos
(2010), a diversidade e a competição associada à produção de verdade, como um
valor que legitima o trabalho jornalístico, produz uma relativa autonomia destes
diante das definições oriundas da direção de outros jornais. Este mundo dos
jornalistas, nos termos de Bourdieu (1997), é um mundo segmentado em conflitos,
concorrências, hostilidades, no qual a produção é coletiva, de conjuntos de redações
que são englobadas num conjunto geral de jornalistas. Este mundo é um
microcosmo que tem leis próprias e que é definido por sua posição no mundo global
e pelas atrações e repulsões que sofre da parte dos outros microcosmos. Dizer que
ele é autônomo, que tem sua própria lei, significa dizer que o que nele se passa não
pode ser compreendido de maneira direta a partir de fatores externo. Desse modo,
gostaria de destacar que as relações de oposição, completariedade e ressonância
tiveram um papel fundamental na construção narrativa em torno dos casos.
O que procuro, nesta apresentação, não é uma totalidade dessas conexões,
mas um conjunto provisório gerado pelo adensamento de determinadas relações,
conforme elas circulam, de embates e de informações críticas à compreensão e à
intervenção social. Desse modo, duas perspectivas, que são cristalizadas e
contestadas nos textos jornalísticos, me servem de referência para análise. A
primeira perspectiva é representação do corpo institucional. Nela, afirma-se que
16
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mecanismos de apuração dos casos já estariam em execução há um certo tempo. A
segunda representa os diversos setores da sociedade mobilizados que, em sua
pluralidade de opiniões, contestam a primeira perspectiva. Não são blocos
estritamente homogêneos, mas servem analiticamente como denominadores
comuns mínimos entre perspectivas. Todas as categorias referentes às nomeações
de diversos tipos de violências, em especial as violências sexuais e de gênero,
foram mantidas como constavam nos textos jornalísticos.
Quanto à primeira perspectiva, os primeiros posicionamentos oficiais são
feitos por José Otávio Costa Auler Junior, diretor da FMUSP, e são dirigidos
estritamente à imprensa. Afirma que "casos de abuso são exceções dentro da
faculdade", porém "eventuais violações aos direitos humanos não são toleradas" 19, a
instituição está aberta a "receber cada uma das vítimas e apoiá-las". Ao contrário do
que havia sido dito, "proteger as vítimas seria a prioridade, pois, “se alguma coisa
mancha a imagem da instituição é que casos de violência ocorram no campus”.
Reitera que "todos os casos que chegaram ao nosso conhecimento foram objeto de
apuração [...]. Mas ficamos impossibilitados de apurar casos que não chegaram a
nós por nenhum dos mecanismos existentes" 20. “As vítimas de estupro devem ter a
hombridade e honestidade de comunicar pessoalmente o caso à direção”21. A
condução da crise ficou a cargo da direção da FMUSP. A reitoria disse respeitar a
autonomia da unidade e evitou se manifestar sobre o caso.
Marco Antonio Zago, reitor da USP na época, levou mais de dez dias para se
pronunciar. Afirma que as denúncias devem ser tratadas com a devida atenção,
tanto pela universidade, por seus aspectos educativos, quanto pelo Ministério
Público, no que diz respeito a crimes. Além disso, os episódios de violência seriam
reflexo da insegurança que há fora dos muros da USP. Dadas as grandes
proporções e dimensões da universidade, era de se esperar que houvesse tais
ocorrências, como em qualquer lugar da sociedade 22. Portanto, a reitoria não estaria
sendo absolutamente omissa na apuração dos casos. Ao contrário, a universidade
não tem interesse de abafar qualquer caso e estaria fazendo tudo que podia 23.
Postula, ainda, que “se um aluno, professor ou funcionários desrespeitar a lei, terá
19
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que arcar com isso e ser processado" 24. Pronunciamentos oficiais à Alesp são
negados com a justificativa de que uma posição oficial da faculdade seria informada
após a reunião da Congregação da FMUSP, órgão máximo da unidade, o que fez
com que recusassem os convites feitos pela Alesp 25.
Na reunião da Congregação, foi apresentado o relatório feito pela comissão
nomeada para avaliar a série de denúncias de violação de direitos humanos, na
FMUSP, durante cinco meses de apuração 26. Constatou-se que a violência sexual
ocorria de forma repetida na unidade, no entanto, apenas três dos oito casos
recebidos pela promotora Paula Figueiredo foram reconhecidos pela instituição 27.
Ademais, o abuso moral seria prática constante, e o consumo excessivo de drogas
lícitas, ilícitas e de prescrição é rotineiro. A avaliação geral era que “o retrato do que
se passa dentro da faculdade não é nada abonador para a instituição”. Para Milton
Martins, presidente da comissão, “saber que uma aluna foi estuprada em uma festa
e ela não se sentiu acolhida pela nossa instituição é uma coisa que chama a nossa
responsabilidade, com certeza” 28.Como resultado da Congregação, proíbe-se o
consumo de álcool e festas na universidade até que fosse pensado um modelo
consciente de consumo 29. Embora Martins fosse contrário, alega que isso "alivia a
barra da universidade e joga o problema para outro lugar, porque, é óbvio, as festas
vão continuar”. Além disso, “ninguém vira estuprador porque bebeu" 30. Contudo,
Zago já era favorável à medida: “essas festas não fazem parte da vida universitária e
não deveriam acontecer” 31. Quanto à questão da proibição do consumo de álcool e
festas na universidade, é essencial tratar das estruturas em torno da organização
das festas feitas pelos estudantes. As principais festas da FMUSP reúnem até 3.500
pessoas e têm cerca de 150 seguranças32. Tanto o AAAOC e o CAOC recebem
“repasses pontuais de verbas da faculdade” e usam gratuitamente como sede
espaços da USP. Entretanto, embora o evento de maior porte da unidade não
receba verba da faculdade, pois é um evento realizado por um grupo secreto de
24
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estudantes que tem personalidade jurídica própria, a universidade cede espaço de
suas dependências para a realização do evento.
É a partir desse escopo geral que a promotora Paula de Figueiredo adverte
que esse tipo de conduta não deve ser realizado “em espaço financiado com verbas
públicas”. Ao analisar alguns documentos relativos à organização da festa, atesta
que eles “comprovam a regularidade das festas, autorizações do Município,
mencionaram que informam a polícia, que a organização do evento se dá
regularmente”. Contudo, ainda afirma que “os contratos com as empresas de
segurança são feitos de forma vaga, que não tem nenhuma câmera de filmagem em
todo o espaço da atlética, que eles não pedem uma lista detalhada com o nome e a
documentação de todos os funcionários que atuam nos eventos”. Por isso, teria
pedido filmagens do interior e dos arredores do auditório da faculdade onde
aconteceu o evento. Outro pedido foi que a diretoria da FMUSP divulgasse
prontamente o valor repassado em verbas da faculdade para as entidades
estudantis do curso de medicina. 33
Começo o desenvolvimento da segunda perspectiva com a oposição de
Felipe Scalisa, estudante da FMUSP, à proibição de festas no campus: "Todo
mundo sabe que lá fora é pior" 34, “se proibir as festas, é provável que façam festas
fora e que elas tenham os mesmos problemas” 35. Como já havia sido apontado pela
professora Heloisa Buarque de Almeida, casos de estupro e violência sexual dentro
da universidade são mais comuns em festas e trotes, “O que é muito comum é
aquela situação da menina que bebe demais, está inconsciente, e os colegas
mesmo abusam dela”. “Normalmente, a menina se sente culpada porque pensa: 'fui
eu que bebi demais'. Ela sente vergonha e não conta” 36.
De certa forma, tais situações expressam processos de uma ficção reguladora
de corpos, desejos e expectativas que formam uma certa linguagem moral, nos
termos de Machado (1998), na qual se criam expectativas sociais e morais para que
as mulheres não “deem” motivos para serem violentadas, e que sejam elas as
reguladoras de uma possível incitação sexual masculina. O oposto se desenvolve
nos papéis masculinos, sendo que a violação de corpos chega a ser uma prática
33
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afirmadora da virilidade, do que é esperado de um homem. E os diversos relatos de
alunas reforçam a existência dessas ficções reguladoras37:
Eu perdi o controle e sabia que havia bebido demais. Eu estava com
ele, apenas nos beijando. Lembro-me de falar repetidas vezes que eu não
faria nada com ele [...]. Lembro-me até o momento em que ele conseguiu
tirar a minha blusa e abrir o meu sutiã. Eu tentava colocar de volta, pois vi
que havia pessoas vendo.

Eu gritava para que eles parassem. Um deles ficou muito bravo
comigo, ele gritava pra eu parar de fazer aquilo porque ele sabia que eu tava
querendo.

Alunos da própria faculdade cantavam que “estupro sim, o que é que
tem? Se reclamar vou estuprar você também”.
Eles começaram a me beijar, a passar a mão nas minhas partes
íntimas, nos meus seios, enfiaram a mão dentro na minha calça.

Não tenho memória mais do que aconteceu. Eu fui acordar no
hospital em um atendimento do pronto-socorro.

Quase todas as vítimas envolvidas nas apurações do MP garantiram que
levaram os crimes que sofreram à FMUSP, mas nada foi feito 38. Inclusive, há um
caso, em 2012, quando um aluno abusou sexualmente de uma colega dentro da
faculdade. A estudante afirma que denunciou o caso à polícia e à direção da
FMUSP, mas que a faculdade pouco fez para apurar de forma aprofundada. A aluna
acusa Auler Jr. de não dar apoio a ela e de não abrir processo administrativo
disciplinar específico para o caso de estupro.
A promotora Paula de Figueiredo Silva, que instaurou o inquérito civil para
apurar as denúncias, também afirmou que, no inquérito, já se registrava a ocorrência
de oito estupros nos últimos anos. Nessas ocasiões, “as vítimas não obtiveram
qualquer suporte da Diretoria, que deixou de dar prosseguimento a procedimentos
administrativos de apuração.". Em concordância, a deputada Beth Sahão (PT), outra
integrante da comissão, critica que “há casos levantados há mais de 20 anos e
impressiona que tais diretores desconheçam tais fatos.”, logo em sequência afirma
que “há uma certa vontade em não resolver, de uma forma caseira, ‘não vamos
37
38
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encontrar os culpados, não vamos responsabilizar ninguém e acabar com isso por
aqui’”.
Heloisa Buarque de Almeida também aponta que os coletivos feministas têm
sido, ainda que informalmente, os espaços que mais têm ajudado as vítimas a
entenderem que não têm culpa alguma pelo abuso que passaram. Embora tenha
ocorrido uma multiplicação desses coletivos por toda USP e, consequentemente,
aumentado o número de pessoas relatando casos de estupro e violência, poucos
são levados às instâncias oficiais, porque as vítimas têm medo de perseguição e
existe um sentimento de impunidade 39. Algo que Letícia Pinho e Ana Luiza Cunha,
integrantes de um dos coletivos feministas da USP,

também apontam

respectivamente 40:
Entrei na USP em 2011 e venho atuando no movimento desde
então. Não há um mês sem que não soubéssemos de um caso de assédio,
de violência e perseguição. É comum receber denúncias (...). Se você é uma
vítima, você não tem onde se apoiar, não tem um centro de referência. É
muito difícil acreditar que os representantes não saibam que isso aconteça.
Não dá para aceitar esse tipo de justificativa.

Estávamos otimistas no começo, e estava havendo uma resposta da
universidade de abrir sindicâncias, mas, ao mesmo tempo, as declarações do
reitor e diretor são de negar os problemas. Estamos preocupadas com as
declarações feitas pela diretoria e pela reitoria [...]. É desrespeitoso com as
vítimas, que estão sendo silenciadas, como se não acontecesse nada. O
próximo passo é que eles reconheçam que houve problemas sim.

Entendendo gênero como a estilização repetida do corpo no interior de uma
estrutura reguladora (Butler, 2003) procura-se uma análise interseccional (Brah,
2006) de como são construídas as ficções regulatórias, mantidas e reproduzidas
pela mídia hegemônica. As violências de gênero e sexuais foram trazidas ao
conhecimento público por meio das narrativas midiáticas, o que implica uma série de
especificidades próprias da construção do discurso midiático. Landini (2006) observa
que é, na década de 90, que se inicia uma mudança de representação devido a uma
nova sensibilidade social na forma de retratar a violencia sexual, que passa a ser
entendida como algo que requer mais do que uma simples expressão de horror e
39
40
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recusa. Há uma maior profundidade na análise dos casos, pois esses passam a ser
acompanhados por um tempo maior, coisa que antes se restringia a episódios
fragmentados e únicos. Nesse sentido, também começaram a empregar a linguagem
científica e dados quantitativos na representação dos casos.
Os feminismos são aqui entendidos como campos discursivos de ação, tal
como formulado por Àlvarez (2014). Além de serem aglomerados de organizações
voltadas para determinadas problemáticas, os campos discursivos de ação também
abarcam uma vasta gama de atores individuais e coletivos e de lugares sociais,
culturais e políticos distintos, interconectam indivíduos e agrupamentos situados em
diversos espaços na sociedade civil e na sociedade política, no Estado, nas
instituições intergovernamentais, na academia, na mídia, e na internet, e assim por
diante. Em virtude dessa complexa heterogeneidade, em diferentes momentos,
distintos atores ou vertentes ganham maior ou menor visibilidade política e cultural,
às vezes podendo se estabelecer como hegemônicos. Sendo assim, nas disputas,
as desigualdades e relações desiguais de poder se fazem presentes. Por outro lado,
tais disparidades podem ser eventualmente alteradas, pois o campo feminista está
em permanente fluxo, assim como, as mudanças nas alianças e disputas internas.
O conjunto das proposições desenvolvidas no projeto serviu de referência
para complexificar a análise do conceito de violência de gênero, demonstrando que
a identidade daqueles que fazem parte dessas relações de violência é criada em
meio a um movimento de espelhamento e contraste que não esgota em si (Gregori,
2003). As dinâmicas dessas relações são recortadas por assimetrias que podem
levar à violência. Existe uma relação, que precisa ser cuidadosamente decifrada,
entre a violência de gênero e um conjunto, recortado por variados significados, de
concepções e práticas que se articulam e se implicam nas posições de gênero e nos
demais marcadores sociais da diferença. Como alerta Fraser (2001), ninguém é
integrante de uma coletividade apenas. Sendo assim, os tipos de injustiça cruzam-se
de modos que afetam diferentes interesses políticos. As intersecções de classe,
raça, gênero e sexualidade intensificam a necessidade de soluções transformativas.

Depoimentos
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As duas primeiras audiências públicas tiveram a FMUSP como foco.
Entretanto, na terceira, são apresentadas denúncias de vários cursos da USP e
outras instituições. O primeiro registro de uma denúncia, realizado pelo Huffpost 41,
que se tem é sobre a FMUSP. Duas alunas denunciaram estupros sofridos em 2004
e 2011, ambos em eventos realizados pela Associação Atlética Acadêmica Oswaldo
Cruz (AAAOC). Ambas afirmaram sofrer com os traumas e com a impunidade dos
envolvidos até aquele momento. A primeira estudante descreveu a rotina que vivia
na

faculdade,

excluída

por

não

gostar

das

atividades

da

Atlética.

Consequentemente, chegou a entrar em depressão e tomava medicamentos por
conta disso. Contudo, foi a partir do quarto ano na FMUSP que, segundo ela,
começou a “ficar com alguns meninos, só por ficar, tanto que às vezes, nem me
lembrava. Isso me envergonhava, mas a coisa foi se tornando natural”. O abuso
sexual aconteceu em duas ocasiões de 2004, com o mesmo rapaz. Na primeira
ocasião, ele tentou forçá-la a fazer sexo oral nele; na segunda, ele sugeriu
novamente que ela fizesse com ele e o namorado de uma amiga. A aluna se
recusou e o rapaz foi embora. Não obstante, no dia seguinte, ela acordou nua e com
uma camisinha presa no ânus. “Não fiz boletim de ocorrência, porque achava que só
ia me expor. Senti muita humilhação”. Teria guardado segredo até 2013, quando
conseguiu relatar o que viveu ao marido, pois acordava com súbitos de choro.
Resolveu denunciar o fato à CPI, porque soube que o ocorrido não foi apenas
um fato isolado. Isso também foi expresso por uma segunda vítima, que viveu duas
situações de estupro: “fico impressionada ao ouvir os relatos, as histórias se
repetem”. A primeira foi perpetuada por um diretor da AAAOC, que já era conhecido
por assediar diversas calouras. Ele tentou abaixar as calças dela. Com isso, ela
acabou sendo caluniada por ele dentro da própria instituição. De acordo com ela,
essas situações “misóginas, machistas e perversas são recorrentes”, com veteranos
chamando calouras de putas e agindo como se fossem “donos” delas. A segunda
situação ocorreu na festa Carecas do Bosque, organizada pela AAAOC, em 2011,
no Bosque da Cidade Universitária. Após tomar duas tequilas, acordou no hospital,
junto com os diretores da AAAOC. Como havia a suspeita de estupro, ela foi
medicada com retrovirais. Pouco tempo depois, o abuso foi confirmado pelos
próprios diretores e teria sido praticado por um funcionário da USP. Contudo, os
41
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mesmos se negaram a ajudá-la a denunciar. Além disso, ela acabou conhecida nos
corredores como “a estudante que transou com um segurança”. Assim como outras
estudantes da FMUSP, ela criticou a omissão da instituição. Apesar de tudo, ela
afirma “não ter medo algum” de represálias, graças ao apoio que recebeu. “Tenho
uma rede de apoio institucional. Sozinha não teria conseguido”.
Em outro caso, uma aluna do 5º ano da FMUSP relatou ter sofrido tentativa
de estupro, no início de 2013, durante uma festa no porão da universidade. "Dois
alunos me abordaram e falaram pra eu ir para o carro deles, eles me beijaram a
força, enfiaram a mão na minha calça e insistiam pra eu entrar no carro. Eles se
aproveitaram que eu estava um pouco alcoolizada". Mas, "eu comecei a entrar em
desespero, mas não sabia muito bem o que fazer. Ao fim, uma aluna passou e
conseguiu me tirar de lá". Após o ocorrido, ela procurou a Comissão de Graduação
da Faculdade que, na ocasião, a orientou a fazer um boletim de ocorrência. Apesar
disso, depois de certo tempo, ninguém a procurou para dar continuidade ao
processo. Ela tanto ficou sem saber o que podia fazer administrativamente, como
não recebeu apoio psicológico da instituição. No final de 2013, foi aberta uma
sindicância interna, mas o agressor não foi ouvido e, segundo a reportagem da
Folha 42, ela não teve acesso ao seu próprio depoimento. Ademais, relatou que havia
um questionário que relacionava o álcool a um possível desvio moral . Por todos
esses motivos, ela preferiu não assinar o seu relato, pois, a sindicância foi
"conduzida" pela instituição. Contudo, a reportagem do Estadão 43 apresenta uma
outra versão dos acontecimentos. Nela, a aluna acusa a comissão de ter forjado seu
relato sobre o caso. Além disso, teria tido acesso aos documentos da sindicância e
poderia comprovar que o depoimento que constava como seu não era de sua
autoria. Apesar dessa divergência de visões, em ambas as matérias, é apontado que
a sindicância foi fechada sob a alegação de ter sido consensual. Enquanto, na
Folha, apontam que quando casos similares acabaram sendo divulgados na
imprensa, na metade de 2013, uma nova sindicância foi aberta, no Estadão, é
traçada uma relação entre a publicização das denúncias e as audiências públicas
que deram origem à CPI. Outra divergência entre as duas reportagens se refere ao
procedimento da segunda sindicância: na Folha, a aluna afirma que já depôs

42
43
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novamente e estaria esperando o novo resultado; no Estadão, ela afirma que o
procedimento da sindicância teria sido diferente da primeira, ressaltando que a
primeira comissão foi composta de três homens e uma mulher e a segunda, de três
mulheres e um homem.
Em seu depoimento na CPI, José Otávio Costa Auler Junior, diretor da
FMUSP, afirmou que a segunda sindicância fora finalizada. No parecer da comissão,
que apurou o caso, ficou concluído que houve abuso sexual e os dois alunos
envolvidos deveriam ser punidos. Os alunos acusados poderiam ser expulsos - um é
estudante do sexto ano e outro já terminara o curso e estava em processo de
residência 44. Além disso, quaisquer alunos envolvidos em casos de violência sexual
seriam punidos pela universidade. Na reportagem da Folha 45, as punições, segundo
o diretor, foram recomendadas por sindicância, mas ainda seriam referendadas por
colegiado especial, em conjunto com a procuradoria da USP. Porém, ele assegurou
ser "improvável que as punições não sejam aprovadas". E ainda proclamou que
“quem não gosta de gente não pode ser médico". Novamente, um ângulo
diferenciado é apresentado pelo Estadão 46: nele, a acusação da aluna é respondida
pelo diretor. Auler afirmou que confiava nos professores que faziam parte da
comissão, mas que iria apurar tal denúncia e encaminhar à procuradoria da USP.
Também justificou que a primeira sindicância era apenas uma "apuração preliminar
que não se satisfez". Foi apresentado que o deputado Diogo questionou o resultado
das apurações internas e afirmou que se a sindicância já "nasce morta", sendo que,
sem apoio da universidade, não haveria investigações. Auler, então, ressalta que
ficou "envergonhado" com os acontecimentos, mas que nunca teria omitido nenhum
dos casos que foram levados formalmente à FMUSP. Ainda diz "deixo compromisso
público com vocês de aprimorar os mecanismos da instituição e de modificar esta
cultura". Nesse mesmo sentido, na Folha, ele afirma que "tudo passa por uma
mudança institucional, de uma cultura de mais de 100 anos". É difícil, mas faremos.
Eu vou me empenhar profundamente num projeto de mudança.".
Por fim, advoga que “a instituição precisa de mudanças culturais que estão
alinhadas a uma maior respeitabilidade de direitos humanos [...]. Nós reconhecemos
44
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e somos solidários às vítimas e nossa prioridade é melhorar os canais de denúncia e
aprimorar os mecanismos de acolhimento e apoio psicológico [...]. Gradativamente
também iremos mudar o currículo da universidade para que haja mais disciplinas
relacionadas a direitos humanos.". A Folha também afirma que Auler reconheceu a
gravidade dos casos, e mais, que ele possuía uma agenda mensal com todos os
alunos, em que atendia várias demandas dos coletivos em favor dos direitos
humanos da universidade. No Estadão, é dito que Auler aproveitou a ocasião para
exibir o "pacote" de medidas de prevenção ao estupro e à violência descritas acima.
O grande diferencial dessa reportagem é que nela uma outra novidade é anunciada
pelo diretor: a recepção dos calouros, em 2015, seria "diferente", com a presença
dos pais e com orientações sobre onde relatar eventuais abusos e violências.
Também não deixa de afirmar que "a Faculdade de Medicina é uma instituição que
busca resolver todos os problemas e servir de modelo a outras instituições". Na
reportagem da Folha 47, não há referência alguma sobre isso.
Ainda em relação às denúncias, uma estudante de veterinária da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) relatou ter sido estuprada por um
intercambista em uma república de Pirassununga (SP), em julho de 2013. Segundo
a entrevista dada para o G1, que reconstrói parte de seu depoimento na Alesp, a
aluna relatou que, durante a noite, houve uma festa no campus. Depois da festa, ela
e alguns colegas foram dormir numa república próxima. O agressor foi dirigindo. Ela
não o conhecia, mas o tinha visto antes na festa. Quando chegaram na república, o
pessoal preferiu ficar no lado fora onde tinha uma piscina. Por ter bebido e estar
cansada, ela preferiu dormir em um dos quartos. Sabendo que uma das garotas ia
dormir no mesmo quarto que ela depois, deixa a porta apenas encostada. O
agressor então entrou no quarto e ficou conversando com ela, sendo que ela pedia
pra ele sair, mas ele continuava insistindo em ficar. Apesar de seus pedidos, ele
continuou a se aproximar de sua cama. Diante da irritação dela, ele falava “tudo
bem, você não precisa querer, vai ser rápido, olha, eu tenho camisinha, vou mostrar
como se faz de onde eu venho" [...]. Teve uma hora que eu apaguei e acordei com a
dor dele me penetrando por trás, doeu muito, eu me assustei e virei, quando o
empurrei ele me segurou com força. Eu levantei o tom de voz e ele também, e me
empurrava para cama e subiu em cima de mim. Tocava música alta lá fora. Depois
47
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de me debater contra ele, pedindo para ele me soltar, eu menti, falei que ia ceder,
mas que precisava ir ao banheiro. Não achei que ele fosse acreditar, mas acreditou
e me deixou ir, dizendo para eu voltar senão ele ia atrás [....], saí do quarto, e não
me ocorreu de falar com ninguém, porque eu estava muito indignada e assustada e
estava todo mundo caindo de bêbado, não ia dar em nada”. Teria corrido por 40
minutos até chegar à portaria da faculdade onde, com grande dificuldade para se
expressar, relatou o que tinha acontecido para um segurança. Ele se ofereceu para
levá-la para fazer o exame de corpo de delito, mas acabou sugerindo que o que ela
realmente precisava aprender era como se cuidar porque aquilo não ia dar em nada.
Depois de um tempo, ao procurar o auxílio de uma assistente social, a mesma
avisou que já tinha conversado com o agressor. Ele teria ido falar com ela,
acompanhado de um amigo. Ambos afirmaram que “ela queria, ela bebeu, ela
estava dando risada, durante a festa toda ela ficou conversando com todos os
meninos, e ela tentou ficar comigo e não conseguiu, ela se comportava como se
quisesse transar com qualquer um”. Diante disso, “chorei, tremia de raiva [...], ela me
disse que eu teria que aguentar esse tipo de fala se quisesse ir para frente com
isso.”. É também alertada de que o agressor poderia processá-la por danos morais,
que os pais dele iam ficar sabendo, que ia destruir a vida dele. Por fim, afirma
“sempre que acontece isso as pessoas dizem que a culpa é sua, que não vai dar em
nada de qualquer jeito, e que é melhor deixar para lá, que na verdade não foi nada
demais, e isso faz você se sentir ainda pior e duvidar de si mesma”. Você fica
chocada por como uma violência que a abalou tanto não significa nada para a
sociedade, para as pessoas com as quais você convive, de que você gosta. Eu
demorei para contar para os meus pais porque, se eu ouvisse deles o que ouvi de
muita gente, eu achava que iria desmoronar, que não iria aguentar” 48.
Ocorreu também o relato de um caso de estupro coletivo contra uma aluna da
Esalq em 2002. A estudante contou que foi vítima de oito colegas em uma república,
em Piracicaba, cidade em que se localiza o campus da instituição. A vítima relatou a
dificuldade que tinha em se enturmar, sem o envolvimento com trotes, festas e
álcool. Em outubro de 2002, foi até a república, convidada para um grupo de
estudos. Era a única mulher em meio a oito rapazes de outras repúblicas. Havia
muita cerveja no local. “Depois de um determinado momento, apaguei". “Acordei
48
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toda molhada, a porta estava aberta... saí, já era madrugada, fui andando para a
república onde morava”. Logo após ocorrido, ela se ausentou para ir a um velório.
Quando voltou a Piracicaba, teria começado seu o inferno pessoal. Falavam que ela
havia transado com oito homens. “As meninas com quem eu morava fizeram uma
reunião e pediram para eu sair da casa, sob a alegação de que me chamavam de
vagabunda”. Na Esalq, o caso era comentado, inclusive pelos professores. Relatou
também que “as pessoas olhavam, davam risadinhas”. Além disso, um e-mail
passou a circular, contando detalhes do ocorrido”. Chegou a frequentar um
psicólogo, indicado pela direção, mas até o que lá era dito acabava vazando. Seus
pais tinham certeza de que a filha tivesse sido dopada com alguma droga 49. Uma
outra estudante, ao relatar abusos nos trotes da Esalq, apontou que era uma prática
comum que os veteranos colocassem drogas nas bebidas durante as festas, sendo
ela uma das vítimas 50.
A noção contemporânea de vítima, segundo Sarti (2011), vincula-se
precisamente às políticas de reparação. A noção de vítima configura, assim, uma
maneira de dar inteligibilidade ao sofrimento de segmentos sociais específicos, que
se produzem ou são produzidos como tal, conferindo legitimidade moral às suas
reivindicações.
As coalizões políticas contemporâneas, segundo Butler (2016), que se
formam em torno dos movimentos sociais, atraem pessoas que se entendem estar
em posições precárias. Sendo assim, a demanda para o fim da precariedade é
apresentada publicamente por aqueles que expõem sua vulnerabilidade para
condições infraestruturais decaídas. Em tal conjunto plural, também está em jogo a
resistência corporal performativa, que mostra como certos corpos são atuados pelo
social e pelas políticas públicas que dizimam a vivência, as condições de vida.
Contudo, ao mostrar tal precariedade, esses corpos estão também resistindo a
esses mesmos poderes. Sendo assim, corpos em coalizão atuam numa forma de
resistência que propõe uma vulnerabilidade de um tipo específico, e que se opõe à
precariedade.
Ao apresentarem-se como vítimas, não só das violências aqui descritas, mas
de todo um ciclo de omissões, ao construírem-se como sujeitos de direitos e acima

49
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de quaisquer suspeitas, ao efetuar o deslocamento entre os crimes contra sujeitos
aqui narrados e as causas que geram um coletivo político, tais vítimas possibilitam a
construção de uma escuta de grande repercussão composta por agentes políticos
expressivos (Lacerda, 2014). A ação política desses segmentos sociais apresenta
uma crescente demanda por reconhecimento (Honneth, 2003) dos indivíduos
enquanto sujeitos de direitos. Sendo o universo jurídico um campo de disputas, no
qual perpassam diferentes interesses e relações de poder, é nele que tanto o
sistema de direitos é constantemente atualizado e organizado institucionalmente
(Rifiotis, 2006), quanto distintos modos de articulação, de colisão ou de
enfrentamento vão desenhar estilos de regulação moral. Em seu caráter
heterogêneo e instável, vão articulando, em cada momento histórico, concepções,
valores e técnicas de intervenção legitimadas (Carrara, 2015).
No contexto aqui estudado, a primeira perspectiva tendeu a contínuas
tentativas de negação da legitimidade moral do sofrimento e dos indivíduos
enquanto sujeito de direitos. Já a segunda, foi estabelecendo redes de acolhimento
e, através dos coletivos, conscientização da legitimidade moral das reivindicações
desse sujeitos, demandando seu reconhecimento perante a instituição. Foi preciso
que fosse feita a publicização dessa deslegitimação sistemática e institucionalmente
naturalizada, para que as disputas políticas, em torno de diferentes noções de
violência sexual, de abusos contra os Direitos Humanos, e, consequentemente, de
vítima, para que viessem gerar contestações, indignações, explanações e
negociações entre atores sociais e os setores que possuem o poder de voz dentro
de nossa sociedade, como a esfera midiática e a esfera jurídica. Só assim, o até
pertinente sofrimento que alunos e alunas foram submetidos no ambiente
universitário pôde expor as atrocidades realizadas sob regimes de silenciamento e
invisibilização reificados em nome de uma dita “tradição”.
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