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1. RESUMO 

 Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de iniciação 

científica realizada no Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Cásper Líbero. 

Nela, o principal objetivo é identificar como os discursos de acusações de abuso sexual 

no caso de Dylan Farrow contra o pai, Woody Allen, são construídos na mídia utilizando 

como base as reportagens do veículo britânico The Guardian. 

 O caso ganhou visibilidade em dois momentos, primeiro em 2014, quando a 

vítima e o acusado divulgaram cartas abertas sobre o caso e, novamente, em 2018, 

depois que Dylan concedeu uma entrevista à um canal de televisão norte-americano. 

Dessa forma, foram analisados os materiais publicados na versão online do jornal entre 

os meses de janeiro e fevereiro de 2014 e, também, do mesmo período de 2018.  

Complementar à essa proposta, a ideia é compreender eventuais mudança na 

forma que o jornalismo aborda e se posiciona sobre o caso para que a acusação de 

Dylan tenha legitimidade atualmente, algo que não aconteceu quatro anos atrás. 

Palavras-chave: assédio sexual, Woody Allen, Dylan Farrow, jornalismo, discursos 

midiáticos 

2. INTRODUÇÃO 

Em 2014, Dylan Farrow escreveu em uma coluna do jornal norte-americano The 

New York Times sobre ter sido assediada pelo pai, Woody Allen, na infância. Na época, 

ela foi desacreditada pelo próprio acusado, que afirmou que o “caso não tinha provas 

suficientes” e que a ex-namorada, Mia Farrow, havia feito uma “lavagem cerebral” na 

filha e inventado o caso de abuso. 

Em 2018, com a grande visibilidade de movimentos que denunciam esse tipo de 

violência em Hollywood, como o Time’s Up, Dylan pode dar uma nova entrevista na 

televisão. Dessa vez, apoiada por mulheres que lutam pela causa.   

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é analisar matérias jornalísticas publicadas no veículo 

britânico The Guardian sobre as acusações de assédio sexual no caso Dylan Farrow vs. 

Woody Allen, divulgadas em 2014 e 2018, a fim de compreender a construção midiática. 



4. METODOLOGIA 

O início deste trabalho foi com a definição do objeto de pesquisa, ou seja, com a 

seleção do caso de abuso sexual envolvendo Dylan Farrow e Woody Allen. A partir de 

então, foram analisadas as cartas abertas publicadas por ambos no The New York 

Times em 2014 e a entrevista que Dylan concedeu ao programa This Morning, do canal 

norte-americano CBS, em 2018. 

O passo seguinte foi pesquisar artigos acadêmicos sobre análise do discurso 

midiático sobre abuso e assédio sexual contra mulheres, além de escolher o veículo 

jornalístico a ser trabalhado, neste caso, o The Guardian. Para a escolha, utilizei como 

base a quantidade de matérias publicadas sobre o caso durante os quatro anos e o 

jornal britânico foi um dos veículos que mais abordou o assunto, totalizando 118 

matérias. Além disso, é um veículo de alta relevância no cenário internacional.  

Por fim, a etapa atual consiste em observar como as matérias jornalísticas 

abordam o caso específico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o entendimento do jornalismo como gênero discursivo (Benetti, 2008), é 

possível analisar as notícias por suas estruturas, ou seja, pela forma como é escrita e 

pode ser entendida pelo público. Deste modo, Sousa (2002) classifica uma notícia 

como um “artefato linguístico” que representa determinados aspectos da realidade. 
Uma notícia (...) resulta de um processo de construção onde interagem fatores 

de natureza pessoal, social, ideológica, histórica e do meio físico e tecnológico, 
é difundida por meios jornalísticos e comporta informação com sentido 
compreensível num determinado momento histórico e num determinado meio 

sociocultural. (SOUSA, 2002, p.3) 

Historicamente, para notificar casos de estupro e assédio sexual é utilizada uma 

determinada estrutura. Esta, por sua vez, pode ser percebida em outros artigos, como 

de Mentz e Schmidt (2017) que analisam relatos deste tipo de crime em veículos 

jornalísticos nacionais. 

Segundo as autoras, “a mídia se mostra protagonista nas construções 

identitárias dos indivíduos”. Ao comparar estes com o caso de Dylan Farrow, também é 



possível observar a construção de “personagens” para ilustrar o caso, especialmente 

quando a culpa não cai sobre a vítima, mas sobre a mãe dela, Mia Farrow.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível perceber que, tanto na carta aberta quanto na entrevista televisiva, 

Dylan Farrow mantém sua acusação, recontando a cena de abuso sexual com os 

mesmos detalhes nas duas ocasiões (2014 e 2018). 

Entretanto, matérias publicadas logo após a divulgação da primeira acusação 

questionam sua legitimidade. Conteúdos publicados pelo The Guardian, como os 

artigos de opinião “Between labelling Woody Allen a child molester or his daughter a liar, 

I feel utterly stuck” e “The Woody Allen - Dylan Farrow case: media spin for the Farrow 

family?” gera dúvida quanto à veracidade dos fatos, mesmo sem tomar partido.  

Em ambos os casos, Woody Allen é acusado, mas não responsabilizado por 

seus atos. Entretanto, fica implícito que Mia Farrow, ex-namorada de Woody e mãe de 

Dylan, criou a acusação para se vingar do término do relacionamento.  

Quatro anos depois, em 2018, a abordagem nas matérias jornalísticas muda. 

“Time is up for Woody Allen: are Dylan Farrow's allegations finally sticking?”, também do 

The Guardian, por exemplo, já tem um posicionamento diferente das publicações de 

2014. Mencionando ações do movimento feminista, este artigo retira a vitimização de 

Dylan e a responsabilidade de Mia, colocando-a, por fim, sobre Woody Allen.  
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