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RESUMO 

 

No presente trabalho estuda-se como os jornais “Diário de Santa Maria” e “A Razão” editam 

suas matérias quando elas são relacionadas à temática crianças e adolescentes em situação de 

risco. O objetivo foi verificar se os jornais observam as determinações propostas pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O estudo foca suas observações num corpus que abarca dois 

períodos: o do final do ano e a época de carnaval e páscoa. Analisa-se como os jornais 

produzem matérias envolvendo a infância e juventude em situação de vulnerabilidade social. 

Identifica-se que a maioria das matérias está localizada na editoria policial, bem como 

percebe-se que a maioria das fontes noticiosas estão ligadas a instituições policiais. A 

pesquisa indica que os jornais publicam matérias superficiais quando estão envolvidos 

crianças e adolescentes em situação de risco, não buscam uma mobilidade transformadora e 

nem mesmo preocupam-se em debater, questionar ou discutir assuntos envolvendo este tema. 

Palavras-chave: Crianças e adolescentes, situação de risco, jornalismo impresso 

 

ABSTRACT 

In this paper we study how the newspaper “Diário de Santa Maria” and “A Razão” edit their 

stories when they are related to the topic children and adolescents at risk. The aim was to 

determine whether the papers comply with the proposed determinations by the Chil and 

Adolescent. The study focuses its observation with in a corpus which covers two periods: the 

end of the year and season of carnival and easter. It looks athow news papers produce is sues 

involving chiland youth in situations of social vulnerability. We found that most subjects are 

located with in the editorial office police, and realize that most news sources are linked to 

police institutions. Research indicates that newspapers publish material surface when involved 

children and adolescents at risk, do not pursue a transdormative and mobility even care about 

to discuss, question or discuss issues surrounding this topic. 

Keywords: Children and adolescents, situation risk, print journalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 A mídia tem o papel de informar, denunciar, fazer com que as pessoas reflitam e 

até debatam assuntos como o deste trabalho que é a cobertura jornalística sobre infância 

e adolescência em situação de risco. Assim, o objetivo deste estudo é analisar de que 

maneira são construídas as informações sobre a criança e o adolescente e avaliar como 

os jornais “Diário de Santa Maria” e “A Razão” abordam a questão da proteção das 

mesmas, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Busca-se de saber 

como os jornais “A Razão” e “Diário de Santa Maria” abordam esse tema, com que 

frequência e quais enquadramentos utilizaram para realizar as matérias. 

 Entende-se que a temática é relevante por constituir-se de uma questão de 

direitos de crianças e de jovens em situação de risco. Parte-se da ideia de que conflitos, 

efeitos sociais e imagens devem ser tratados de forma correta para que não haja a  

exposição das vítimas, que se encontram em situação de vulnerabilidade. A importância 

do assunto deve-se ao fato de que poucas vezes é debatido e também porque se acredita  

que é possível trabalhar esta temática nos meios de comunicação, proporcionando uma 

mobilidade transformadora através das publicações. Com conteúdos de qualidade, que 

se aprofundam no caso e trazem informações adequadas, os leitores podem começar a se 

preocupar com este tema e, assim, agir em prol da infância e juventude. 

Compreende-se por situação de risco aquelas em que crianças ou adolescentes se 

encontram em estado de vulnerabilidade, seja familiar ou por circunstâncias sociais. A 

violência, as agressões físicas, psicológicas e os abusos sexuais são problemas que os 

jovens enfrentam, e que, em alguns casos, tornam-se notícias nas páginas de jornal. O 

mesmo se constata com o aumento do consumo do crack por crianças e adolescentes. A 

exploração sexual, a violência física e psicológica contra crianças e adolescentes são 

fatores que prejudicam o desenvolvimento na vida adulta.    

 Do ponto de vista jornalístico, considera-se que conflitos, efeitos sociais e 

imagens devem ser tratados de forma correta, para não expor as vítimas, que já se 

encontram em situação de vulnerabilidade. O estudo analisou como as reportagens são 

construídas, como informam o leitor e de que maneira transmitem dados de 

conhecimentos.  
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Ramos (2007, p. 19) esclarece que em 2003 foi incluído no ECA um parágrafo 

que determina o que deve ser evitado pela mídia: “qualquer notícia a respeito do fato 

não poderá identificar a criança ou o adolescente, vedando-se fotografia, referência a 

nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, inicias de nome e 

sobrenome”. 

Segundo a pesquisadora, os manuais de redação dos principais jornais do país, 

como “O Globo” e “Folha de São Paulo”, comprometem-se e respeitam o ECA. 

“Ambos proíbem a identificação da criança e do adolescente a que se atribuam 

infrações, seja através do nome ou de fotos. O mesmo cuidado também faz com que 

recomendem que dados sobre pais, familiares e locais de estudo não sejam revelados” 

(Ramos, id. p, 21) 

 As principais matérias analisadas são sobre violência de todos os gêneros, 

assunto que se destaca quando a temática é a infância e juventude. Percebe-se, ainda, 

que existe uma ligação muito forte da criança e adolescente em situação de risco com 

instituições policiais.  

 Assim, este trabalho divide-se em quatro capítulos. O primeiro traz o  

levantamento das pesquisas sobre a temática crianças e adolescentes, delineando o 

cenário do “estado da arte”. Fala-se, ainda, sobre “a proteção da criança e do 

adolescente  – O ECA e as formas de violência”, capítulo no qual foi estudado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando-se os artigos relacionados à proteção 

da infância e juventude na mídia. A partir dos artigos selecionados e estudados, procura-

se saber se os jornais observam os mesmos. 

  Busca-se também entender quais as funções do Jornalismo e qual o seu “poder”, 

como ele atinge os receptores através da informação. Também objetiva-se perceber qual 

o papel do jornalista na busca da notícia e o sentido do acontecimento jornalístico. 

Trata-se de compreender como ele se forma e o que o torna publicável. Para entender 

isso, são necessárias informações relativas aos critérios de noticiabilidade, 

enquadramento e agendamento.  

 No segundo capítulo, faz-se o “percurso metodológico”.  Nele são relatados os 

passos seguidos, o conteúdo analisado, a técnica usada e os períodos selecionados para 

compor este estudo. Neste capítulo, apresenta-se o corpus da pesquisa: a seleção das 

matérias dos jornais  “Diário de Santa Maria” e “A Razão”, no período estabelecido e o 

histórico dos jornais. 
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 O terceiro capítulo refere-se à análise detalhada do corpus, cada uma das 19 

publicações encontradas nos períodos selecionados.  Traz-se a análise quantitativa dos 

jornais e observa-se quais os critérios noticiosos utilizados, através do agendamento, 

enquadramento e noticiabilidade. 

 No quarto capítulo apresentam-se as conclusões finais desta monografia. 

Acredita-se que este estudo foi importante para saber se a qualidade da informação nos 

jornais permite uma mobilidade transformadora e, consequentemente, a conscientização 

sobre os direitos da infância.  

 O trabalho proporcionou  a aquisição de mais conhecimentos sobre a temática 

em questão, permitindo a reflexão sobre. Verificou-se, a partir deste estudo, que nem 

todos têm as mesmas oportunidades e que nem sempre uma criança está na rua pelo 

simples prazer, mas por não ter um lar, uma família e nem mesmo apoio da sociedade 

que a julga e a condena pela simples aparência. 

 O contato com trabalhos relacionados ao tema e a pesquisa sobre o assunto 

permitiram o acréscimo de informações acerca da acerca da infância e juventude. Os 

conhecimentos adquiridos são de grande relevância neste processo rumo à condição de 

Jornalista. 
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2. A INFÂNCIA NA MÍDIA - O ESTADO DA ARTE 

 

 A investigação da abordagem da infância e adolescência na mídia exige que se 

faça um levantamento dos trabalhos já realizados na área. Foi através de sites, como o 

da Revista Brasileira de Ciências da Comunicação - Intercom e de buscas de trabalhos 

acadêmicos na internet que se descobriu como este tema se constrói nas teses de 

mestrado, monografias de conclusão de curso e de artigos científicos. Ressalta-se que as 

pesquisas relacionadas neste trabalho para a revisão de estudos são aquelas que mais se 

identificaram ou tiveram alguma relação com este estudo monográfico, contribuindo 

para o mesmo. 

 A preocupação com a violência – seja ela física, psíquica, sexual – é o tema que 

mais aparece nas pesquisas. A figura da criança e do adolescente como infratores das 

leis, a constituição da sua identidade e como é realizada a cobertura de fatos que 

envolvam crianças e adolescentes em situação de risco são, também, alguns dos 

questionamentos de autores, como Joelma Oliveira (2009), Juliane Sousa (2009) e Aline 

Camargo (2011). As pesquisadoras se interessam pela forma como a mídia elabora suas 

matérias noticiosas a partir destes fatos e como os jornalistas trabalham estas temáticas. 

Nota-se também a investigação sobre as fontes de notícia. Quem são elas, quando são 

ouvidas e como são apresentadas nas matérias são alguns dos questionamentos 

apresentados nas pesquisas encontradas.  

 Destaca-se que os meios de comunicação, de acordo com Rosa Fischer (2002), 

contribuem para a divulgação da informação, lazer, cultura, entre outras. As mídias são 

lugares poderosos, pois é onde ocorre a produção e a circulação de uma série de valores 

e concepções. Elas mostram como agir, educar, ensinar. Indicam melhores formas de 

alimentação, vestimentas e, até mesmo, hábitos. Conforme a pesquisadora, as mídias 

são, portanto, lugares de formação e educação, conforme a pesquisadora. 

 Segundo Fischer, as mídias estão relacionadas a um aprendizado cotidiano de 

quem nós somos, o que devemos fazer com nosso corpo e, até mesmo, como educar 

nossos filhos. Ressalta, ainda, que os meios de comunicação dizem como devem ser 

vistas as mulheres, os negros, as pessoas de camadas populares e os grupos religiosos, 

entre outros.  De acordo com ela (id, p.153), é impossível negar a importância da mídia 

como um lugar de formação: “Em suma: torna-se impossível fechar os olhos e negar-se 
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a ver que os espaços da mídia constituem-se também como lugares de formação – ao 

lado da escola, da família e das instituições religiosas”. 

 A autora diz que entre os meios de comunicação, a televisão afirma-se como um 

lugar especial de educar, de fazer justiça e, também, de promover investigações dos 

fatos relativos à violência, crimes de todos os tipos e transgressões, além de ensinar 

como fazer determinadas tarefas. É preciso saber mexer nos produtos midiáticos, fazê-

los realizar trabalhos pedagógicos na intenção de educar a quem assiste, lê ou ouve. 

“Operar científica e pedagogicamente com os produtos midiáticos significa trazer à 

tona, mais amplamente, o problema da cisão ou da distância entre cultura, sociedade e 

indivíduo”, defende (id, p.158). 

 Nessa mesma perspectiva, recorre-se a Santos (2005) que acredita ser preciso ter 

jornalistas qualificados e preparados para abordar certas temáticas, acrescenta. E um dos 

assuntos ainda recorrentes é o real conhecimento dos jornalistas na cobertura da 

temática “crianças e adolescentes”. Algumas matérias ficam restritas apenas no factual e 

não atribuem conhecimentos específicos e significativos sobre o assunto. Segundo a 

autora, a falta de profundidade é uma característica algumas vezes presente em matérias 

jornalísticas. Esta constatação é explicada pelo fato das exigências cotidianas da 

produção. De acordo com Santos, o profissional precisa atender a um critério noticioso 

dentro de um prazo de tempo limitado, fazendo convenções e operações práticas, 

chamadas de valores-notícia e rotinas produtivas. Juntos, esses elementos formam os 

enquadramentos que são dados. 

 Mas a produção envolve também o conhecimento que o jornalista possui sobre 

determinado assunto. Não há necessidade de ser um especialista no tema, no entanto, é 

preciso saber interpretar os dados que apura. 

 

O conhecimento, firmado nestes esquemas tipificadores, é responsável pelo 

modo como ele lida com o fato e, conseqüentemente, como estabelece os 

nexos para produzir as interpretações que dará cabo na matéria. Somente por 

meio da zona clara que é lançada na realidade pelo conhecimento, o 

profissional pode explicar e objetivar os significados daquilo que verifica. 

(SANTOS, 2005, p.2) 

 

 A autora ainda refere que a abordagem que é dada em algumas matérias também 

depende dos conhecimentos do jornalista sobre a temática. Em entrevistas realizadas 

com pauteiros, repórteres e editores sergipanos, que produziam e realizavam matérias 
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sobre crianças e adolescentes, foi constatado que os entrevistados possuíam um 

conhecimento superficial sobre o tema. Ainda, não tinham percepção da real função dos 

Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos, instituições que trabalham 

diretamente com os direitos da criança e do adolescente. 

 Segundo Santos, os dez profissionais entrevistados já tiveram contato com o  

Estatuto da Criança e do Adolescente, mas seis afirmaram ter conhecimentos limitados 

sobre a lei. A autora diz que, dessa forma, eles registram somente o fato e deixam de 

lado as possíveis soluções e discussões sobre o tema, além de não problematizar as 

situações de acordo com o que é proposto pelo Estatuto. 

 

Assim, mesmo tendo sido promulgado em 1990 como uma verdadeira 

revolução para o tratamento da infância e da adolescência, o ECA ainda não foi 

devidamente incorporado pelos profissionais. Sem compreender a maior parte 

dos avanços do tal estatuto, sobretudo a idéia de que a criança e o adolescente 

carecem de cuidados e proteção especiais em decorrência da vulnerabilidade 

que lhes é típica enquanto pessoas em processo de formação, o jornalista tem 

dificuldades em realizar uma abordagem com a especificidade que a temática 

merece. (SANTOS, 2005, p.6) 

 

Lima e Sampaio (2005), em “A cobertura da imprensa cearense sobre o ECA”, 

buscam saber justamente se os jornais cearenses  “O Povo” e “Diário do Nordeste”,  nos 

textos que citam o ECA, promovem uma cobertura esclarecedora sob o foco da 

responsabilidade social dos profissionais e dos meios. A mostra do estudo foi composta 

por 56 matérias que mencionavam o Estatuto, além de entrevistas com repórteres. 

Segundo Lima e Sampaio, apesar dos dois jornais reforçarem o ECA e as leis 

como referência aos direitos de crianças e adolescentes, as publicações, em sua grande 

maioria, eram superficiais e não contribuíam para um esclarecimento mais aprofundado 

sobre a temática. Ainda exaltam que os textos, pela falta de conhecimento sobre as leis 

ou pelo destaque diferenciado de algumas questões, perderam oportunidades 

importantes de destacar e colaborar efetivamente com o debate sobre o Estatuto.  

 

 Ao analisarmos se a cobertura sobre o ECA tem sido ou não esclarecedora, 

observamos também que os textos podem estar contribuindo para uma espiral 

de silêncio sobre temas polêmicos, a exemplo da maioridade penal e da 

violência que atinge crianças e adolescentes. (LIMA E SAMPAIO, 2005, 

p.12) 
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 Na pesquisa, as autoras verificaram que do total de 56 matérias que 

mencionavam o ECA, o número de matérias na categoria que “informa sobre o ECA” 

(utilizam o Estatuto como suporte para denúncia, solução de problemas, entre outros) 

foi de 29. As que “mencionam o ECA”, ou seja, citam a legislação, porém, não se 

aprofundam e nem fazem maiores considerações sobre a lei ou seus temas, são 27. Elas 

ressaltam que o número de publicações de ambas as categorias foi quase o mesmo, o 

que significa que nos jornais cearenses, “O Povo” e “Diário do Nordeste”, “não há 

matérias mais „trabalhadas‟ sobre a lei ou mesmo que a inclua”.  

 O artigo ainda destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi 

agendado como pauta prioritária nos jornais pesquisados, presumindo-se que, 

prevalecem, segundo as autoras, “processos de gestão de espirais do silêncio”. Um 

processo que remete às decisões da imprensa local, mas que também, se associa a falta 

de conhecimentos detalhados dos profissionais sobre a lei.  

 

A pesquisa identificou, ainda, a falta de foco sobre os mitos da legislação. 

Temas como ato infracional, por não serem de domínio da maioria dos 

profissionais, tiveram cobertura jornalística limitada. Isso pôde se visto pelo 

registro de apenas cinco (05) citações a artigos da lei, geralmente referidas 

por um entrevistado, ou incluídas em matérias especiais. (LIMA E 

SAMPAIO, 2005, p.15) 

 

 

 Lima e Sampaio destacam que o Estatuto é um instrumento legal da cidadania, 

mas que parece ainda não estar legitimado. De acordo com as autoras, uma vez que o 

Estatuto se destina à sociedade, esta deve reconhecê-lo e fazer com que supere o 

patamar de ideário e se efetive plenamente. 

Outro aspecto que deve ser destacado é o discurso dos jornais, que também deve 

ser levado em conta na hora da análise, pois é a partir dele que as pessoas se informam. 

Uma notícia bem elaborada, com diversas fontes confiáveis, que preza pelo respeito às 

crianças e aos adolescentes, previsto no ECA, pode ajudar a criar uma mobilidade 

transformadora. Segundo Oliveira (2009), no artigo “O discurso jornalístico e a 

produção de sentidos: a criança e o adolescente na mídia impressa”  é possível perceber 

que alguns jornais impressos colaboram com a culpabilidade das situações vividas por 

crianças e adolescentes. Para exemplificar, a autora cita dois trechos de discursos usados 

pelo jornal “O Norte”, de João Pessoa, na Paraíba: 
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1º) Lojistas e funcionários do Terminal Rodoviário da Capital continuam sem 

sossego e vivem em constante preocupação com a presença dos menores de 

rua, que passam o dia vagando pelo local. 

 

2º) É necessário um local adequado para que a instituição cumpra sua função 

educativa com internos e garanta a segurança dos moradores. 

 

No primeiro trecho, é abordada a reclamação dos comerciantes do Terminal 

Rodoviário de João Pessoa sobre a quantidade de crianças e adolescentes que ficam no 

local. Já no segundo trecho, o discurso do jornal é em relação à instituição que tem a 

função de reeducar e reinserir na sociedade, adolescentes que cometeram atos 

infracionais.    

Na primeira situação referida por Oliveira, não são questionados os porquês 

daquelas crianças se encontrarem nas ruas, nem mesmo são debatidas ou questionadas 

as situações em que se encontram. Já na segunda, a criança e o adolescente são 

apontados como os responsáveis pela falta de segurança à população.  Oliveira (2009, 

p.3) acrescenta que  “o espaço, a instituição que cuida da educação das crianças torna-se 

incômodo, inadequado não pelas condições em que vivem lá, mas pela localização 

próxima das casas”. 

 

As notícias se limitam à denúncia, mostrando a ausência de preocupação em 

identificar as causas ou soluções para os desafios existentes. Textos curtos, 

factuais em detrimento de textos que aprofundem o tema e os contextualizem 

a partir de várias fontes. (OLIVEIRA, 2009, p.4) 

 

 

 O artigo ressalta que a mídia é quem cria a realidade social. Também afirma que 

os acontecimentos são construídos através da realidade discursiva. Em relação às fontes, 

a autora destaca que o “discurso jornalístico ganha legitimação social através das 

fontes”, e que essa é “uma forma de respaldar sentidos propostos tanto pelo jornalista 

quanto pela empresa jornalística”.  

 Preocupadas com a situação de crianças e adolescentes no semiárido cearense, 

Sena  et al (2008) analisaram a cobertura do jornal “O Povo”, de Fortaleza, no Ceará. O 

artigo denominado “Análise da cobertura do jornal “O Povo” sobre a realidade da 

criança e do adolescente no semiárido Cearense” teve o objetivo de verificar de que 

maneira os direitos fundamentais de crianças e adolescentes eram retratados pelo 

segundo maior jornal de Ceará. Também é verificado de que maneira se condiciona a 

cobertura e como se pode contribuir para a divulgação desta temática. 
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 Foram analisadas 28 matérias com foco em elementos do jornalismo, tais como 

gênero, temática, fontes, fotografia, entre outros. Segundo as autoras, foi observado que 

as matérias relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes eram notícias rápidas, 

breves e sem aprofundamento. De acordo com Sena (id, p.2809), as notícias mais 

recorrentes são relacionadas à violência, contendo ainda “conflitos, mortes e 

assassinatos, por exemplo, envolvendo crianças e adolescentes. Outro aspecto 

importante de destacar é a aparição de fatos esdrúxulos, que fogem à normalidade da 

sociedade, tais como o abuso de criança por padrasto”. 

 Foi verificado também que o jornal “O Povo” explora recursos como a 

espetacularização do texto. Ao entrevistar parentes das vítimas ou assuntos como o 

acesso a terra, segundo a autora, o drama está presente nas matérias. Sena et al 

analisaram apenas os textos informativos, do gênero notícia e reportagem. Foi 

constatado que o jornal prefere noticiar rapidamente os fatos, sem aprofundar-se. 

 

Percebemos um maior investimento dos jornais em noticiar brevemente os 

fatos, confirmando a idéia de reconhecer, nas notícias, produtos a serem 

consumidos amplamente pelos leitores. Daí a opção dos editores em oferecer 

predominantemente matérias breves, sem aprofundamento e sem discussões 

sobre os seus desdobramentos. Além da necessidade de deslocamento de um 

maior número de profissionais ou de um tempo maior de trabalho, a 

elaboração de reportagens exige também uma maior investigação. (SENA et 

al, 2008, p. 2810) 

  

 Em relação às fontes usadas nas matérias, a autora observou que a maioria delas 

eram oficiais, incluindo delegados, policiais, secretários de governo e prefeitos. Mas 

também havia outras, como familiares das vítimas e testemunhas dos casos.   As 

fotografias das matérias não eram espetacularizadas, somente ilustrativas, e os temas 

mais abordados eram em ordem decrescente: violência; direito à educação, com 

informações relacionadas ao acesso a esse direito, como a construção de centros 

tecnológicos e escolas de ensino superior; acesso a terra e à saúde, entre outros.  

 Segundo conclusão de Sena sobre a cobertura jornalística no semiárido cearense, 

ainda há muito que fazer para divulgar a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. As autoras acrescentam que a região necessita de uma cobertura 

propositiva, que vislumbre soluções para a ação do poder público.  

 De acordo com Camargo (2011), as pesquisas relacionadas à preservação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes cresceram nos últimos 15 anos, mas a qualidade 
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das publicações não acompanhou este crescimento. No artigo “Contextualização, 

Objetividade e Sensacionalismo na Cobertura Jornalística de Direitos de Crianças e 

Adolescentes”, a autora faz comparações de enquadramento dos jornais “Folha de S. 

Paulo” e “Agora São Paulo”, de julho a dezembro, de 2010. Segundo ela, o primeiro 

jornal é um veículo de referência que adota o ideal de objetividade jornalística, já o 

segundo explora apelos que podem ser considerados sensacionalistas.  

 O objetivo, segundo Camargo, foi saber se um jornal considerado 

sensacionalista, como o “Agora São Paulo”, poderia estar associado a uma cobertura 

insuficiente sobre um tema como a preservação dos direitos de crianças e adolescentes. 

Também se verificou o conceito clássico de objetividade, como a FSP, estaria associado 

a uma cobertura abrangente e plural da temática. 

 Segundo a pesquisadora, o jornal “Agora São Paulo” publicou 74 matérias 

relacionadas à temática da criança e do adolescente. Em 22 delas (29,72%) não foram 

apresentadas causas ou soluções de problemas. Em 35 matérias (47,29%), causas ou 

soluções foram apresentadas de maneira superficial e, em 17 matérias (22,97%), foram 

apresentadas soluções aprofundadas e contextualizadas. Camargo (2011, p. 11) também 

observou que do total de matérias analisadas no jornal, “58 (78,37%) não apresentaram 

características de apelo sensacionalista. As 16 matérias restantes (21,63%) foram 

classificadas como sensacionalistas segundo o entendimento sobre o conceito proposto 

por esta pesquisa, com base na literatura especializada”. 

 No jornal “Folha de S. Paulo”, foram analisadas 56 matérias referentes ao tema 

proposto pela autora, 12 delas (21,42%), podem ser consideradas superficiais. Em 31 

matérias (55,35%) foram apresentadas soluções para os fatos e, em 13 (23,21%), as 

causas e soluções foram apresentadas de maneira aprofundada e contextualizada. 

Somente em quatro matérias foi observado conteúdo sensacionalista, nas outras 50 não 

foram vistos este tipo de conteúdo. 

 

O conceito de sensacionalismo pôde ser observado nas matérias, que além da 

linguagem típica do perfil editorial, se caracterizaram, em grande número, 

pela escassez de informações e de dados que poderiam contribuir para a 

maior discussão e entendimento do assunto. (CAMARGO, 2011, p.13) 

 

 

 Camargo verificou que as matérias que traziam o Estatuto da Criança e do 

Adolescente como referência eram poucas e que os textos mais abrangentes e 
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aprofundados tenderam a proporcionar ao leitor a importância da temática.  Segundo a 

autora “os resultados evidenciam não só os desafios do trabalho do jornalista na 

cobertura de direitos de crianças e adolescentes, mas também apontam aspectos e 

características dos perfis editoriais dos veículos analisados”. Para concluir, destaca que: 

 

Os temas escolhidos, o tratamento dado às questões, bem como a escolha e o 

número de fontes ouvidas nas reportagens apontam para uma maior discussão 

sobre a qualidade de cobertura realizada pelos jornais, não só quando 

crianças e adolescentes são pautas nos veículos, mas quando se busca uma 

posição mais ativa e efetiva dos jornalistas no exercício da democracia. 

(Camargo, 2011, p.14) 

 

 A qualidade da cobertura jornalística sobre crianças e adolescentes também é 

uma preocupação de Sousa (2009). Na monografia de conclusão de curso “A criança e o 

adolescente na pauta da violência: uma análise dos jornais impressos de Santarém no 

período de julho de 2008 a agosto de 2009”, a autora quis saber se além de se preocupar 

somente com a publicação da informação, os jornais pesquisados também buscavam 

conhecer as causas, efeitos e as soluções para combater a violência envolvendo crianças 

e adolescentes. 

 Com o objetivo de analisar a qualidade do jornalismo impresso, a autora 

escolheu os jornais do município de Santarém, no Pará, que são a “Gazeta de 

Santarém”, “O Impacto” e  o “Jornal de Santarém e Baixo Amazonas”, como objeto de 

estudo. Segundo a pesquisadora, durante o período de pesquisa, foi possível verificar 

que entre os subtemas da violência, o que mais aparece é a violência sexual, seguido de 

homicídios e apreensão de adolescentes em conflito com a lei. Ela ressalta que é 

possível observar, nas matérias que envolvem adolescentes em conflito com a lei, a falta 

de domínio por parte dos jornais quanto ao que preceitua o ECA. Erros como a 

denominação “menor infrator” ao invés de “adolescente autor de ato infracional” ou 

“adolescente em conflito com a lei” (quando comprovada sua culpabilidade) são citados 

por Sousa. 

 O desrespeito com o Estatuto da Criança e do Adolescente também é observado 

pela autora. Das poucas matérias que se utilizam deste Estatuto, algumas ainda 

empregam termos pejorativos e até mesmo as inicias dos nomes de crianças e 

adolescentes nas publicações. 

 

Das 46 reportagens avaliadas, 20 desrespeitam o ECA. A maioria das 

publicações identifica a criança ou o adolescente envolvido em atos 
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infracionais ou as vítimas de violência sexual, a partir da divulgação de suas 

iniciais. De todo o universo avaliado, somente oito publicações citam o ECA, 

mas sem nenhum aprofundamento da Lei. (SOUSA, 2009, p.31) 

 

 

 A autora também cita a importância da diversidade de fontes ouvidas para o 

trabalho jornalístico, pois se apresentando várias versões de um mesmo acontecimento, 

aumenta a condição de o leitor compreender o que a matéria pretende apresentar. No 

entanto, das 46 matérias avaliadas por ela, 29 notícias tiveram apenas a Polícia Civil 

como fonte. Outras 12 ouviram mais de uma fonte, como família, agentes e vítimas de 

violência, Ministério Público, entre outras. Cinco fontes, segundo a autora, não foram 

possíveis de ser identificadas. 

 Sousa cita, ainda, o uso de termos fortes e que provocam sentimentos de 

vingança e desrespeito. Segundo ela, estes termos estão por quase todas as partes dos 

noticiários locais, principalmente quando essas publicações envolvem violência.  

 

As crianças e os adolescentes, agentes ou não da violência, acabam sendo 

vítimas de uma imprensa que tem se ocupado apenas com os fatos e a 

publicação dos mesmos, sem se importar com a consequência de expor 

meninos e meninas a situações vexatórias e discriminatórias, em desacordo 

com o ECA. (SOUSA, 2009, p.41) 

 

 Para finalizar, a autora (id, p.43) revela que os “dados obtidos na pesquisa 

apontam que a maior parte das reportagens avaliadas oferece ao leitor apenas a 

descrição dos fatos, informando-os de maneira ineficiente”. Afirma também que a partir 

dos resultados da pesquisa, foi observado que a imprensa de Santarém ainda esbarra em 

vícios jornalísticos, alimentando um tipo de reportagem descomprometida com a 

mudança social e as leis que regem o Estado.   

 
Observou-se que as reportagens, salvo pouquíssimas exceções, são 

desprovidas de contextualização; não investigam as causas da violência; não 

buscam soluções; priorizam a descrição dos atos violentos e transformam o 

fenômeno social da violência em casos de polícia. A imprensa torna-se porta-

voz das delegacias e os Boletins de Ocorrência tornam-se fontes primárias 

dos jornalistas. (SOUSA, id, p. 44) 

 

 

A falta de diversidade de fontes de informações também preocupa Rocha e 

Amarante (2005) que no artigo “Quem fala quando o assunto é criança e adolescente: 

uma análise do uso das fontes de informação pelos jornalistas” resolveram avaliar a 

recorrência e a adequação das fontes acionadas nos telejornais sergipanos, quando a 
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temática é a infância e adolescência. Os autores realizaram uma análise diária, durante 

três meses, de dois telejornais, “Sergipe Notícias – 2a Edição”, da TV Sergipe, afiliada 

da Rede Globo, e “TJ Sergipe – 2a Edição”, da TV Atalaia, afiliada do SBT. 

 Rocha e Amarante (2005, p.6) destacam que no total foram verificadas 171 

inserções relativas a crianças e adolescentes. Mas o que chamou a atenção foi a 

recorrência das fontes oficiais. Entre as dez fontes mais procuradas pelos jornalistas, 

cinco eram consideradas fontes oficiais, sendo que quatro delas eram oriundas do poder 

público, como Executivo Estadual, Executivo Municipal, Legislativo Estadual e Polícia.  

 É ressaltado pelos autores que fontes não situadas nesta esfera praticamente não 

são consultadas, como Ministério Público e organizações da sociedade civil. Quanto à 

questão da violência, também analisada, as autoras dizem que nenhum dos telejornais 

tratou das razões que desencadearam o ato violento, apenas registraram esses atos, que 

eram cometidos ou sofridos por crianças e adolescentes. Também foi constatado que em 

nenhumas das matérias foi abordada de forma espontânea o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

Como já foi dito, a cobertura jornalística atua na construção da experiência 

social. Isto quer dizer que, sem jornalistas que conheçam os fundamentos da 

doutrina de proteção integral, é difícil haver, na sociedade, um sentimento de 

responsabilidade pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes, da forma 

como preconiza o ECA. (ROCHA E AMARANTE, 2005, p.8) 

 

 

Em relação à cobertura de temas ligados à infância e juventude, Guerra (2004) 

acredita que a falta de conhecimento sobre os direitos dessa população por parte dos 

jornalistas empobrece o noticiário sobre questões relacionadas à violência, justiça e 

direitos que envolvam crianças e adolescentes. Ele acrescenta que as fontes de 

informações acionadas pelos jornalistas são um indicador fundamental da qualidade da 

cobertura quando consideradas em dois aspectos: moral, o respeito à percepção e análise 

dos fatos e cognitivo, no qual a diversidade de pontos de vista amplia a percepção e 

análise dos problemas. 

Outra questão que o autor destaca em seu artigo é a falta de confiança entre 

jornalistas e fontes. Segundo ele, através de entrevistas preliminares descobriu-se que o 

que distancia fontes de jornalistas é a capacidade que estes teriam para distorcer as 

declarações daqueles. Segundo Guerra (2004, p.12), este é um indício da dificuldade 

que jornalistas possuem em interpretar as informações fornecidas pelas fontes, 



20 
 

prejudicando a qualidade da informação e não mantendo uma relação de confiança e 

respeito com a fonte.  

Além do respeito entre jornalistas e suas fontes é preciso respeitar também as 

pessoas que fazem parte da matéria jornalística, que são os “personagens” dos 

noticiários. No caso deste trabalho, as crianças e adolescentes em situação de risco.  

No próximo capítulo, faz-se uma análise do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no que diz respeito ao que o diploma legal dispõe em relação aos tipos de 

violência e ao que a imprensa pode e não pode divulgar, entre outros temas. 

 

 

2.1 A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – O ECA E AS FORMAS 

DE VIOLÊNCIA 

 

Desenhado o cenário das pesquisas sobre a cobertura da mídia quando o assunto 

é criança e adolescente, neste capítulo serão discutidas as formas de proteção à criança e 

ao adolescente através do Estatuto, uma vez que este estudo monográfico pretende 

identificar a forma como é observado o ECA nas matérias publicadas pelos jornais em 

questão. É importante estudar como as publicações são construídas e como são tratadas 

as informações. Para isso, é preciso entender o que determina a lei que defende os 

direitos da infância.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 13 de julho de 1990, com 

a finalidade de proteger integralmente a criança e o adolescente. O ECA define como 

criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 

18 anos de idade. 

O ECA substituiu o Código de Menores, que foi a primeira legislação voltada 

para os interesses e direitos das crianças e dos adolescentes. Durante a década de 80 

surgiram diversos movimentos oriundos da sociedade civil organizada, o que resultou a  

criação do Estatuto. O ECA teve seus pressupostos, segundo o Sindicato de 

Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo (Apase), baseados na Convenção 

das Nações Unidas a respeito dos direitos da criança e do adolescente, e, dessa forma, 

derrubou as concepções anteriores ao revogar as disposições do Código de Menores. 

O Estatuto baseia-se na ideia de que crianças e adolescentes são sujeitos de 

direitos e deveres, regulamentados pela Constituição Federal de 1988, e que estes 
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devem ser cumpridos. Também concebe aos mesmos a proteção integral, tanto pela 

família quanto pela sociedade e Estado. 

De acordo com a Apase, quando a criança ou o adolescente estiver em situação 

de risco pessoal ou social, deve receber assistência socioeducacional para que possa se 

reintegrar à sociedade, cabendo aos Conselhos Tutelares as decisões sobre como 

garantir e fiscalizar esse tipo de situação.  Segundo Saliba (2006), a nova concepção de 

proteção integral compreende que não são as crianças e adolescente que estão em 

situação irregular, e sim as condições de vida a que estão submetidas. “Ao se estruturar 

em torno das medidas socioeducativas, percebe-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente tem um princípio norteador baseado na ação pedagógica. Todas as medidas 

previstas devem conduzir à reeducação e à prevenção” (2006, p.29). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por 267 Artigos que 

preveem os direitos fundamentais, medidas específicas de proteção, disposição sobre a 

prática do ato infracional cometido por menores de 18 anos, os deveres e obrigações da 

criança do estado e da família, entre outras diversas medidas que visam proteger 

meninos e meninas.  

Foram selecionados para este estudo 19 artigos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Entende-se a importância do ECA como um todo, no entanto, os artigos 

destacados são os que mais vão ao encontro da proposta deste trabalho monográfico.  

Segundo o art. 17 do Estatuto, é proibido expor a criança ou o adolescente em 

situação de vulnerabilidade. Não é permitido usar nada que se refira diretamente a eles, 

principalmente expor suas vidas particulares. 

  

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais (Brasil, 2011).  

 

Com isso, segundo o próprio estatuto, entende-se que as mídias devem tomar 

precauções para preservar a infância e a juventude. O desrespeito a essas regras pode 

acarretar danos na vida pessoal de crianças e adolescentes. A imagem e a identidade, 

por mostrarem o rosto e o nome, expõem meninos e meninas, levando-os a se tornarem 

o centro das atenções. Mostram a figura humana para ser vista por milhares de leitores, 

o que pode ocasionar a vergonha, medo e até humilhações.  
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Conforme o Estatuto, em seu art. 15: 

 

A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processos de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. (Brasil, 

2011) 

 

O art. 3º acrescenta que:  

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Brasil, 2011) 

 

 

 O art. 4º do Estatuto afirma que cabe à comunidade, à família e ao poder público 

certas responsabilidades: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. (Brasil, 2011) 

 

 O ECA dispõe também no artigo 5º que: 

 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(Brasil, 2011) 

 

 

 Já em relação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, o Estatuto 

prevê direito à vida e à saúde no art. 7º, que diz: 

 

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

(Brasil, 2011) 

 

Quanto ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, o ECA define diversos 

conceitos como: ir, vir e estar nos logradouros público e espaços comunitários; brincar, 

praticar esportes e divertir-se; buscar refúgio, auxílio e orientação, entre vários outros 

direitos.  No art. 18, é acrescentado que: 
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É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. (Brasil, 2011) 

 

O artigo 70 confirma o anterior e informa que: 

 

É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. (Brasil, 2011) 

 

 

O ECA estabelece critérios relacionados ao ato infracional cometido por 

crianças e adolescente. Do art. 103 retira-se o conceito:  

 

Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal. (Brasil, 2011) 

 

 

 Quanto à possibilidade de punição do menor que comete ato infracional, os 

artigos 104 e 106 esclarecem, respectivamente: 

 

Art. 104 - São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos a 

medidas previstas nesta Lei. 

 

Art. 106 - Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 

flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente. (Brasil, 2011) 

 

 

Em relação às medidas pertinentes aos pais ou responsável, o Estatuto estabelece 

no art. 130 que: 

 

Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos 

pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida 

cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. (Brasil, 2011) 

 

 

No art. 143, o ECA dispõe:  

 

É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 

respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.  

 

Parágrafo único - Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a 

criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, 

filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 

(Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003) (Brasil, 2011) 

 

 



24 
 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente acrescenta também, no art. 232 que é 

proibido: 

Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a 

vexame ou a constrangimento. (Brasil, 2011) 

 

 Cita-se, ainda, por sua importância o art. 240: 

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 

cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 

(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008). Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 

(oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008). (Brasil, 2011) 

 

 Segundo o art. 241, alínea d, do Estatuto da Criança e do Adolescente não é 

permitido: 

Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, 

criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008). Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Brasil, 

2011) 

 

 O ECA acrescenta no art. 244, alínea a, que não se pode: 

 

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do Art. 20 desta 

Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, de 

23.6.2000)  Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. (Brasil, 2011) 

 

 

 No art. 244, alínea b, é esclarecido que: 

 

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão de 1 

(um) a 4 (quatro) anos. (Brasil, 2011) 

 

 Acrescentam-se também neste capítulo as diversas formas de violência sofrida 

por crianças e adolescentes, desde violência física, psicológica e, até mesmo, a sexual. 

O ECA prevê penas para quem comete tais atos. Além do ECA, a ANDI e outros 

autores como Ramos et al  (2003) também se dedicam a esclarecer e definir as formas 

de violência. 

As diversas formas de violência, como a física e a sexual, sofrida por parte de 

crianças e adolescentes, segundo Ramos, pode levá-los a outros tipos de situações de 

riscos.  Fugir de casa, em alguns casos, é uma alternativa para essas vítimas de 

violência, que não têm perspectivas futuras em seus lares. Segundo as autoras, a 
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situação de rua não quer dizer que crianças e adolescentes estão se marginalizando, mas 

se torna a única chance de fugir da realidade vivenciada.  

 

Essa criança quando vai para a rua, fugindo da violência da família, que é 

muito mais comprometedora pelos laços afetivos que possui, está procurando 

manter ainda um pouco de saúde mental para a sua sobrevivência, não que 

ela tenha consciência dessa situação, mas é a resposta instintiva. (RAMOS et 

al, 2003, p.37) 

 As autoras destacam que nem toda criança ou adolescente que se encontra nas 

ruas está nela por opção, mas por necessidade, por não conseguir suportar a violência 

doméstica. E é nas ruas, com pouca informação e sem estrutura familiar ou social, que 

muitos entram em contato com as drogas. Na pesquisa realizada em Santa Maria (RS),  

34,7%, dos entrevistados admitiram já ter feito uso de alguma droga e a mais utilizada, 

com 54,1%, foi a maconha, seguida por inalantes, 16,2%, e álcool e cocaína, ambos 

com 10,8%. É necessário considerar que estes dados não foram atualizados em nova 

pesquisa e, à época, não havia episódios de consumo de crack. 

O uso de drogas e a própria situação de rua, de acordo com Ramos et al (2003), 

desperta outra condição que podemos ver nas páginas de jornal:  o ato infracional.  Na 

maioria das vezes, para conseguir sustentar o vício, crianças e adolescentes apelam para 

os furtos e roubos. No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 247, na 

intenção de proteger os direitos da infância e da adolescência, determina que, caso o 

infrator esteja respondendo a algum processo judicial, policial ou qualquer outro, é 

proibido: 

 

Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio 

de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, 

administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua 

ato infracional. Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência.   

 

§ 1º - Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de 

criança e adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração 

que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a 

permitir sua identificação, direta ou indiretamente. (Brasil, 2011) 

 

 

Não permitir a visibilidade infanto-juvenil, nos meios de comunicação, é uma 

maneira de não expor a criança ou adolescente que cometeu um ato infracional. 

Mesmo com as drogas sendo um dos maiores perigos enfrentados por meninos e 

meninas em situação de risco, a pesquisa referida revela que a violência física é a que 
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mais se repete, seguida pelos maus-tratos. Também mostra que as entidades ou 

instituições como escolas, creches, abrigos, brigada militar, conselhos tutelares, entre 

outros são os que mais prestam atendimentos a essas crianças e adolescentes e é a partir 

delas que jornais se baseiam para ter informações. Quanto à violência física, a que mais 

aparece nestes casos, a pesquisa revelou que: 

 

O tipo de violência que apresenta maior incidência é a violência física, 

apontada como responsável pela vitimização de 42% da população infanto-

juvenil que recebe atendimento em entidades de atenção à criança e 

adolescente. Os maus-tratos surgem em segundo lugar, com 20,4% dos casos. 

(RAMOS et al 2003 p.87) 

 

Pontos importantes que se destacam nos meios de comunicação são o abuso e a 

exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em 1996, esta prática foi declarada 

crime contra a humanidade e até hoje existe a necessidade de buscar esclarecimentos 

sobre o assunto. Uma forma de proporcionar tais esclarecimentos pode ser através da 

mídia. Contudo, é preciso saber diferenciar o que é um e outro. O abuso sexual e a 

exploração sexual não podem ser usados como sinônimos um do outro, pois são formas 

de violência distintas. A Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI traz 

conceitos definidos por especialistas: 

 

Abuso sexual: Pode se manifestar dentro ou fora da família e acontece pela 

utilização do corpo da criança e adolescente para a satisfação sexual de 

adulto ou adolescente, com ou sem o uso da violência física. As práticas de 

desnudar, tocar, acariciar partes íntimas, levar a crianças a assistir ou a 

participar de práticas sexuais também constituem características deste crime. 

 

Exploração sexual: Utilização de criança e adolescente em atividades sexuais 

que envolvem lucro, como a exploração do sexo (incluindo o turismo com 

esse foco), a pornografia infantil ou sua exibição com espetáculos sexuais. A 

exploração não se restringe aos casos em que ocorre o ato sexual 

propriamente dito, pois inclui qualquer outra forma de relação sexual ou 

atividade erótica que implique proximidade físico-sexual entre a vítima e o 

explorador. (ANDI, 2009, p.37) 

 

A Agência de Notícias dos Direitos da Infância acredita que o jornalista precisa, 

além ter conhecimento sobre as determinações do ECA, também ter conhecimento sobre 

as formas de violência. A partir de constatações de que os jornalistas precisam ir além 

da simples descrição dos fatos e visando auxiliá-los para que os mesmos consigam 

definir as formas de violência, a ANDI (2009) resolveu publicar um guia para estes 
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profissionais. Dessa forma, o guia esclarece como usar certas terminologias nos textos, 

como fazer imagens sem divulgar o rosto ou algum objeto que identifique a criança ou o 

adolescente em situação de risco e traz  sugestões de pautas, entre diversas outras 

questões que surgem no momento de realizar uma pauta com a temática infanto-juvenil. 

Outros assuntos citados no guia (2009) e também em um glossário feito pela 

ANDI são as diversas formas de violência contra meninos e meninas. As definições são 

as seguintes: 

 

Violência psicológica: rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito e 

punições exageradas são formas comuns desse tipo de agressão. 

 

Violência doméstica: é a violência praticada dentro de casa contra crianças, 

idosos e mulheres. Existem várias práticas deste crime, como abuso sexual, 

maus-tratos e violência em geral. 

 

Violência física: agressões contra crianças e adolescentes ou destruição de 

pertences e objetos. 

 

Consumo de drogas: toda e qualquer substância química usada por crianças e 

adolescentes. 

 

Negligência: ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em 

prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento. 

 

Bullying: atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem 

motivação evidente, de um estudante ou um grupo de estudantes em relação a 

outro. 

 

Pedofilia: é um desvio no desenvolvimento da sexualidade, caracterizado 

pela opção sexual por crianças e adolescentes de forma compulsiva e 

obsessiva. São práticas sexuais realizadas entre um indivíduo maior de 16 

anos e uma pessoa na pré-puberdade (13 anos ou menos). 

 

Pornografia infanto-juvenil: é a apresentação, produção, venda, 

fornecimento, divulgação ou publicações, por qualquer meio de 

comunicação, inclusive internet, fotografias ou imagens de pornografia ou 

cenas de sexo explicito envolvendo crianças e adolescentes. (ANDI, 2009, p. 

40) 

 

 

O guia ainda destaca as pequenas violências aceitas pela sociedade, como 

castigos físicos e ameaças.  

 

 

2.2 O PODER DO JORNALISMO E O PAPEL DO JORNALISTA 

 

Neste capítulo será abordado o poder do Jornalismo e o papel do jornalista na 

sociedade, quais suas funções e como os dois colaboram para uma mobilização social 
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através de suas publicações. Entende-se que o poder é a capacidade de alcançar os 

próprios objetivos ou interesses. Ele pode estar ligado a um campo de interação ou a 

instituições. A posição que um indivíduo ocupa nesta relação de poder, está ligada a 

ocupação dele dentro deste campo ou instituição.  

Segundo Thompson (1995), o poder simbólico nasce na atividade de produção, 

transmissão e recepção do significado das formas simbólicas. O autor ainda acrescenta 

que os indivíduos se ocupam com as atividades de expressão de si mesmos em formas 

simbólicas ou de interpretação das expressões usadas pelos outros. Eles são envolvidos 

na comunicação uns com os outros e na troca de informações de conteúdos simbólicos.  

Para Bourdieu (2003, p.9), “O poder simbólico é um poder de construção da 

realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do 

mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o 

conformismo lógico”. Conforme Bourdieu,  isto quer dizer uma concepção homogênea 

do tempo, do número, do espaço, da causa, que torna possível a concordância entre as 

inteligências. Ele acrescenta, também, que os símbolos são instrumentos por excelência 

da integração social.  Enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, “eles 

tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração lógica é a condição 

da integração moral”. (Bordieu, 2003. p.10) 

Bourdieu ainda destaca que não basta notar que as relações de comunicação são, 

de modo inseparável, relações de poder que dependem tanto na forma quanto no 

conteúdo, do poder material ou simbólico, acumulados pelos agentes, ou pelas 

instituições, envolvidos nessas relações e que podem permitir acumular poder 

simbólico.  

No Jornalismo, de acordo com Thompson (1995), ainda existe a troca de 

informações de conteúdos simbólicos entre indivíduos, que pode dar-se através dos 

meios de comunicação para os receptores.  Então, os indivíduos receptores podem se 

servir destas ações simbólicas emitidas pelos meios de comunicação, na maioria de 

vezes em forma de notícia, e proporcionar uma mobilidade transformadora, mudando ou 

transformando certos acontecimentos. 

 

Na produção de formas simbólicas os indivíduos se servem destas e de outras 

fontes para realizar ações que possam intervir no curso dos acontecimentos 

com consequências as mais diversas. As ações simbólicas podem provocar 
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reações, liderar respostas de determinado teor, sugerir caminhos e decisões, 

induzir a crer e a descrer, apoiar os negócios do Estado ou sublevar as massas 

em revolta coletiva. (Thompson, 1995, p.24) 

 

 

No caso específico deste trabalho, pode-se pensar em como as organizações 

conseguem fazer uma discussão sobre crianças e adolescentes através de um apelo 

simbólico. Pereira (2003), ao discutir as formas recentes da prática jornalística, 

refletindo sobre imprensa, ONGs, infância e adolescência, afirma que esclarecer, 

informar corretamente e construir informações que possam fazer o leitor questionar, 

debater e entender sobre o assunto, é um modo de  fazer com que a violência seja 

discutida e evitada. Destinar espaços nas mídias para matérias relacionadas à criança e 

ao adolescente em situação de risco é um jeito de evidenciar o problema e discutir 

soluções. Para a autora, com um tema de apelo emocional e simbólico, as organizações 

conseguem manter a discussão da infância e da adolescência nos jornais paulistanos. É o 

caso da Fundabrinq (Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente). 

Segundo Pereira, a Fundação é um exemplo bem sucedido da ocupação desse 

espaço, pois mantém há dez anos a coluna mensal “Infância”, no jornal “Folha de São 

Paulo”. Ressalta-se que esta é uma parceria com a direção do jornal. Destaca-se que 

além da coluna os dirigentes da Fundabrinq escrevem nas páginas de opinião do 

veículo. Também colaboram indicando experts que podem falar especificamente sobre 

um assunto, tais como psicólogos, assistentes sociais, lideres comunitários, advogados e 

educadores. 

De acordo com a pesquisadora, associações como a Fundabrinq e a Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), preparam os jornalistas, especialmente 

repórteres, para atuarem com suas temáticas. Duas maneiras encontradas foram 

sensibilizar os jornalistas para suas causas e formar uma rede produtora de informações 

sobre esse tema. 

 Ao longo da década de 90, principalmente a Andi aproximou jornalistas de 

todo o país, por meio de encontros nacionais, workshops, informação 

especializada (assinatura de revistas, vídeos, livros), sugestão de fontes e 

pautas e acabou criando uma rede de profissionais alinhados à prática que se 

poderia arriscar chamar de Jornalismo Social (em paralelismo às tradicionais 

categorias de Jornalismo Econômico e Jornalismo Político). (PEREIRA, 

2003, p.6) 

A ANDI tenta modificar o cenário nacional relacionado à criança e à 

adolescência. Busca criar alternativas para os jornalistas atuarem em diversas pautas 



30 
 

relacionadas às suas temáticas. Em uma de suas pesquisas, feita de 1996 a 2003, a 

Agência e o Instituto Ayrton Senna buscaram analisar o comportamento de 50 dos mais 

importantes jornais do país, diante dos temas de maior relevância ligados a crianças e 

adolescentes. Pôde-se observar a importância da mídia para a transformação da 

realidade, desde suas ações nas matérias até a busca de soluções. 

Segundo o relatório (2003), a imprensa tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de um país quando consegue fiscalizar as ações do governo e da 

sociedade. Também é possível promover debates sobre políticas públicas e, dessa 

forma, apontar erros e acertos das iniciativas, dando mais voz a atores sociais, inclusive 

à população excluída. 

 

As pesquisas Infância na Mídia, realizadas pela ANDI e pelo Instituto Ayrton 

Senna desde 1996, mostram que quando há vontade política e investimento 

por parte da empresa, além de disposição investigativa e talento jornalístico, 

a imprensa brasileira consegue cumprir sua mais nobre tarefa: a de 

transformar a realidade. (ANDI, 2003, p.7) 

 

 

No entanto, ainda segundo a pesquisa da Andi, as análises revelaram que as 

abordagens consideradas mais leves, como meio ambiente cultura e educação, obtinham 

alguma solução de problemas através da imprensa. Em contrapartida, assuntos mais 

complexos, que exigem mais trabalho e conhecimento como drogas, abusos sexuais e 

direitos tendiam a ser apenas descritivas, não buscavam aprofundar a cobertura 

jornalística. 

 

2.2.1 O papel do jornalista 

 

Para que se possa entender um pouco mais sobre quem faz as coberturas 

jornalísticas e como são dadas as devidas abordagens, é necessário que se saiba o que é 

a profissão do jornalista, quais as funções e o desempenho exigido destes profissionais. 

O jornalista, segundo Rocha (2005), é um gerador de notícias. É a partir dele que 

matérias são elaboradas e divulgadas. Também é sua função dar a abordagem que 

melhor cabe à notícia. O jornalista e o jornalismo possuem o poder de informar, 

articular ideias e definir alguns contornos da sociedade, além de ter a capacidade de 

produzir efeitos sobre a mesma.  
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Segundo Traquina (2004, p.131), ser jornalista implica uma constelação de 

valores, a começar pela liberdade. De acordo com o autor, a liberdade está no centro do 

desenvolvimento do Jornalismo e os jornalistas estão na frente da luta pela liberdade e 

pela defesa da mesma. 

A credibilidade e o compromisso com a verdade também são citados por 

Traquina (2005 p.141), que destaca a importância da credibilidade do jornalista para 

manter um trabalho constante de verificação dos fatos e de avaliação das fontes de 

informação. Ainda  afirma que os jornalistas têm de ser capazes de identificar os fatos, 

mesmo que algumas vezes a verdade não seja facilmente verificável. A busca de provas 

auxiliares para corroborar com as afirmações, também, é um recurso utilizado pelos 

profissionais.  

O conhecimento dos jornalistas sobre o ECA e sobre as formas de violência 

pode vir a contribuir nas pautas e nas publicações, acrescentando mais informações de 

qualidade sobre os possíveis casos. Esta e outras características dos jornalistas e da 

imprensa são citadas pela ANDI (2008), que destaca que os noticiários são capazes de 

oferecer informações confiáveis e de qualidades, de maneira que as pessoas possam 

aprender, participando, fiscalizando e cobrando seus direitos. Ressalta-se, ainda, que 

temas relevantes contribuem para o desenvolvimento humano, pois alimentam a esfera 

pública de discussões. 

 

Assim, ao enfocar aspectos específicos de uma temática e destacá-los no 

noticiário, os comunicadores ajudam a construir a forma como o público passa 

a interpretá-lo. O jornalista, dessa maneira, teria um significativo impacto nos 

processos políticos de deliberação e decisão, ajudando a definir quais questões 

são reconhecidas como problemas sociais, quem são os responsáveis por eles e 

o que deveria ser feito para solucioná-los. (ANDI, 2008, p.15) 

 

A ANDI acrescenta que é importante investir na qualidade das coberturas 

jornalísticas sobre crianças e adolescentes, pois isso ajudaria a evidenciar esses crimes e 

auxiliaria na busca de soluções. A Agência cita também crimes como a violência sexual, 

alegando que há  problemas que envolvem desde questões financeiras a, até mesmo, 

pela distinção de gêneros, cabendo ao jornalista ir além do básico, do factual e buscar 

informações que permitam debates, discussões e soluções. 

 



32 
 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema multifacetado 

– envolve fatores que passam pela desigualdade econômica, pela distinção de 

gênero, pela omissão do Estado e, até mesmo, pela impunidade dos agressores. 

Nem sempre essa multiplicidade de aspectos se encontra na superfície da 

questão. É papel do jornalista ir além da simples descrição do crime, ou seja, 

buscar informações que permitam contextualizar a ocorrência do fenômeno: 

discutindo causas, identificando consequências, debatendo soluções ou 

mostrando exemplos bem sucedidos de combate ao crime. (ANDI, 2008, 

p.121)  

 

 Buscou-se entender ao longo deste capítulo o real papel do jornalista e do 

Jornalismo na sociedade. Como eles agem, quais suas funções e como conseguem, 

através de suas publicações, realizar uma mobilidade transformadora na vida das 

pessoas, no caso desta pesquisa, na vida de crianças e adolescentes em situação de risco. 

Também procurou-se esclarecer o que é o poder simbólico e suas ligações com os meios 

de comunicação. Para o entendimento, citaram-se exemplos bem sucedidos de 

instituições, que através de temas de apelo emocional e simbólico conseguem manter a 

discussão sobre crianças e adolescentes na pauta da mídia. 

 Finaliza-se este tópico, novamente, com Thompson (1995), que usa o termo 

“poder simbólico”, já citado no início deste capítulo, para se referir à capacidade de  

interferência no curso dos acontecimentos. Enfim, ele acrescenta que o poder simbólico 

consegue influenciar o poder dos outros e produzir eventos por meio da produção e da 

transmissão de formas simbólicas. 

 

 

2.3 O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO: NOTICIABILIDADE, 

AGENDAMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Considerando a reflexão de Thompson sobre a influência do poder simbólico nos 

acontecimentos, este capítulo discute a noção de acontecimento, critérios de 

noticiabilidade, agendamento e enquadramento, a partir dos estudos de Berger, Leal, 

Wolf, entre outros autores. 

Segundo Berger et al (2009), o acontecimento jornalístico para existir precisa ser 

vivido, legítimo, cotidiano, social, puro e bruto. São acontecimentos que envolvem 

sujeitos e, mais claramente, os que dizem respeito à cobertura do imprevisível. A autora 

cita Charaudeau (2006), que destaca a existência de dois tipos de acontecimentos 
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jornalísticos que afetam a lógica midiática: os acontecimentos autogerados, que são 

previsíveis; e os acontecimentos heterogerados, que são casos acidentais.  

 

Nesse sentido, a partir da imprevisibilidade/previsibilidade dos acontecimentos 

e seus enquadramentos quando em contato com a „leitura jornalística‟, dois 

tipos básicos de acontecimentos jornalísticos, portanto, podem ser elencados: 

os imprevistos e os previstos. (BERGER et al, 2009, p.132) 

 

 

Os acontecimentos nem sempre são previstos, na sua maioria são imprevistos, 

inesperados. Berger et al (ibid) apoiam-se em José Manuel dos Santos (2005) para se 

referirem a três existências dos acontecimentos que são: os microacontecimentos, que 

são relativamente previstos e têm pequena repercussão noticiosa; os 

macroacontecimentos, que são acontecimentos que fogem da normalidade e são 

midiáticos; e, por último, os mega-acontecimentos, que tem uma importância 

potencializada e completamente midiática, como por exemplo, o atentado de 11 de 

setembro de 2001. 

No entanto, apesar da grande maioria dos acontecimentos serem imprevistos, há 

os previsíveis. Para elucidar, os autores complementam com as visões de Charaudeau 

(ibid) para destacar outros dois tipos de acontecimentos, que são: os acontecimentos 

programados, que são eventos  ou algo anunciado antecipadamente; e os acontecimentos 

suscitados, que são preparados e induzidos por alguma parte da sociedade.  

Independentemente de ser previsto ou imprevisto, o acontecimento jornalístico 

se baseia em três conceitos que são vistos como dele indissociáveis: agendamento, 

noticiabilidade e enquadramento. 

 

2.3.1 Agendamento 

 

O agendamento é como se fosse o cardápio de cada dia. São notícias que podem 

levar o acontecimento a se difundir na sociedade através das mídias. Os acontecimentos 

podem ser agendados ou acidentais. Notícias que já estão na agenda de um veículo 

podem chamar a atenção em outros e assim se espalharem por toda a sociedade. Da 

mesma forma um acontecimento acidental pode ter apenas uma nota em uma mídia, mas 

multiplica-se em portais noticiosos e outras publicações nos dias subsequentes, 

causando movimentos e manifestações por suas temáticas.  
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O acontecimento pode gerar-se de algo polêmico e ao desenrolar dos fatos 

ganhar mais ou menos repercussão. Segundo Leal et al (2010), “No jornalismo, como 

no mercado: a atenção editorial se volta para que a oferta corresponda à procura dos 

leitores/consumidores de informações”. Cabe aos leitores definirem se a notícia ganhará 

repercussão na mídia, pois são eles que consumirão a informação. No entanto, o que 

para a mídia seria apenas mais uma notícia diária, para os leitores pode ser uma febre de 

consumo daquela informação, causando um reposicionamento da mídia e um 

reagendamento para cobrir o aumento da procura.  

Rocha (2005) ressalta a importância da hipótese do agendamento (Agenda 

Setting), pois na década de 70 acreditava-se que a mídia não teria nenhuma capacidade 

de influenciar as pessoas. Trinta  anos após, o autor diz que a teoria sofreu uma “virada 

pelo avesso” no seu paradigma e salienta que “a mídia não só nos diz em que pensar, 

mas também como pensar e, consequentemente, o que pensar”. (Rocha, 2005, p. 3) 

 

A Teoria do Agendamento apresenta três componentes básicos: a agenda 

midiática (ou agenda jornalística), o conteúdo da mídia; a agenda pública, 

acontecimentos e assuntos vividos efetivamente pelas pessoas que compõem o 

público por serem considerados como relevantes; e agenda das políticas 

governamentais, eventos e informações patrocinadas pelo aparelho do Estado. 

(ROCHA, 2005, p.3) 

 

 

Segundo o autor,  correspondendo a cada uma dessas agendas, existem três tipos 

de atores ou agências principais que influenciam a agenda jornalística: os promotores de 

notícia; os profissionais do jornalismo e os consumidores de notícias.  

Wolf (2002) acredita que a hipótese do agendamento feito pela mídia não 

pretende persuadir as pessoas, mas apresentar ao público uma lista sobre o que é 

necessário ter uma opinião e discutir. Ressalta que a agenda-setting possui um impacto 

direto, mesmo que não imediato, sobre os destinatários. O autor revela que a hipótese se 

configura segundo dois níveis: a) ordem do dia dos temas, que são assuntos e problemas 

presentes na agenda dos mass media; b) a hierarquia de importância e de prioridades 

segundo a qual esses elementos estão dispostos na ordem do dia.  

Segundo Wolf, a agenda-setting ocupa um lugar de destaque no âmbito das 

modificações. Shaw apud Wolf (1979) defende que: 

 

Em conseqüência da acção dos jornais, da televisão e dos outros meios de 

informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 
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negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 

tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que 

os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo, Além disso, o 

público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que 

reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos 

problemas, às pessoas, (WOLF, 2002, p.144) 

 

 

Já Hohlfeld (1997) esclarece que é usada a terminologia “hipótese” de 

agendamento pelo fato de uma hipótese ser um sistema aberto, sempre inacabado e 

infenso ao conceito de “erro”, diferenciando-a da teoria, que é um paradigma fechado e 

já concluído. O autor acrescenta que há diversos pressupostos da hipótese do 

agendamento como o fluxo contínuo da informação, que é o excesso de informação que 

se não trabalhado corretamente pelo receptor pode se perder, e também, os meios de 

comunicação que influenciam o receptor a médio e em longo prazo, influenciando-o 

sobre o que pensar e falar. 

 

Portanto, dependendo da mídia, sofremos sua influência, não a curto, mas a 

médio e longo prazo, não nos impondo determinados conceitos, mas incluindo 

em nossas preocupações certos temas que, de outro modo, não chegariam a 

nosso conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa agenda. 

(HOHLFELD, 1997, p.45) 

 

 

De acordo com o autor, dependendo do assunto a ser abordado- agendado pela 

mídia, o público acaba, a médio e em longo prazo, por inclui-los em suas preocupações. 

Dessa forma, a agenda da mídia se constitui também na agenda individual e social.  

 

2.3.2 Noticiabilidade 

 

Segundo Ponte (2005) e Wolf (1994) apud Leal et al (ibid), noticiabilidade são 

os valores-notícia.  Os autores dizem que os valores-notícia “podem variar da noção de 

que têm valor noticioso eventos de rara ocorrência a temas que causam comoção, como 

atitudes violentas e/ou preconceituosas praticadas contra pessoas ou grupos ou ainda 

eventos programados, de óbvio impacto social”. 

O acontecimento vai dar-se no momento em que algum fato chamar a atenção. 

Quando houver algum barulho que possa se transformar em um acontecimento, a mídia 

estará lá para noticiar. 
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Por todo canto há objetos perdidos, mas a mídia procura aquele objeto, ali, sob 

o foco da luz, onde se faz uma notícia que recebe a mais alta cotação. Se os 

valores-notícia funcionam como essa grade de seleção e „captura‟ dos 

acontecimentos, ao atuarem como uma hipótese de trabalho dos jornalistas, 

eles são operadores que antecipam, que projetam um evento noticiável, 

excluindo um conjunto de outros. (LEAL et al, 2009, p.201) 

 

 

Para Silva (2005), entende-se por noticiabilidade todo e qualquer fator capaz de 

agir no processo da produção da notícia, como as características dos fatos, julgamentos 

dos jornalistas, qualidade do material como a imagem e o texto, relação com as fontes e 

o público, fatores éticos, políticos, econômicos e sociais.  

A autora ressalta que este entendimento nos leva a estabelecer instâncias ou 

conjuntos diferenciados de critérios de noticiabilidade: a) na origem dos fatos, que é a 

seleção primária dos fatos e os valores-notícia; b) no tratamento dos fatos, que é o 

formato do produto, qualidade do material jornalístico, prazo do fechamento, estrutura, 

tecnologia, etc; c) na visão dos fatos, a partir de fundamentos éticos, filosóficos e 

epistemológicos do jornalismo, que compreende conceitos de verdade, objetividade, 

interesse público, imparcialidade, entre outros.  Silva (2005, p.2) ressalta que “Esses 

conjuntos, com certeza, não funcionam de modo isolado. Na prática da produção 

noticiosa, todos esses critérios variados de noticiabilidade atuam concomitantemente”. 

De acordo com a autora, é preciso pensar sobre critérios de noticiabilidade por 

que há uma constatação prática de que não existe espaço nos veículos informativos para 

a grande infinidade de acontecimentos que ocorrem diariamente. Então é preciso 

selecionar o que será publicado. 

 

Frente a volume tão grande de matéria-prima, é preciso estratificar para 

escolher qual acontecimento é mais merecedor de adquirir existência pública 

como notícia. Muitos autores ao analisar a seleção de notícias concentram sua 

atenção nos valores-notícias (características do fato em si) e na ação pessoal 

do profissional, mas, ao avançarem nas comprovações de que a seleção 

prossegue no trajeto do  tratamento dos fatos dentro da redação, costumam 

empregar como sinônimos seleção e valores-notícia. (SILVA, 2005, p. 4) 

 

 

 Silva alega que ao tratar jornalisticamente os fatos na produção material da 

notícia, a seleção e hierarquização recorrem aos valores-notícia. Mas acrescenta que 

esta é apenas uma parte do processo, pois essas escolhas dependem de outros critérios 

de noticiabilidade, como o formato do produto, qualidade da imagem, linha editorial, 

custo, público alvo, entre outros.  
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2.3.3 Enquadramento 

 

Os enquadramentos dos acontecimentos se dão de acordo com cada mídia. Os 

veículos constroem diferentes enquadramentos de acordo com a política editorial. 

Alguns preferem abordar um acontecimento de forma pejorativa e outras de uma forma 

mais suave, não constrangedora.  

Segundo Antunes (2009), o jornalista, quando percebe algo noticiável, mobiliza 

diversas percepções, que vão da sua experiência profissional até as molduras pré-

definidas no meio em que trabalha, como as editorias, linha editorial, linguagem do 

veículo, entre outras. “Trata-se de estabelecer um quadro, de se perguntar que evento é 

este, que notícia será esta, para verificar o grau de conformidade com outros 

acontecimentos jornalísticos, identificando o seu grau de tipicidade e singularidade”. 

(Antunes, 2009, p.86). 

O autor ainda esclarece que são processos estruturados por meio dos 

enquadramentos: negociar o que é e o que não é notícia e o que contar e como contar. 

Ainda destaca que o inusitado, o novo e o diferente são sempre enquadramentos 

buscados nos assuntos noticiados. O autor conclui que “Há uma clara proposição de que 

a construção jornalística da notícia se dá no escopo de enquadramentos, que se fazem 

presentes na matéria e ajudam a compor seu processo de significação e instigam o leitor 

a perceber a realidade de maneira similar” (Antunes, 2009, p.96). 

Ainda esclarece que uma única matéria pode conter várias ideias-chave, mas 

para isso acontecer vai depender do recorte dado a ela.  

 
A análise de um enquadramento a partir de um texto jornalístico não pode 

prender-se à identificação de uma ideia principal sob pena de produzir um 

reducionismo na compreensão dos processos pelos quais o sentido se constrói 

na notícia. Dependendo do recorte, uma mesma matéria pode conter em 

diferentes passagens várias ideias-chave, no interior do próprio material 

significante que a compõe. (ANTUNES, 2009, p.97) 

 

 

Para Carvalho (2010, p.6), narrar um acontecimento transformado em notícia, 

dando-lhe um enquadramento, “consiste, à primeira vista, na seleção de aspectos que 

deem à narrativa sobre ele inteligibilidade, a partir de estruturas cognitivas e quadros de 

referência que conduzirão a uma determinada visão, dentre uma série de outras 

possíveis (...)”.  
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Esta pesquisa foi realizada a partir da análise de conteúdo dos jornais “A Razão” 

e “Diário de Santa Maria”, com o objetivo de verificar como os jornais produzem a 

informação quando a temática é a das crianças e adolescentes em situação de risco. 

A análise de conteúdo é uma metodologia usada em vários campos de estudo, 

inclusive o da comunicação. Segundo Corrêa (2005), ela é feita a partir da análise de 

mensagens e cumpre os requisitos de sistematicidade e confiabilidade. Para haver uma 

boa análise de conteúdo, é preciso ter conhecimento sobre o tema, definir bem os 

objetos de estudo, as delimitações e até mesmo o contexto do objeto a ser pesquisado, 

afirma o autor. 

Conforme Corrêa,  a análise de conteúdo se organiza em três fases cronológicas, 

a primeira é a pré-análise, que é o planejamento do trabalho; a segunda,  a exploração 

do material, que diz respeito à análise propriamente dita; e a última, é o tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação, que são os resultados tratados de maneira a serem 

significativos e válidos. Segundo o autor, a primeira fase é a mais importante do 

trabalho, pois serve de base para as fases seguintes. 

Para ter mais precisão sobre a quantidade de matérias publicadas nos jornais 

locais, o trabalho utilizou a técnica da semana composta. Ela é uma semana artificial 

que deve possuir os mesmo dias de uma semana real (uma segunda, uma terça, uma 

quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo). Dessa forma, cada um desses 

dias fica em uma semana do mês. 

Motta et al (2006) explica que esta técnica parte do pressuposto de que a 

cobertura jornalística apresenta características semelhantes ao longo dos dias da 

semana, ou seja, um único dia da semana bastaria para saber como foram as publicações 

durante toda aquela semana. Segundo Motta (2006, p 15), “é fundamental que sejam 

escolhidos os dias que se remetem ao período de ocorrência do fato”. 

Como ressalta o autor, é preciso selecionar o período dos fatos. Com base na 

técnica da semana composta, o presente trabalho selecionou dois períodos para realizar 

a análise. 

O primeiro período refere-se ao final do mês de novembro de 2010 e se 

encerrando no início de janeiro de 2011. A escolha deu-se pelo fato de ser a época das 

festividades de final de ano, como Natal e Ano novo, e os jornais abordarem esta 
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temática com mais frequência, tentando sensibilizar os leitores. Sabe-se que o jornal 

“Diário de Santa Maria” iniciou campanha, no dia 10 de dezembro até 25 do mesmo 

mês, para que as pessoas ajudassem uma criança, doando brinquedos, roupas, materiais 

de estudo ou o que fosse pedido por ela.  

Os dias escolhidos foram fundamentais para a realização da pesquisa, pois no 

mês de novembro ainda não haviam começado as publicações de ajuda; o mês de 

dezembro, quando já haviam iniciado as campanhas de auxílio às famílias e crianças e, 

por fim, o início de janeiro, quando já haviam se encerrado as festividades e campanhas. 

O segundo período de análise foi escolhido por ser próximo do anterior e 

também festivo, caracterizado por muitas matérias publicadas sobre crianças e 

adolescentes. Durante o carnaval, os jornais promovem matérias de conscientização 

para que os jovens tenham responsabilidades; e, ainda, a Páscoa, quando, novamente, se 

tem maior número de matérias relacionadas à temática deste trabalho. No entanto, existe 

um espaço durante o carnaval e a Páscoa, no qual pôde ser analisado como é o 

tratamento do tema no dia-a-dia dos dois jornais escolhidos.  

 

DIAS DE ANÁLISE – SEMANA COMPOSTA 

Período 1°- Novembro de 2010, terça-feira, 16; quarta-feira, 24; - Dezembro de 

2010, quinta-feira, 02; sexta-feira, 10; sábado, 18; domingo, 26; - Janeiro de 2011, 

segunda-feira, 03. 

Período 2°- Março de 2011, segunda-feira, 07; terça-feira, 15; quarta-feira, 23; 

quinta-feira, 31; - Abril de 2011, sexta-feira, 08; sábado, 16; domingo, 24. 

 

Portanto, a pesquisa constituiu-se de uma análise de conteúdo, na qual foi 

verificada a quantidade e os formatos dos materiais jornalísticos. Entende-se por 

quantitativa, segundo Lago (2007), a “contagem de frequências do conteúdo manifesto”. 

No presente trabalho recorreu-se à análise de conteúdo, o que caracteriza uma análise 

quantitativa, na qual se procurou obter melhores estudos dos fatos que foram 

examinados. 

Buscou-se verificar como a matéria situa o leitor sobre a temática da criança e 

do adolescente, analisando-se como ela foi construída e tendo-se como critério os 

preceitos definidos pelo Estatuto. Estudou-se como as matérias se apresentam nos 

jornais de Santa Maria, qual o formato das mesmas, se são notas, notícias ou 
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reportagens, onde as matérias estavam localizadas nos jornais, em quais editorias, qual 

página e se houve ou não imagens para ilustrar a informação. Verificou-se, ainda, se as 

fotografias usadas estavam de acordo com o Estatuto. 

Também foram observadas quais as principais abordagens que os jornais usam 

ao tratar da temática. O estudo contabilizou a quantidade de produção de matérias em 

cada jornal e também quais foram as fontes mais procuradas e citadas nas publicações.  

A pesquisa analisou se os jornais observam a lei dos direitos da infância. Foi 

verificado o conteúdo dos materiais jornalísticos, como foram elaborados e com que 

objetivos. Foi observado se os jornais impressos exercem a função de questionar e 

debater este assunto ou se apenas informam, sem o comprometimento em repassar 

conhecimentos aos leitores.  

Toda publicação que se referiu a menores de 18 anos em situação de 

vulnerabilidade, como agressões físicas, psíquicas, morais, atos como abuso sexual, 

consumo de drogas, entre outros, foi observada e incluída na análise.  

 

3.1 O CORPUS DA PESQUISA 

 

 Para analisar os jornais, é preciso entender como funciona a rotina de um jornal, 

seja ele pequeno ou grande, regional ou nacional. Por este motivo, neste capítulo vamos 

estudar quais as facilidades e dificuldades de jornais regionais, como o “Diário de Santa 

Maria” e “A Razão”. 

Entendemos que os jornais de âmbito nacional possuem estruturas sofisticadas, 

maiores tiragens e número de páginas maiores do que os jornais regionais. Além disso, 

a ANDI (2003, p.35) diz que “em virtude da facilidade de acesso a um conjunto mais 

amplo de fontes e dados, também contam com melhores condições para desenvolver 

investigações de profundidade”, dessa maneira conseguem atingir mais diretamente seus 

objetivos.  

A importância de um jornal regional perante a temática da infância se justifica 

pelo fato de que eles estão mais próximos da notícia e, consequentemente, conseguem 

buscar mais formas de solucionar problemas.  As publicações “Diário de Santa Maria” e 

“A Razão” podem ser menores do que grandes jornais nacionais, mas desempenham a 

mesma função, que é de transmitir a notícia e fazer o leitor refletir, debater e questionar 

assuntos sobre esta temática. 
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Estruturas menos complexas, como as geralmente encontradas em jornais 

regionais, não são, necessariamente, condicionantes de uma abordagem 

simplista das questões relativas a crianças e adolescentes. Ao contrário, as 

proximidades com os problemas locais e suas possíveis soluções podem 

resultar em tratamento jornalístico efetivo e mobilizador dos poderes 

públicos e da sociedade como um todo. (ANDI, 2003, p.35) 

 

 

Na cidade de Santa Maria, os jornais “Diário de Santa Maria” e “A Razão” são 

os dois maiores jornais da cidade, de circulação diária. “A Razão” é o mais antigo, 

surgiu em 1934. Já o “Diário de Santa Maria” foi criado em 2002, pelo grupo RBS. 

Desde 2004, ele obtém o primeiro lugar no mercado.  

Por serem dois jornais grandes que abrangem, além de Santa Maria, toda a 

região Central do Rio Grande do Sul, “A Razão” e “Diário de Santa Maria” podem 

contribuir para uma mobilidade transformadora, pois em suas publicações diárias, 

podem debater, questionar e indagar sobre questões ligadas à temática deste trabalho. 

O jornal “A Razão” tem 90% de sua tiragem distribuída para assinantes e, como 

se autointitula, é um jornal marcadamente comunitário que defende assuntos de 

interesse das comunidades da região Central e Fronteira Oeste do Estado. A publicação 

atinge 40 municípios da região Central e Fronteira Oeste do Estado, além de cidades 

importantes como a capital, Porto Alegre. 

Já o “Diário de Santa Maria” é um jornal local. No entanto, como o próprio 

nome menciona, procura trazer notícias da cidade, do país e do mundo em suas 

publicações. O jornal circula com mais de 18 mil exemplares, de segunda a sexta, e 24 

mil nos finais de semana. Também já ganhou o prêmio mais importante do jornalismo 

brasileiro, o Prêmio Esso. O Diário abrange 33 municípios da região Central do Rio 

Grande do Sul. 

Notadamente, os dois jornais atingem um grande número de leitores, ou seja, 

têm a possibilidade de fazer com que as pessoas pensem sobre os assuntos e sejam 

alertadas sobre os acontecimentos. 
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4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

“Diário de Santa Maria” 

Matéria 1 

Terça-feira  -  16/11/2010 / “Diário de Santa Maria”  

Título Recanto terá nova casa 

Chamada 

na capa 

INFÂNCIA - Recanto da Esperança vai se mudar em breve 

Síntese 

 

A mudança da ONG de endereço. Descrição da nova casa, atividades 

que serão desenvolvidas e o pedido de auxílio para quem quiser ajudar a 

entidade a se manter no novo local. 

Imagem Possui duas imagens, uma da nova casa e outra da antiga moradia. 

Editoria Geral 

Fontes -Presidenta da Organização não-governamental Recanto da Esperança, 

Valquíria Dal Ri. 

 

-Secretária de Assistência Social do Município, Marta Zanella. No 

entanto, não foi encontrada para comentar sobre a possível ajuda vinda 

da Prefeitura. 

 

Pároco da Igreja da Medianeira, Padre Bertilo Morch. (A ONG 

funcionava no subsolo do Altar-Monumento, no Parque da Medianeira. 

A administração da Basílica da Medianeira pediu à entidade que se 

retirasse). 

Formato Notícia. 

 

Dois box explicativos sobre como ajudar a entidade: 

-“seja um colaborador” e; 

- “A ONG”. 

ECA É observado na publicação 

Página 10 
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A matéria do jornal “Diário de Santa Maria”, da editoria de Geral e classificada 

no formato notícia, aborda a mudança de endereço da organização não-governamental 

(ONG) Recanto da Esperança. A matéria foi publicada no dia 16 de novembro de 2010, 

terça-feira. A matéria possui uma chamada na capa do jornal: “INFÂNCIA: Recanto terá 

nova casa”. 

No jornal, a matéria ganha destaque. Localizada na página 10, a publicação tem 

espaço de aproximadamente 2/3 da página.  

Acima do título, na linha de apoio, a frase destaca o ângulo da matéria: 

“INFÂNCIA: ONG que precisa deixar o altar-monumento alugou um imóvel no bairro do 

Rosário”. O título traz a informação: “Recanto terá nova casa”. 

No lead da matéria a frase critica de maneira implícita a atitude da Igreja em 

pedir que ONG deixasse o local: F1: “Direção da Basílica da Medianeira pediu que 

entidade saísse do local para reformar altar”. Seguida da expressão no sublead: F2: 

“Um lar de verdade”, referindo que este é o desejo da ONG em relação à nova sede.   

O texto anuncia um dos principais temas que afetam a infância: a segurança e a 

necessidade de um lar. Além de citar o novo endereço, é mencionada qual a estrutura da 

nova moradia, quantos quartos, banheiros, garagens, entre outros cômodos da casa. Faz 

menção de que uma das garagens será ocupada pelo brechó e a outra pela oficina de 

marcenaria, o que enuncia a preocupação com a sustentabilidade. 

A questão da solidariedade com a Recanto da Esperança é levantada na matéria. 

Segundo a publicação, como a nova casa tem estrutura menor da que era ocupada no 

Altar, alguns móveis serão vendidos e a renda revertida às despesas da casa. Em relação 

ao pagamento do aluguel, é citado que a ONG pediu ajuda à Prefeitura para auxiliar na 

despesa e, caso não consiga, a entidade contará com a solidariedade.  

A solidariedade com a entidade pode ter sido um dos motivos da realização desta 

pauta. O apoio ao Recanto, através da publicação da matéria, poderia resultar algo 

positivo para a ONG, como a ajuda nas despesas por meio de doações. A matéria 

ressalta a realidade e a situação vivenciada pelas crianças que residem na casa e 

precisam da ajuda da entidade como uma maneira de evidenciar o problema e fazer com 

que as pessoas se comovam com o caso. 

As fontes usadas na publicação são próximas da situação vivenciada pelo 

Recanto. A primeira delas é a Presidenta da organização não-governamental Recanto da 
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Esperança, Valquíria Dal Ri. Cita-se também o pároco da Igreja, Padre Bertilo Morch, 

que disse não saber da mudança. Ainda houve a tentativa de contato com a Secretária de 

Assistência Social do Município, Marta Zanella, no entanto ela não atendeu o celular. 

Seria questionado se a Prefeitura ajudaria ou não a entidade a pagar o aluguel da nova 

residência. 

 Na publicação, destacam-se duas imagens, a principal mostra a frente do novo 

lar, com a legenda:  “A mudança para a nova sede gerou uma empolgação entre os 

funcionários e as crianças atendidas pela ONG. O aluguel custará R$800”,  

O valor divulgado na legenda da foto revela-nos e ressalta, novamente, que a 

casa é alugada e a entidade precisa de meios para pagar as despesas. A legenda 

evidencia a alegria pela mudança, mas também, que o aluguel terá que ser pago, seja por 

ajuda da Prefeitura ou pela solidariedade. 

A imagem secundária mostra o Altar da Medianeira, local onde existia o 

Recanto da Esperança. Um quadro com dois box está junto da matéria. Cada parte 

recebe uma denominação, sendo elas:  “a entidade e como ajudar”. 

 BOX 1º  

 Neste espaço, é pedido ao leitor para que ele “seja um colaborador” e é 

explicado como fazer. É dito que as pessoas podem fazer a doação em dinheiro e 

também podem doar roupas infantis e alimentos na própria sede. É acrescentada a 

informação sobre onde doar, fornecendo-se endereços para localização. No box fica 

comprovada a intenção da matéria em querer ajudar a entidade, pois se divulga todos os 

dados para quem quiser contribuir.  

BOX 2º 

 O segundo box fala sobre “A ONG”. Menciona que a Recanto da Esperança é 

uma instituição que acolhe meninos que sofreram violência e são encaminhados pelo 

Conselho Tutelar e pelo juizado da infância e da juventude. É informado que a entidade 

fornece programa de acolhimento (morada provisória) para meninos de 4 a 12 anos e 

programa de apoio socioeducativo em meio aberto (Asema) para meninos de 7 a 14 

anos.  

Naquele momento, segundo o conteúdo contido no box, havia três meninos 

abrigados e 14 participantes do Asema. A entidade já havia atendido aproximadamente 

1,1 mil crianças até aquele momento. É citado, ainda, que a entidade oferece oficinas 

culturais e artísticas e também quais as fontes de recursos utilizadas.  
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 Observa-se que as regras impostas pelo ECA, tais como a não divulgação da 

imagem, nomes e idades de crianças e adolescentes em situação de risco, são 

obedecidas na matéria. As fotos, em momento algum, expõem alguma situação 

comprometedora para os meninos que residem na antiga e agora na nova moradia.  

 

Matéria 2 

 

Quinta-feira - 02/12/2010 / “Diário de Santa Maria”  

Título Preso após tentar estuprar menina 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Menina de 8 anos, de Rosário do Sul, é vítima de tentativa de estupro. 

Em depoimento, ela diz que o homem é seu conhecido. A tentativa de 

estupro foi em um mato, no local foi encontrado preservativos, um 

colchão, um pacote de pipoca, entre outros objetos. Após ser obrigada a 

deitar no colchão, o homem teria baixado as calças e as cuecas e a 

molestado. Um homem que passava pelo local avistou a cena e deu um 

grito de alerta. O suspeito fugiu do local e foi achado em casa pela 

polícia. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes Não há nenhuma fonte específica 

Formato Notícia 

ECA É observado na publicação 

Página 12 

 

A notícia publicada na quarta-feira, 02 de dezembro de 2010 no jornal “Diário 

de Santa Maria” fala sobre uma menina de 8 anos que foi vítima de tentativa de estupro. 

A notícia é localizada na editoria de Polícia, página 12, e não possui chamada de 

capa. Ela ocupa um espaço pequeno no canto superior direito da página, não aprofunda 

a abordagem, apenas fornece os dados. 
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A linha de apoio diz: “FLAGRANTE: Vítima tem apenas 8 anos”. Esta frase 

mostra uma maneira de evidenciar o acontecimento, de chamar o leitor a ler a notícia. 

Quando relata que a vítima tem “apenas 8 anos”, a publicação comove o leitor, pois é 

uma situação chocante, impactante, que espanta as pessoas. 

O título “Preso após tentar estuprar menina” é complementado pela informação 

da linha de apoio, que diz que a vítima tem apenas oito anos. 

Em depoimento, a menina diz que o homem, 51 anos, é seu conhecido e que a 

teria abordado para pedir um número de telefone, ao recusar-se a prestar a informação, o 

homem teria dado um soco em suas costas e a levado para um mato, onde teria baixado 

as calças e a cueca e a molestado. Não é revelado onde e nem para quem a menina fez o 

depoimento. Também não é citado se ela estava acompanhada dos pais, já que é uma 

criança e não tem condições de se defender sozinha. 

O relato da vítima mostra uma situação característica nos casos de tentativa de 

estupro. O suspeito da agressão é conhecido da vítima, que por ser criança não possui 

condições de se defender sozinha.  

A notícia ainda acrescenta que um homem que passava pelo local viu a cena e 

deu um grito de alerta, fazendo com que o suspeito fugisse do local, sendo encontrado 

pela polícia em casa. No local do crime, foi apreendido um boné, um colchão, uma 

camiseta, duas embalagens de preservativos fechadas, um celular e um pacote de 

pipoca.  

Nenhuma fonte foi procurada, supostamente a notícia foi retirada de um Boletim 

de Ocorrências. Não há imagem para ilustrar a publicação. A notícia, em si, apenas 

informa o acontecimento, não aprofunda o caso. É uma matéria noticiosa sem a 

pretensão de ir além dos fatos. 

 

Matéria 3 

Sexta-feira - 10/12/2010 / “Diário de Santa Maria”  

Título Geovana escreve ao Noel 

Chamada 

na capa 

-“É fácil ser o Noel dela” 

 

 – Início da campanha do jornal “Diário de Santa Maria” que mostrou os 

pedidos de crianças ao “Papai Noel da Expresso Medianeira” 
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- Box com a carta da menina: 

 

 “Minha tia é papeleira, mas cuida muito bem de nós. Por isso, escrevo 

para pedir para o senhor material escolar. Espero que alguém leia minha 

cartinha.” Geovana da Silva Martins, 6 anos, que sonha ser, um dia, 

professora. 

 

-Há imagem da menina com uma boneca. Ao fundo, uma casa de 

madeira com uma carrocinha de materiais recicláveis. 

Síntese 

 

Neste dia inicia a campanha do jornal para as pessoas adotarem uma 

cartinha de uma criança e realizar seu pedido. Aborda os principais 

pedidos das crianças, ressaltando que material escolar é o mais 

frequente. Aborda a rotina da família e da tia papeleira e limpadora de 

túmulos no Cemitério Ecumênico. Na casa, vivem nove pessoas, sendo 

cinco crianças. A mãe de Geovana está grávida e a tia tem a guarda legal 

dela.  A reportagem ainda fala sobre os estudos de Geovana e as 

dificuldades dela, além do sonho de ser professora.  

Imagem Há uma foto de Geovana mostrando sua cartinha. 

 

Legenda: 

 “Menina que sonha em ser professora quer ganhar cadernos, canetas, 

livros e lápis neste Natal” 

Editoria Geral- Natal 

Fontes -A tia de Geovana, Maria Claudete Soares Martins, 55 anos. 

 

-A garota que enviou a carta, Geovana da Silva Martins 

Formato Reportagem  

 

Box: “Você pode ajudar”, informação sobre como ajudar, fornecimento 

de número de telefone e site do Diário, onde e até quando enviar as 

cartas (endereço) 
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Box: “outros pedidos de material escolar” 

 

Carta 1: “Papai Noel, meu nome é Endrigo Ernesto Oliveira. Tenho 6 

anos. Gostaria muito que o senhor me desse uma mochila e um caderno 

do Ben 10 e uma roupa bem bonita para o meu irmão de 5 anos. 

Obrigado”. Endrigo, 6 anos, Loteamento Cipriano da Rocha. 

 

Carta 2: “Estou na 1ª série. Gostaria de pedir ajuda a você no meu 

material escolar. Tenho um grande sonho de ter uma boneca bebê dodói, 

mas tenho a esperança de que neste Natal vou realizar este sonho”. 

Nathalia, 6 anos, bairro Urlândia.  

ECA Não é observado na publicação 

Página 10 

 

No dia 10 de dezembro, de 2010, o jornal “Diário de Santa Maria” inicia uma 

campanha que mostra pedidos de crianças ao Papai Noel. A primeira reportagem desta 

série ganha destaque na capa. Apesar de ter a imagem principal da capa, a reportagem é 

a matéria secundária.  

A matéria possui chamada de capa. A imagem principal da capa é da menina que 

escreveu a cartinha. A legenda complementa dizendo “É fácil ser o Noel dela”. 

A foto da capa é da criança de 6 anos de idade com uma boneca no colo. Seu 

rosto é todo divulgado. Ainda percebe-se na imagem uma casa simples ao fundo, 

possivelmente a residência da menina.  Na frente da casa existe uma carrocinha de 

material reciclável, com diversos materiais dentro, como papelão e plástico. A 

carrocinha provavelmente é da tia da criança que, segundo a cartinha, é papeleira. 

Compreende-se a intenção da imagem em querer mostrar a realidade da menina 

para que outras pessoas comovam-se com a situação dela e a ajudem. No entanto, deve-

se preservar a imagem da criança segundo o art. 17 do ECA. Mostrar a realidade dela, 

como sua casa e o sustento da família, é uma forma de expor a garota, quebrando o 

direito ao respeito sobre a integridade moral da criança. A intenção da imagem foi 

enternecer as pessoas e  apesar de não usar a fotografia em um sentido negativo a figura 
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de capa do jornal “Diário de Santa Maria” contraria as disposições do art. 17, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O texto da foto anuncia que a partir desse dia até o dia 24 o jornal irá mostrar os 

pedidos ao Papai Noel, acrescentando: “A campanha da empresa busca pessoas que 

queiram bancar o Bom Velhinho de crianças como Geovana, cujo presente está na 

cartinha ao lado. Pode parecer bem simples pra você, mas é importante demais para 

ela alcançar seu sonho.”. 

Com um texto emotivo para ajudar a criança da foto que escreveu a carta, a 

matéria  busca despertar um lado sentimental nas pessoas, para que contribuam com o 

Natal de crianças carentes, as quais as famílias não têm condições de dar um presente.  

A cartinha enviada para a campanha está localizada junto à fotografia da menina, 

ainda na capa. Ela diz o seguinte: “Minha tia é papeleira, mas cuida muito bem de nós. 

Por isso, escrevo para pedir para o senhor material escolar. Espero que alguém leia 

minha cartinha”. Geovana da Silva Martins, 6 anos, que sonha ser, um dia, professora. 

Evidencia-se nome, sobrenome e idade da criança. A própria cartinha enviada e 

publicada ressalta a realidade da menina. Novamente, a publicação não respeita o ECA, 

em seu art. 17, que diz ser necessário preservar a identidade de crianças e adolescentes, 

pois divulga todos os dados da menina. 

 Ressalta-se que o artigo 17 determina que é preciso observar o direito ao 

respeito, que consiste na inviolabilidade da integridade da criança e do adolescente e na 

“preservação da imagem, identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais”.  

A reportagem está localizada na editoria de Geral, página 10, e ocupa 

praticamente toda a página.  

A linha de apoio destaca: “NATAL: Assim como Geovana, que quer material 

escolar, crianças podem enviar cartas até amanhã”.  

 

O título é “Geovana escreve ao Noel” e o lead enfatiza a campanha: F1: 

“„Diário‟ conta, a partir de hoje, pedidos de crianças para o Bom velhinho da 

Expresso Medianeira”. 

A redação da reportagem é toda voltada para a dona da cartinha e um pouco para 

sua família. O repórter fala sobre como a tia de Geovana consegue pagar as contas da 

casa, já que mora com a menina e mais sete pessoas, sendo que cinco são crianças. O 
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repórter destaca que a tia da criança é papeleira e limpa túmulos no Cemitério 

Municipal para sustentar a família, e que não tem condições de dar presente a todos. 

Observa-se que é ressaltada a situação da família, com a finalidade de 

surpreender as pessoas e mostrar uma realidade humilde em que vivem as crianças. 

Mostra-se que nesta época de Natal, na qual o presente material simboliza a data, muitas 

crianças não terão o que ganhar. Desta forma, mexe-se com o aspecto sentimental das 

pessoas, influenciando-as a ajudar e contribuir de alguma forma. 

Acrescenta-se o nome da Escola em que Geovana estuda, qual série que cursará, 

e que “Isso ficará mais fácil se ela tiver seu pedido atendido pelo Noel”-  referindo-se 

ao pedido de material escolar para os estudos.  

Acrescenta-se que a criança passa as tardes no Lar de Mirian e Mãe Celita, para 

ocupar o tempo ocioso.  Este Lar é um abrigo para crianças e adolescentes. Nele 

também funciona o Apoio sócio-educativo em meio aberto (Asema), que as crianças 

frequentam em turno oposto à escola. 

As fontes utilizadas na composição desta reportagem foram a menina que enviou 

a cartinha, Geovana da Silva Martins, e a tia de Geovana, Maria Claudete Soares 

Martins, 55 anos. Maria Claudete apenas conta a situação da família e fala  de Geovana 

em relação aos estudos. A menina, apesar de ter tido revelado seu nome, idade, onde 

estuda e ter mostrado a fachada da casa onde mora, apenas diz na matéria que o sonho 

dela é ser professora.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente não é observado na publicação. Percebe-

se que algumas regras são descumpridas, tais como revelação da identidade, onde 

estuda, onde mora, além da imagem da criança. 

A reportagem conta com uma imagem para ilustrar a matéria. A legenda diz: 

“UM SONHO: menina que sonha em ser professora quer ganhar cadernos, canetas, 

livros e lápis neste Natal”. A fotografia é semelhante à da capa do jornal. A diferença é 

que nesta imagem Geovana mostra sua cartinha. Novamente, o art. 17 do Estatuto não é 

observado, no que diz respeito à preservação  da imagem, identidade e objetos pessoais.  

Na reportagem existe um box com os dizeres “VOCÊ PODE AJUDAR”. Nele 

constam informações sobre como ajudar, fornecimento de número de telefone e site do 

Diário, onde e até quando enviar as cartas. Ainda neste box, há um sub-box dizendo: 

“outros pedidos de material escolar”. É reproduzido o teor de duas cartas:  
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Carta 1: “Papai Noel, meu nome é Endrigo Ernesto Oliveira. 

Tenho 6 anos. Gostaria muito que o senhor me desse uma 

mochila e um caderno do Bem 10 e uma roupa bem bonita para 

o meu irmão de 5 anos. Obrigado”. Endrigo, 6 anos, 

Loteamento Cipriano da Rocha. 

 

Carta 2: “Estou na 1ª série. Gostaria de pedir ajuda a você no 

meu material escolar. Tenho um grande sonho de ter uma 

boneca bebê dodói, mas tenho a esperança de que neste Natal 

vou realizar este sonho”. Nathalia, 6 anos, bairro Urlândia.  

 

A reportagem insiste no discurso da comoção. Conclui-se  que esta é uma 

reportagem de cunho social, que busca ajudar crianças a realizar seus sonhos de Natal, 

que tem a intenção de proporcionar um dia melhor às crianças. No entanto, para realizar 

a matéria e chegar aos objetivos, foi ferido um princípio importante do ECA, do Direito 

ao Respeito, art. 17. 

 

Matéria 4 

Sábado – 18 e 19/12/2010 / “Diário de Santa Maria”  

Título O sonho de Lisiane a seu alcance 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Conta a história da menina que enviou a cartinha ao Papai Noel, entre os 

assuntos que são abordados na reportagem é dito que:  “ela relata 

algumas dificuldades pelas quais passa, como viver sem a presença do 

pai e as dificuldades financeiras para poder realizar seus sonhos”.  

 

 Fala sobre a família de Lisiane Ribeiro da Rosa, 11 anos,  que vive com 

a mãe e o irmão Marcelo, 16. É descrito como é a casa da família, desde 

o portão que abre com dificuldade até as divisórias entre os cômodos que 

são feitas com os próprios móveis.  Após, são abordadas as dificuldades 

da mãe de Lisiane para sustentar os filhos.  

 

Carta de Lisiane:  

“Meu sonho seria ganhar uma boneca grande e material para que eu 

possa continuar meus estudos. Minha mãe é separada do meu pai. Ela 
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trabalha muito e nunca sobra quase nada para mim”.  

Imagem Imagem da menina com um urso e um caderno 

 

Legenda:  

“Com a boneca e o caderno velho, Lisiane aguarda pelo Papai Noel e 

espera que ele lhe traga os presentes novos”. 

Editoria Geral 

Fontes A garota que enviou a carta, Lisiane Ribeiro da Rosa, 11 anos. 

 

A mãe de Lisiane, Carmem Ribeiro da Rosa, 58 anos.  

Formato Reportagem  

 

Box:  

“Ajude uma criança” 

São divulgadas informações sobre como ajudar uma criança e como 

adotar uma cartinha.  

 

Box: 

 “Outras cartinha enviadas ao Papai Noel” 

 

Carta 1: Meu pedido é ganhar uma bola de vôlei. Espero que o senhor 

realize meu sonho de Natal.” Camila, 10 anos, Vila Lídia.   

 

Carta 2: Gostaria muito de ganhar uma bola de futebol para jogar com 

meus amigos porque minha mãe não tem condições. 

ECA Não é observado na publicação 

Página 14 

 

Na edição de sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro, de 2010, o jornal “Diário 

de Santa Maria” mostra mais uma história de uma menina carente que participa da 

campanha dos pedidos das crianças ao Papai Noel. 
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A reportagem não apresenta nenhuma chamada de capa. Localizada na editoria 

de Geral, ela é a única matéria da página 14, ocupa cerca de 2/3 e divide o resto do 

espaço com propagandas publicitárias. 

Na linha de apoio destaca-se o objetivo da publicação, o pedido da menina. 

“NATAL: Menina pediu uma boneca e material escolar na cartinha que escreveu ao 

Papai Noel da Expresso Medianeira”. 

No título, ressalta-se que está nas mãos do leitor ajudar a criança que não tem 

condições de ganhar seu presente de Natal: “O sonho de Lisiane a seu alcance”. 

O lead esclarece que a menina passa por dificuldades, mas não se deixa abalar. 

F1: “Sem se deixar abalar pelas dificuldades da vida, ela quer brincar e ser professora 

quando crescer”. 

A redação conta um pouco da vida pessoal da menina. Relata onde ela mora, 

Vila 7 de Dezembro, que vive sem a presença do pai, passa por dificuldades financeiras 

e está na 5º série, na Escola Marista Santa Maria. A cartinha da menina é revelada no 

meio to texto. Antes da carta, é destacado seu nome e sobrenome: Lisiane Ribeiro da 

Rosa, 11 anos. 

F2: “Meu sonho seria ganhar uma boneca grande e material para que eu possa 

continuar meus estudos. Minha mãe é separada do meu pai. Ela trabalha muito e nunca 

sobra quase nada para mim”. 

O repórter diz que a menina mora com a mãe, 58 anos e o irmão, 16 anos. Para 

evidenciar que realmente a situação da menina é de vulnerabilidade o repórter descreve 

o que observa.  

F3: “Na chegada já é possível ver que o portão abre com dificuldade, e as 

divisórias entre os cômodos são feitas com os próprios móveis. Nas paredes 

improvisadas, Lisiane e as amigas brincam com giz, imitando um quadro-negro”. 

As dificuldades da família são destacadas também.  A matéria relata que a mãe 

trabalha de faxineira em várias residências, é separada e pretende concluir o ensino 

médio. Também referencia que, apesar das dificuldades, consegue suprir as 

necessidades básicas da família, porém, o sonho de Natal da filha está distante do 

orçamento. O ângulo da matéria segue a linha da comoção através da realidade vivida 

pela menina. Mostra a situação da casa, dos cômodos, da mãe. 

As fontes utilizadas na reportagem são a garota que enviou a carta, Lisiane 

Ribeiro da Rosa, 11 anos, e a mãe da menina, Carmem Ribeiro da Rosa, 58 anos. 



54 
 

Destaca-se que são divulgados o nome, sobrenome, idade, localização da casa, 

imagem da menina, onde ela estuda e em que série está. Novamente, em mais uma 

publicação da série sobre os pedidos de Natal, o “Diário de Santa Maria” infringe 

algumas determinações estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 

17, já referido, é contrariado, pois não permite a divulgação de tais informações. 

A fotografia utilizada para ilustrar a matéria mostra a menina com um urso e um 

caderno nos braços, em frente de casa. Ela veste uma camiseta e um short acima dos 

joelhos, além de um chinelo de dedo. Não é possível identificar a casa. A legenda 

explica: “CHEIA DE ESPERANÇA: com a boneca e o caderno velhos, Lisiane aguarda pelo 

Papai Noel e espera que ele lhe traga os presentes novos”. 

A imagem da menina produz um sentido de carência, humildade. O texto 

complementa a foto e realmente comprova que Lisiane vive em uma situação difícil. A 

imagem contraria o art. 17 do ECA, que determina a preservação da imagem de crianças 

e adolescentes.   

Na reportagem, há um box com os dizeres: “Ajude uma criança”. São 

fornecidas informações sobre como ajudar uma criança e como adotar uma cartinha. 

Ainda no box são mostradas outras cartas - “outras cartinha enviadas ao Papai Noel”. 

 

Carta 1: “Meu pedido é ganhar uma bola de vôlei. Espero que o 

senhor realize meu sonho de Nata.l” Camila, 10 anos, vila 

Lídia. 

   

Carta 2: “Gostaria muito de ganhar uma bola de futebol para 

jogar com meus amigos por que minha mãe não tem 

condições”. Lucas, 9 anos, distrito de Boca do Monte. 

 

A reportagem do “Diário de Santa Maria” não utilizada o Estatuto da Criança e 

do Adolescente de maneira direta, não faz nenhuma referência a ele. O jornal, na 

matéria analisada, não cumpre algumas determinações impostas pelo ECA, eis que 

revela a identificação, onde mora, objetos pessoais e a imagem. Entende-se que a 

matéria busca comover os leitores, influenciá-los, através da realidade da menina a 

ajudá-la de alguma forma, pois se trata de uma criança carente pedindo um presente de 

Natal. 
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Percebe-se a iniciativa positiva do jornal em querer ajudar crianças e 

adolescentes carentes, fazendo o Natal delas mais alegre. No entanto, é preciso respeitar 

as determinações contidas no ECA.  

Como na matéria anterior sobre o pedido de Natal do dia 10 de dezembro, de 

2010, o jornal fere o direito ao respeito, pois exibe material que não preserva a vida 

pessoal das crianças, indo de encontro ao disposto no art. 17 do Estatuto. 

Ainda observa-se que as duas matérias analisadas, sobre os pedidos de Natal, 

destacam as dificuldades familiares como abordagem principal. Carência, dificuldade 

financeira, falta do pai e residência com problemas de estrutura são algumas das 

características evidenciadas pelo repórter. Entende-se que a matéria tenta sensibilizar o 

leitor de alguma forma e a maneira utilizada pelo repórter é o destaque às dificuldades 

das crianças carentes e de seus familiares. 

 

Matéria 5 

Domingo - 26/12/2010 / “Diário de Santa Maria”  

Título FLAGRANTE: Mãe furta objetos e dá para a filha de 9 anos 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Uma criança, de 9 anos, foi pega, dentro da loja, com diversos objetos 

furtados. A mentora seria sua mãe, de 26 anos. O gerente da loja viu que 

a mulher havia pego objetos e colocado na bolsa da filha. O gerente 

deteve a menina e chamou a Brigada Militar. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia-Ronda 

Fontes Não há nenhuma fonte específica 

Formato Nota 

ECA Não é observado na publicação 

Página 11 

 

A nota publicada no domingo, 26 de dezembro, de 2010, no jornal “Diário de 

Santa Maria” relata que uma criança de 9 anos foi pega, dentro da loja, com diversos 

objetos furtados.  
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A matéria está na editoria de Polícia e ocupa um espaço pequeno no canto 

inferior direito da página 11. Não há nenhuma chamada de capa e nem imagens 

ilustrativas. 

O título esclarece o acontecimento, pois diz FLAGRANTE: “Mãe furta objetos e 

dá para a filha de 9 anos”. 

A nota inicia relatando o fato e acrescentando que a mentora dos atos realizados 

pela menina, seria sua mãe, de 26 anos. 

Destaca-se uma frase na nota, que possui uma nominação equivocada por parte 

da publicação – o que mostra o despreparo dos jornalistas na abordagem da temática da 

infância e juventude. É relatado: “Não bastasse a menina estar envolvida em um 

„crime‟, a mentora...”. Segundo o art. 103 do ECA, toda conduta tipificada como crime 

ou contravenção penal, se praticada por criança e adolescente é denominada “ato 

infracional”. Neste caso, a menina estaria praticando um ato infracional e sua mãe 

estaria cometendo crime. Isso conforme o art. 244, alínea b, do Estatuto, que diz ser 

crime corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal ou induzindo-o  a praticá-la. A pena pode variar de reclusão 

de um a quatro anos. 

O acontecimento deu-se em uma loja da cidade. O gerente, percebendo que a 

mãe colocava mercadorias na bolsa da filha, acionou a Brigada Militar, que ouviu a 

mulher e a liberou. Não há nenhuma fonte específica, possivelmente a nota foi retirada 

de um Boletim de Ocorrências.  

A nota não observa o ECA, pois a nominação “crime” só é utilizada  para 

pessoas adultas. Crianças cometem atos infracionais, como é o caso da menina. Por este 

motivo, destaca-se o equívoco na nomenclatura utilizada, quando o jornalista refere que 

a criança estaria praticando um “crime”. 

Matéria 6 

Segunda-feira - 07/03/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Jovem é morto a tiros 

Chamada 

na capa 

Caçapava do Sul 

Jovem é assassinado com tiro durante briga 

Síntese 

 

Um Jovem de 18 anos foi morto a tiros no carnaval de Rua de Caçapava 

do Sul. Depois do crime, a Brigada Militar fez buscas pelas imediações e 
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prendeu dois suspeitos. Um deles é menor de idade e foi apresentado ao 

Ministério Público. Junto dele, estava um jovem de 19 anos, e com ele 

foi encontrado uma soqueira. O jovem foi encaminhado para o presídio 

estadual de Caçapava do Sul 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes Delegada de Caçapava do Sul, Viviane Nery Viegas 

Formato Notícia 

ECA É observado na publicação 

Página 6 

 

O “Diário de Santa Maria”, na segunda-feira, 07 de março, de 2011, relatou que 

um adolescente e um jovem, de 19 anos, preso em flagrante, são suspeitos de participar 

da morte de outro jovem de 18 anos. O homicídio ocorreu no carnaval de Rua de 

Caçapava do Sul. 

A notícia ganha destaque na capa da edição. Localizada no canto inferior direito 

da página, a chamada é pequena, mas destaca bem o acontecimento: CAÇAPAVA DO SUL 

“Jovem é assassinado com tiro durante briga” página 6. 

O acontecimento é relatado na editoria de Polícia, página 6. A matéria está 

localizada em uma coluna no canto superior direito da página. O título traz o fato: 

HOMICÍDIO “Jovem é morto a tiros”. 

A notícia informa sobre a discussão entre dois grupos de jovens, que resultou na 

morte de um deles. Acrescenta que o desentendimento começou no baile de carnaval de 

Rua,  de Caçapava do Sul, mas que em seguida, os grupos foram para a Vila Sul, onde a 

briga continuou.  

Acrescenta-se que a polícia fez buscas pelas imediações e encontrou dois 

suspeitos: o jovem de 19 anos foi preso em flagrante e o adolescente foi apresentado ao 

Ministério Público. 

A única fonte que se manifesta na notícia é a Delegada de Caçapava do Sul, 

Viviane Nery Viegas. 

Não há imagem ilustrativa na matéria. 
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Verifica-se que é observado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe 

registrar que o fato ocorreu em uma noite de carnaval de Rua, ocasião em que, 

provavelmente, havia consumo de bebidas alcoólicas.  

 

Matéria 7 

Quinta-feira - 31/03/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Plantão 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Três irmãos morreram carbonizados em Osório. 

Larissa Medeiros, 4 anos; 

Gabriel Borges, 7; 

Yuri Samuel Borges, 13. 

 

Segundo a Brigada Militar, os pais teriam ido buscar a irmã mais velha 

na escola, enquanto os três ficaram na residência da avó, na casa ao lado. 

Mas, eles retornaram a casa para dormir e, em seguida, começou o 

incêndio. Não se sabe a causa do fogo. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia-plantão 

Fontes Brigada Militar 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 11 

 

Na edição de quinta-feira, 31 de março de 2011, o jornal “Diário de Santa 

Maria” traz uma nota sobre a morte de três crianças em Osório.  

A nota não possui chamada de capa e está localizada na editoria de Polícia. 

Situada no quadro “Plantão”, ela está junto de outras duas notas. O quadro com as notas 

encontra-se na parte inferior da página 11. Não há um título próprio, nenhuma das notas 

deste quadro recebe título.  
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A nota informa que três irmãos morreram carbonizados. Larissa Medeiros, 4 

anos, Gabriel Borges, 7, e Yuri Samuel Borges, 13, estavam na casa da avó enquanto os 

pais teriam ido buscar a irmã mais velha na escola. Segundo a Brigada Militar, eles 

estavam na casa da avó, que mora ao lado, mas teriam retornado a casa para dormir. 

Não se sabe a causa do incêndio.  

Não há imagem e, possivelmente, esta nota tenha sido retirada de um Boletim de 

Ocorrências.  

  

Matéria 8 

Sexta-feira - 08/04/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Chacina em escola choca o país 

Chamada 

na capa 

“2011 Rio de Janeiro (Brasil)” 

 

Imagem mostrando toda a escola e centenas de pessoas ao redor. 

Também faz referência a outros 13 casos semelhantes que aconteceram 

pelo mundo, citando ano/escola ou universidade/País. 

 

Box: 

“Atirador mata 12 estudantes e deixa 12 feridos em colégio no Rio. 

Páginas 8 e 9” 

Síntese 

 

O massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, que 

deixou 12 vítimas fatais, mais 12 feridos. Relata a entrada do atirador, 

um ex-aluno da escola e reproduz depoimentos de quem estava na escola 

e dos pais que chegavam querendo saber notícias dos filhos. Refere 

citações da Presidente da República e do Governador do Rio de Janeiro, 

em relação ao acontecimento. 

 

Matéria secundária: 

“Ele era estranho e reservado” 

 

Conta a vida do atirador, Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, 

desde seu comportamento  reservado até o fato de que era filho adotivo. 
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Reproduz a carta que Oliveira deixou antes de se matar. Nela são 

abordados assuntos como Islamismo e terrorismo. Em um dos trechos 

ele diz que via “impureza nas crianças”. 

Imagem Quatro imagens: 

 

1. Alunos chorando 

 

Legenda:  

 “A dor de quem viveu a tragédia: estudante que presenciou a ação do 

atirador se emocionou ao contar para os colegas que viu seus amigos 

serem mortos na sala de aula.”  

 

2. A escola, com movimento de populares e ambulâncias 

 

3. Menino em uma maca, ele havia sido atingido por um tiro no 

tórax e estava sendo levado para o hospital. 

 

Legenda: (Relativa às imagens 2 e 3) 

“O socorro na porta da escola: movimentação da polícia, de ambulâncias 

e de amigos e familiares de alunos foi intensa na frente da escola durante 

toda a manhã (à esq.). Menino que foi atingido por tiro no tórax (à dir.) 

foi levado com vida pra o hospital”  

 

4. Imagem 3 x 4 do atirador 

 

Legenda: 

 “Covardia: Oliveira matou 11 estudantes” 

Editoria Polícia 

Fontes Sargento da Polícia Militar, Márcio Alves. (Responsável por deter o 

assassino, com um tiro na perna. Após ser ferido, o atirador cometeu 

suicídio) 
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A aluna Jade Ramos de Araújo, 12 anos (entrevistas para o canal da TV 

Globo News). 

 

A irmã do atirador, Rosilane Oliveira. 

 

Comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar (Bangu), Djalma 

Beltrame. 

Formato Reportagem 

 

Box: 

“As vítimas” 

Karine Chagas de Oliveira, 14 anos 

Rafael Pereira da Silva, 14 anos 

Milena dos Santos Nascimento, 14 anos 

Mariana Rocha de Souza, 12 anos 

Larissa dos Santos Atanázio, idade não divulgada 

Bianca Rocha Tavares, 13 anos 

Luiza Paula da Silveira, 14 anos 

Laryssa Silva Martins, 13 anos 

Géssica Guedes Pereira, idade não divulgada 

Samira Pires Ribeiro, 13 anos 

“Até o fechamento desta edição, a polícia não havia informado os nomes 

de uma menina e de um menino mortos” 

 

Box 

“Outros casos no mundo” 

“Nos últimos 15 anos, foram mais de 30 casos de atiradores que 

mataram alunos e professores em instituições de ensino, ao redor do 

mundo. Até ontem, nenhum desses massacres havia acontecido no 

Brasil. Abaixo, os fatos mais marcantes” 

13 casos semelhantes  ao massacre do Rio, desde 1996 até 2009. Escolas 

dos Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, entre outros países, também 
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já tiveram acontecimentos parecidos. 

 

Box 

“Repercussão Internacional” 

“O massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, teve repercussão 

na imprensa internacional. O acontecimento foi destaque em sites como 

o do jornal britânico The Guardian e o da rede árabe Al-Jazeera. As 

notícias divergiam quanto ao número de vítimas e feridos” 

Três figuras dos jornais que abordaram a tragédia. Clarín (Argentina), 

Al-jazeera (árabe), CNN (EUA), El País (Espanha). 

 

ECA Não é observado na publicação 

Página               8 

 

Na edição de sexta-feira, 8 de abril de 2011, o jornal “Diário de Santa Maria” 

abordou um acontecimento que, provavelmente, todos os jornais do país tenham 

noticiado, o massacre na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro. 

Na chamada de capa, há uma fotografia que ocupa toda a capa desta edição, não 

há outra informação além do massacre na escola. A foto apresenta o local e uma 

multidão de pessoas na frente. Tirada do alto, é possível identificar o tumulto que se 

formava na escola; ambulâncias e carros da polícia também fazem parte do contexto 

fotográfico. Não há exploração da imagem com outro fim, senão o de mostrar o instante 

do acontecimento. 

Não há um título próprio, no entanto, o trabalho gráfico faz uma retrospectiva 

mundial de casos parecidos que já aconteceram em outros países. Em uma coluna, junto 

da fotografia é dito: “Massacres em escolas”, remetendo aos casos que já aconteceram 

em escolas de todo o mundo. Começa em 1996, na Escócia, em ordem crescente dos 

anos, vai para 1998, nos Estados Unidos, 1999, também nos Estados Unidos e assim por 

diante, até chegar em:  “2011 Rio de Janeiro (Brasil)”. 

Essa forma de “volta no tempo” e lembrança de casos semelhantes ocorridos em 

outros países indica que as tragédias também podem ocorrer em nosso país, que não 

estamos livres de acontecimentos como esse. 
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Em um pequeno box, no canto inferior direito da página, o texto informa: 

“Atirador mata 12 estudantes e deixa 12 feridos em colégio no Rio. Páginas 8 e 9.  

Esse é o único momento em que a informação é fornecida ao leitor. Apesar de a 

fotografia ocupar toda a página, em momento algum foi referido qual era o 

acontecimento. A retrospectiva dos casos parecidos com o do Rio apenas informa o ano, 

estado e país em que ocorreram os fatos.  

A fotografia cumpre os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

juntamente, com as informações publicadas na capa. Apesar de a cena ser de tristeza e 

desespero, o fotojornalista não explora esse tipo de imagem. Do alto, ele consegue 

mostrar a produção de sentido da foto sem explorar detalhes que poderiam expor 

alguma criança ou adolescente que presenciaram aquele acontecimento violento. 

Na editoria de Polícia, páginas 8 e 9, a reportagem mostra todo o acontecimento 

que vitimou 12 crianças no Rio de Janeiro. A reportagem ocupa uma página e meia com 

informações a respeito da tragédia. A linha de apoio diz: “MASSACRE: Caso colocou 

Brasil em uma estatística de tragédias que, até então, só tinham acontecido em outros 

países”. Essa informação mostra a intenção da reportagem em dizer que casos que 

aconteciam no mundo, e que pareciam distante da nossa realidade, também podem 

ocorrer em nosso país, que não estamos imunes aos fatos. 

O título traz a informação principal: “Chacina em escola choca o país”. 

O lead por sua vez, complementa o ocorrido: “Atirador matou 12 alunos e 

deixou 12 feridos em escola do Rio de Janeiro. Ele acabou se matando”. 

A redação inicial aborda todo o acontecimento. A matéria relata os episódios de 

violências que estavam acontecendo no Rio, o número de adolescentes mortos, cita o 

atirador, referindo que ele era um ex-aluno da escola e cita, também, que ele estaria com 

dois revólveres calibre 38. Traz detalhes sobre a entrada do assassino na escola e o 

início do massacre, entre outras informações.  

No subtítulo “terror” são narrados os momentos pós-disparos, nos quais houve 

aglomeração de pessoas buscando informações, pais, amigos e familiares querendo 

saber o que tinha ocorrido.  

No subtítulo “Emoção”, é citado que a Presidente da República, Dilma Roussef, 

falou sobre o massacre e, também, que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e 

o prefeito, Eduardo Paes, concederam entrevista coletiva no final da manhã, no pátio da 

escola. 
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Uma matéria secundária é feita para mostrar o perfil do assassino. O título já 

anuncia: “Ele era estranho e reservado”. A redação mostra a vida do atirador, 

Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos. Informa que ele mantinha um 

comportamento reservado e que era filho adotivo. Traz a carta que Oliveira deixou, na 

qual são abordados assuntos, como Islamismo e terrorismo. Em um dos trechos ele diz 

que via “impureza nas crianças”. 

As fontes utilizadas para compor toda a reportagem são o Sargento da Polícia 

Militar, Márcio Alves responsável por deter Oliveira com um tiro; e a aluna Jade Ramos 

de Araújo, 12 anos (entrevistada pela TV Globo News). A menina narra o que 

presenciou dentro da escola, cita passagens de quando o assassino atirava na cabeça das 

crianças e como ela conseguiu se esconder em uma sala com outros colegas. Também 

são ouvidos a irmã do atirador, Rosilane Oliveira (na matéria secundária que revela 

como era o jovem) e o Comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar (Bangu), Djalma 

Beltrame.  

A menina Jade Ramos de Araújo, 12 anos, que presenciou as cenas de terror 

dentro da escola não poderia ter seu nome divulgado. Segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, art.17, é preciso preservar a identidade de crianças e adolescentes, não 

os expondo. Salienta-se que a situação da aluna é uma situação de risco, pois foi 

comprometido a sua integridade psíquica, uma vez que as cenas por ela vista, 

provavelmente, levarão anos, ou, quem sabe, nunca serão esquecidas.  

A reportagem é composta por três fotografias. 

Fotografia principal: adolescentes chorando a perda de colegas. É possível 

identificar pela imagem duas meninas, seus nomes não são divulgados. A legenda 

complementa a imagem: “A dor de quem viveu a tragédia: Estudante que presenciou a 

ação do atirador se emocionou ao contar para os colegas que viu seus amigos serem 

mortos na sala de aula.” 

A fotografia descumpre normas do ECA, art.17, que salienta ser necessário 

preservar a imagem da criança e do adolescente. Também nota-se que é possível 

identificar objetos pessoais das duas meninas, como o relógio de uma delas e a pulseira 

da outra adolescente. 

Fotografias secundárias: duas imagens são divulgadas. A primeira é a foto da 

escola, com movimento de populares e ambulâncias; a segunda é a foto de um menino 

em uma maca (ele havia sido atingido por um tiro no tórax e estava sendo levado para o 
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hospital). Há uma legenda única para as duas imagens: “O socorro na porta da escola: 

Movimentação da polícia, de ambulâncias e de amigos e familiares de alunos foi 

intensa  na frente da escola durante toda a manhã (à esq.). Menino que foi atingido por 

tiro no tórax (à dir.) foi levado com vida pra o hospital”.  

As duas imagens estão de acordo com o ECA. Na imagem dois, é possível 

visualizar parte do pescoço e da cabeça do menino na maca. No entanto, a imagem não 

expõe o adolescente, pois na fotografia não é possível identificar quem é a vítima.  

Uma fotografia 3x4 de Wellington Menezes de Oliveira ilustra a matéria 

secundária, na qual o tema é a vida dele. 

Há um box na parte superior da página, que é denominado “As vítimas”. 

“Karine Chagas de Oliveira, 14 anos 

Rafael Pereira da Silva, 14 anos 

Milena dos Santos Nascimento, 14 anos 

Mariana Rocha de Souza, 12 anos 

Larissa dos Santos Atanázio, idade não divulgada 

Bianca Rocha Tavares, 13 anos 

Luiza Paula da Silveira, 14 anos 

Laryssa Silva Martins, 13 anos 

Géssica Guedes Pereira, idade não divulgada 

Samira Pires Ribeiro, 13 anos 

„Até o fechamento desta edição, a polícia não havia informado os nomes de uma menina 

e de um menino mortos‟. 

Há um segundo box que lembra “Outros casos no mundo” revelando datas de 

tragédias semelhantes. É informado que nos últimos 15 anos, foram mais de 30 casos de 

atiradores que mataram alunos e professores em instituições de ensino. O box relembra 

os fatos mais marcantes, desde 1996 até 2009.  Entre os acontecimentos, estão escolas 

dos Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, Rússia, entre outros países. 

No mesmo espaço há um quadro, “Repercussão Internacional”, que traz o texto: 

“O massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, teve repercussão na imprensa 

internacional. O acontecimento foi destaque em sites como o do jornal britânico The 

Guardian e o da rede árabe Al-Jazeera. As notícias divergiam quanto ao número de 

vítimas e feridos”. Há três figuras de jornais que abordaram a tragédia. Clarín 

(Argentina), Al-jazeera (árabe), CNN (EUA), El País (Espanha). 
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Nota-se que não é observado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Duas 

imagens e o nome de uma menina que foram divulgados, o que não está de acordo com 

o ECA, pois coloca os adolescentes no centro das atenções, explorando uma situação 

atípica, triste e marcante na vida das vítimas. 

 

Matéria 9 

Sábado - 16/04/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Tráfico- Detido com maconha 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Adolescente de 17 anos foi apreendido pouco antes de arremessar 

maconha para dentro do presídio estadual de Santiago. O adolescente foi 

abordado por um policial militar que estava de guarda no presídio. Com 

ele havia um celular e 38,8 gramas de maconha, pronta para ser 

arremessada. O adolescente foi conduzido à Polícia Civil para registro de 

ocorrência 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes Não há fonte específica  

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 22 

Na edição de Sábado e domingo, 16 e 17 de abril de 2011, o jornal “Diário de 

Santa Maria” trouxe a informação de que um adolescente de 17 anos foi apreendido 

pouco antes de arremessar maconha para dentro do presídio estadual de Santiago. 

A nota não possuía chamada de capa e nem mesmo uma imagem para ilustrar a 

matéria.  Ela está localizada na editoria de Polícia e ocupa um espaço pequeno na última 

coluna, à direita da página 22, com o título: TRÁFICO “Detido com maconha”. 

A nota esclarece rapidamente o acontecimento. Segundo a publicação, o 

adolescente estava com um celular e 38,8 gramas de maconha pronta para ser 

arremessada para a parte de dentro do presídio de Santiago. Um policial militar que 
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estava de serviço abordou o adolescente. Ele foi conduzido à Polícia Civil para registro 

de ocorrência. 

Não há nenhuma fonte específica na nota, possivelmente ela tenha sido extraída 

de um Boletim de Ocorrências.  

Nota-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é citado na nota, no 

entanto, a publicação respeita todos os princípios do ECA, não ferindo suas normas. 

 

Matéria 10 

Sábado - 16/04/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Investigação- Suspeito identificado 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Policiais identificaram o autor da facada no peito de Anderson Machado 

Gonçalves, 20 anos. O delegado diz que o suspeito, um adolescente de 

17 anos, deveria se apresentar na segunda-feira, com a arma usada no 

crime, um canivete. Segundo o delegado, Gonçalves teria sido atingido 

na Vila Schirmer, porque teria feito insinuações para a acompanhante do 

adolescente. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes Delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil, André Diefenbach 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 22 

 

Na edição de sábado e domingo, 16 e 17 de abril, de 2011, o jornal “Diário de 

Santa Maria”, informou através de uma nota que policiais identificaram o autor das 

facadas no peito de um jovem de 20 anos.  

Não há chamada de capa e nem imagem para ilustrar a informação. O título diz o 

seguinte: INVESTIGAÇÃO “Suspeito identificado” 
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A nota está localizada na última coluna, à direita da página 22, editoria de 

Polícia.  

O material apenas traz a informação, não há aprofundamento nos detalhes. 

Explica que o suspeito, um adolescente de 17 anos, deveria apresentar-se na 1ªDP com a 

arma utilizada, um canivete.  

A única fonte ouvida foi e Delegado de Polícia André Diefenbach. Ele diz que o 

adolescente desferiu o golpe porque a vítima teria feito insinuações à companheira do 

adolescente. 

A publicação afirma que o adolescente deveria se apresentar com a arma do ato 

infracional. A nota está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Matéria 11 

Domingo - 24/04/2011 / “Diário de Santa Maria”  

Título Buscas- Menino desaparecido 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

 Um menino de dois anos desapareceu em São Sepé. Familiares disseram 

à Brigada Militar que ele estava brincando nos fundos de casa quando foi 

chamado pelos pais para se proteger da chuva, mas não foi achado. 

Cerca de 30 pessoas entre policiais e populares percorreram a 

proximidade de um córrego. As buscas foram encerradas às 19h porque a 

chuva recomeçou. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Geral 

Fontes Não há fonte específica 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 15 

 

No sábado e domingo, 23 e 24 de abril, de 2011, o jornal “Diário de Santa 

Maria” informou que um menino de 2 anos estaria desaparecido em são Sepé.  
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Não há chamada de capa e nem imagem para ilustrar a matéria. A nota está 

localizada na editoria de Geral e ocupa a parte inferior direita da página 15. O título 

informa: BUSCAS “Menino desaparecido” 

A nota descreve que familiares relataram à Brigada Militar que o menino estava 

brincando nos fundos da casa, quando os pais o chamaram e não o encontraram. Cerca 

de 30 pessoas percorreram as proximidades e um córrego que passa aos fundos da 

residência. As buscas foram encerradas às 19h porque começou a chover. 

Não há nenhuma fonte específica, apenas são informados os fatos. A nota não 

menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente, no entanto, cumpre todas as normas 

propostas. 

 

O jornal “Diário de Santa Maria” não publicou nenhuma matéria relacionada ao 

tema deste trabalho, nos dias: 24 de novembro de 2010; 15 de março de 2011; 23 de 

março de 2011 e 3 de janeiro de 2011;  

 

“A Razão” 

 

Matéria 12 

Quarta-feira - 24/11/2010 / “A Razão”  

Título Chegou a hora de voltar para casa 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

O retorno para casa e a recuperação do estudante, Lucas Rodrigues de 

Lima, de 14 anos que foi esfaqueado na frente da Escola Manoel Ribas, 

na Praça Eduardo Trevisan. É abordada também a campanha feita por 

amigos do menino para arrecadar alimentos e dinheiro para o sustento da 

família. O Repórter aborda o dia do acontecimento, entrevistando a 

vítima, ainda no hospital, sobre o incidente. 

 

Imagem Uma imagem do menino, com a tia, na sacada do Hospital de Caridade. 

É mostrado seu rosto 

Editoria Polícia 
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Fontes -A própria vítima, o estudante Lucas Rodrigues de Lima. 

 

-Delegado titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, 

Marcio Schneider. 

 

-A tia do menino, Débora. 

Formato Reportagem 

ECA Não é observado na publicação 

Página 15 

 

Na quarta-feira, 24 de novembro, de 2010, o jornal “A Razão” publicou uma 

reportagem sobre o retorno para casa de um estudante que foi esfaqueado, na frente da 

escola. No dia da entrevista ele ainda permanecia no hospital. 

O titulo ressalta:  “Chegou a hora de voltar para casa”. 

Localizada na editoria de Polícia, a matéria ocupa a metade superior da página 

15. Ela aborda o retorno para casa e a recuperação do estudante, Lucas Rodrigues de 

Lima, 14 anos, que foi esfaqueado na frente da Escola Manoel Ribas, na Praça Eduardo 

Trevisan. Não há nenhuma menção sobre esta publicação na capa desta edição. 

Inicia-se a matéria introduzindo o que havia acontecido ao garoto e quais seriam 

os próximos acontecimentos: F1: “Estudante foi esfaqueado em três de setembro, ficou 

mais de 50 dias na UTI e deverá receber alta nos próximos dias”. 

O repórter inicia o texto identificando o adolescente com o nome, idade, onde 

estuda e lembrando que, após ficar mais de um mês em estado grave, o menino está se 

recuperando em uma das unidades do Hospital de Caridade. O adolescente, segundo a 

publicação, saiu do CTI há dez dias. 

À reportagem o menino diz não lembrar muito bem do momento em que foi 

ferido, mas afirma lembra-se que saiu do portão da escola e viu um vulto o empurrando. 

Então, diz que sentiu a dor, referindo-se ao ferimento. O adolescente diz ter saído 

correndo, gritando e pedindo ajuda, quando um homem o parou e o ajudou. Após, diz 

não lembrar mais de nada. 
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 É referida na reportagem a campanha feita por colegas e amigos do menino 

enquanto ele estava na CTI, para arrecadar alimentos e dinheiro para o sustento da 

família.  

A campanha para arrecadar dinheiro mostra que a família não tem muitas 

condições de pagar as despesas médicas. A ajuda dos colegas a Lucas evidencia que a 

situação financeira do menino e sua família é simples. Questiona-se a necessidade do 

jornalista mostrar todas essas realidades, como nome, endereço da escola, imagem, pois 

o adolescente está em uma situação vulnerável. Estava se recuperando das facadas 

recebidas. A imagem e todos os dados do menino colaboram para a exposição dele, o 

colocando no centro das atenções.  

O texto da reportagem indica que o repórter tentou relembrar o acontecimento 

em que o menino levou a facada, no entanto, Lucas reafirmou que não lembrava muita 

coisa e que buscava nem recordar. É ressaltada uma questão que intriga policiais e 

familiares:  o que teria levado o suspeito a esfaquear Lucas? Destaca-se que o jovem 

não é de confusão e que ficou sabendo, por amigos, que foi confundido com outra 

pessoa: F2: “Pelo que me falaram foi porque ele me confundiu com um ex-namorado da 

ex-namorada dele”, diz. A frase indica que houve passionalidade, condição 

habitualmente atribuída a adultos.  

As fontes utilizadas na matéria foram a vítima, Lucas Rodrigues de Lima, 14 

anos; o Delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Marcio 

Schneider e a tia de Lucas, que estava junto quando foi realizada a entrevista, Débora. 

Não há sobrenome da tia.  

Na imagem que ilustra a matéria aparece Lucas e a tia em uma sacada do 

Hospital de Caridade. A legenda complementa dizendo:  “Após 80 dias de internação, 

Lucas não vê a hora de voltar para casa. Na foto ele está acompanhado de Débora, sua 

tia”.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 17, o direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e 

do adolescente. O respeito abrange a preservação da imagem, identidade, da autonomia, 

dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Através da leitura percebe-

se que o repórter não respeitou os dispositivos contidos no ECA. Além de divulgar 

nome, idade e onde o adolescente estuda, a publicação revelou a imagem do menino, 

contrapondo-se totalmente ao art. 17 do Estatuto. 
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Observa-se que a notícia não faz referência ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e entende-se que a redação contraria os dispositivos estatutários. A 

imagem, nome, sobrenome, idade, local onde o adolescente estuda, onde ele está neste 

momento, a situação da família, que possui poucos recursos, mostram  que os princípios 

do ECA não foram cumpridos e o adolescente que vinha de uma situação de 

vulnerabilidade foi exposto pela mídia 

 

Matéria 13 

Quarta-feira - 24/11/2010 / “A Razão”  

Título Drogas no CDM 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Um jovem e um menor de idade foram abordados e detidos, após uma 

ligação que informou sobre o consumo de drogas onde eles estavam.  

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia-Plantão 

Fontes DPPA 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 15 

 

A nota publicada na quarta-feira, 24 de novembro de 2011, página 15, no jornal 

“A Razão” não possuía nenhuma chamada na capa da edição. 

Localizada na editoria de Polícia, estava no quadro com subtítulo “Plantão”, a 

qual possui outros cinco registros policiais, todos os registros estavam situados na parte 

inferior da página, sendo a nota analisada a última das seis. 

 A nota é intitulada  “Drogas no CDM” . Nela é informado que um jovem e um 

menor de idade foram abordados e detidos, após uma ligação que denunciou o consumo 

de drogas no local. Relata o flagrante policial por posse de drogas e o fato de o 

adolescente, menor de 18 anos, ter assumido a posse de três trouxinhas de cocaína e um 
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cartão de crédito, seguido do encaminhamento à delegacia para o registro e a posterior 

liberação. 

 Observa-se que o fato de o adolescente, menor de idade, assumir a posse dos 

objetos, pode ter se dado para evitar a responsabilização do outro jovem que estava com 

ele, pois ainda tem-se em mente de que nada acontece a um menor de idade que comete 

um ato infracional.   

 A nota não traz nenhuma imagem e não refere nenhuma fonte específica. 

Possivelmente, o material tenha sido retirado de um Boletim de Ocorrência. 

      Observa-se que não é utilizado o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez 

por se tratar de uma nota e que sua redação não fere nenhum dos princípios do ECA. 

 

Matéria 14 

Sexta-feira - 10/12/2010 / “A Razão”  

Título Idoso detido com menor em veículo  

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Idoso de 66 anos foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais - BOE. 

Após uma denúncia de  que um homem estaria com uma menor dentro 

de um carro, os policiais foram até o local e identificaram o homem e 

uma menor de idade. Ele alegou ser tio dela, mas ela negou. Segundo a 

menina, ela teria recebido dinheiro para que ele passasse a mão no corpo 

dela. A garota ainda acrescentou que o homem sempre oferecia dinheiro 

a ela e as primas para que dessem uma  volta com ele. A menina prestou 

depoimento ao lado dos pais.  

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes  

Ocorrência policial (DPPA) 

 

Formato Notícia 

ECA É observado na publicação 
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Página 19 

 

O jornal “A Razão” de sexta-feira, 10 de dezembro, de 2010, publicou uma 

informação sobre uma denúncia de que um homem estaria em um carro com uma menor 

de idade.  

 Localizada na editoria de Polícia, ocupa um espaço pequeno na parte central da 

página. Classificada no formato notícia, o acontecimento não possuía nenhuma chamada 

de capa. O título indica o episódio:  “Idoso detido com menor em veículo”. 

A notícia não contém dados da vítima, apenas relata que é uma menor de idade. 

O suspeito, um homem de 66 anos, após denúncia, foi abordado pela Brigada Militar e 

estava com a adolescente. Ele afirmou ser tio da garota. No entanto, ela negou a 

informação. Na delegacia, ela acrescentou que recebeu dinheiro para que o suspeito 

passasse a mão pelo seu corpo. 

 A declaração de ambos mostra a contradição das informações prestadas pelo 

suspeito e pela vítima, insinuando que, de fato, se tratava de um crime envolvendo 

exploração sexual. Este crime configura-se pela utilização de criança e adolescente em 

atividades sexuais que envolvem lucro, com a exploração do sexo. 

 Destaca-se a intenção do suspeito em pagar para poder tocar a adolescente, 

segundo o relato da vítima, induzindo-a a receber dinheiro para realizar atos libidinosos 

com ele. Na notícia não há referência de que o senhor estaria a corrompendo a praticar 

tal ato. Os fatos apenas são relatados, sem que haja a intenção de aprofundar o caso. 

Não há fonte específica, possivelmente a nota foi retirada de uma ocorrência 

policial. O filho do suspeito manifestou-se na notícia e disse que o pai apenas ofereceu 

carona à menina.  

Não há imagem na publicação. 

Verifica-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi observado. A notícia 

não fere nenhum dos princípios do ECA, pois não divulga informação que possa 

identificar a garota. 

 

Matéria 15 

Domingo - 26/12/2010 / “A Razão”  

Título Muito além dos objetos para o Natal 
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Chamada 

na capa 

Sonhos de Natal  

“Presentes mais que especiais... quando forem realidade” 

 

Há imagem de uma menina acolhida pela Aldeia Infantil SOS Brasil.  

Legenda: 

 “A psicóloga Maria Conrado, do Aldeia Infantil SOS Brasil, em Santa 

Maria, fala sobre a expectativa das crianças acolhidas pela entidade” 

Síntese 

 

A reportagem aborda os pedidos de Natal de quatro pessoas,  mas que 

não são pedidos materiais, mas sim sonhos para 2011. Na matéria é 

citada uma adolescente de 15 anos. A publicação esclarece que: 

 

 “A personagem com menos idade da nossa reportagem não quis que seu 

nome fosse revelado”.   

 

Ainda acrescenta que a menina está a 14 anos no Aldeia SOS, “que 

conta, atualmente, com 64 crianças. Boa parte dos jovens acolhidos 

esperam por uma família que as adote”.  A matéria fala, também, um 

pouco sobre as mães sociais, que dão amor e carinho durante todo o ano 

às crianças. 

 

HISTÓRIAS 

Box 1º Uma mulher desempregada 

Box 2º 

Um paciente que faz tratamento para leucemia  

 

Box 3º  

Uma menina de 15 anos que vive na Aldeia Infantil SOS Brasil.  

“Estudos em dia e uma casa para a menina de 15 anos” 

 

A matéria sobre a adolescente, C.L.L., 15 anos, começa dizendo que ela 

é envergonhada, mas muito falante. Informa que ela mora no Aldeia 

SOS com outros 64 menores de 5 a 18 anos, mas que não está mais à 
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espera de adoção.  A matéria traz o depoimento de uma psicóloga da 

entidade que fala sobre como ficou mais burocrático uma família adotar 

uma criança, como mudou o perfil de uma criança a ser adotada e, 

também, sobre um objeto que está sempre nos desenhos que C.L.L. faz 

em aula.  

“Quero uma casa bem grande”.  

 

Box 4º  

Mãe quer que filho abandone o crack 

“Mãe quer que o filho fique longe do crack” 

 

Aborda a história de Eva* que tem um filho, João, de 18 anos usuário de 

crack. Fala um pouco sobre a vida do pai de João, que era alcoólatra e 

batia em Eva e em João.  A vizinhança também é citada na matéria, 

como um bairro de traficantes. O jovem começou a se drogar com 16 

anos, mudando seu comportamento. Segundo a mãe, ele começou a 

andar sujo, alterado e depois começaram a sumir as coisas de dentro de 

casa. As dívidas com traficantes preocupam Eva, que proibiu a 

reportagem de tirar fotos dela e do bairro onde mora. É relatado que Eva 

conseguiu internação para o filho, que ela sabe que o tratamento é difícil, 

mas tem esperanças.  

 

“*Os nomes não foram revelados para preservar a identidade dos 

entrevistados” 

Imagem Há imagem no Box 3º 

 

A adolescente C.L.L. está sentada próxima a uma mesa com canetinhas 

hidrocor e folhas e há uma colega ao lado. O rosto de C.L. L. é mostrado 

e o de sua colega é parcialmente revelado.  

Editoria Reportagem  

Fontes Box 3º 

A menina que vive no Aldeia infantil SOS Brasil, C. L. L., 15 anos 



77 
 

 

A psicóloga do Aldeia SOS, Maria Conrado. 

 

Box 4º 

A mãe do jovem usuário de Crack. 

Formato Reportagem 

 

Quatro box com histórias diferentes.  

ECA 

 

 

Não é observado na publicação 

Página 14 

 

A reportagem do jornal “A Razão” de sábado e domingo, 25 e 26 de dezembro, 

de 2010, aborda uma temática natalina, mas não de presentes materiais e sim de sonhos. 

A matéria ganha manchete na edição. 

A chamada de capa e a imagem estão na parte central da capa, são os destaques 

da edição e ocupam cerca de 1/3 da página. Ressaltando que os desejos são “sonhos de 

Natal” o título acrescenta:  “Presentes mais que especiais... quando forem realidade”. 

O texto da capa salienta que uma equipe de reportagem do jornal foi atrás de 

santa-marienses que busca presentes especiais. Destaca-se que são pessoas de diferentes 

idades, anônimas e que não desejam bens materiais encontrados em lojas. 

A imagem ilustrativa mostra uma adolescente sorrindo, seu rosto é totalmente 

identificável. Na mesma imagem aparece outra menina, mas com o rosto borrado, 

possivelmente, para não revelar sua identidade. A legenda da foto anuncia que a 

entrevista com uma psicóloga irá abordar a temática da adoção: “A psicóloga Maria 

Conrado, do aldeia Infantil SOS Brasil, em Santa Maria, fala sobre a expectativa das 

crianças acolhidas pela entidade”. 

Ocorre que a publicação divulga uma fotografia de uma adolescente que vive em 

um abrigo da cidade. O art. 17 do Estatuto proíbe que sejam utilizadas fotografias -  

medida para preservar a identidade de crianças e adolescentes.  
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A matéria possui o formato de reportagem jornalística, está localizada na 

editoria de Reportagem e ocupa toda a página14. O título salienta: “Muito além dos 

objetos para o Natal”. 

O lead afirma: “Época do ano serve para refletir sobre pedidos para o próximo 

ano que não estão à venda”.  

A reportagem está dividida, possui uma matéria geral explicando sobre o que 

será abordado e quatro box, cada um com a história de uma pessoa.  

Ainda na redação é explicado: “A personagem com menos idade da nossa 

reportagem não quis que seu nome fosse revelado. A menina está há 14 anos no aldeia 

Infantil SOS Brasil, uma organização não-governamental que conta, atualmente, com 

64 crianças. Boa parte dos jovens acolhidos esperam por uma família que as adote” 

Foram ouvidos quatro desejos, no entanto, somente dois serão analisados por 

esta pesquisa, pois se enquadram na temática deste trabalho. 

No terceiro box, é abordada a história da menina que mora em um abrigo: 

“Estudos em dia e uma casa para a menina de 15 anos”.  

O texto inicia caracterizando a adolescente de 15 anos e a identifica como C.L.L. 

Na matéria geral, a garota havia pedido que seu nome não fosse revelado. No entanto, é 

mostrada uma fotografia da adolescente. As iniciais do nome dela também são reveladas 

(C.L.L.). O pedido dela é contrariado pela reportagem, pois com a imagem, é possível 

identificá-la. 

É dito que a menina foi acolhida às vésperas de completar seis anos de idade, 

com mais duas irmãs. Outra contradição é encontrada neste caso. No texto principal é 

dito que C.L.L. está há 14 anos no Aldeia SOS. Na matéria do box, a menina, de 15 

anos, esclarece que chegou ao abrigo às vésperas de completar seis anos. Assim, ela 

estaria há aproximadamente nove anos no abrigo e não 14. 

A matéria ressalta que boa parte das crianças está à espera de uma família, mas 

este não é o caso desta adolescente. Ela diz  estar preocupada somente com os estudos e 

revela seu sonho: “Quero uma casa bem grande”. 

A fonte utilizada no box é a psicóloga do Aldeia SOS, Maria Conrado. A 

profissional explica que as mudanças na lei tornaram o procedimento de adoção mais 

burocrático, dificultando que uma família leva para casa uma criança. Também explica 

que o Aldeia começou a trabalhar com crianças com vivência de rua, que tiveram pais 

com problemas de drogas. Destaca-se a intenção da reportagem em buscar uma fonte 
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especialista em crianças e adolescentes para compor a matéria, pois a psicóloga trabalha 

na instituição, conhece as leis e, principalmente, convive com esta realidade e entende o 

que se passa com crianças e adolescentes que estão na mesma situação de C.L.L. 

A imagem que ilustra este box é da adolescente, personagem da matéria. Ela esta 

sentada atrás de uma mesa e todo seu rosto é identificado. Também se destaca, em 

primeiro plano, um pote com canetas hidrocor e entre as canetas, parcialmente, é 

identificado o rosto da possível colega da adolescente. 

Ressalta-se que na foto da capa o rosto da colega de C.L.L. é borrado para não 

ser identificado. No entanto, na reportagem é possível identificar a menina, mesmo que 

parcialmente. A divulgação das fotos contraria o art. 17. 

A reportagem não observa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode-se 

destacar a fala da psicóloga que apenas, indiretamente, citou que alguns dispositivos 

legais foram modificados, não esclarecendo quais e nem o que mudou na vida das 

crianças e adolescentes que estão na fila da adoção.  

O quarto box  fala do desejo de uma mãe de que o filho largue as drogas: “Mãe 

quer filho longe do Crack”.  É abordada a história de uma mãe que está tendo que 

conviver com o problema do filho, viciado em crack. O jovem tem 18 anos, mas como 

começou a se drogar aos 16, resolveu-se analisar este quadro. 

Para preservar a identidade dos personagens, a reportagem utiliza os seguintes 

dizeres: *Os nomes não foram revelados para preservar a identidade dos entrevistados. 

Desta forma foram utilizados nomes fictícios.  

A matéria aborda a história de Eva* que tem seu filho João*, envolvido com o 

crack. É relatado que o filho cresceu vendo a mãe apanhar e também apanhando do pai 

que é alcoólatra e abandonou a família. É dito que o jovem, vizinho de traficantes, não 

demorou muito para buscar na maconha e na cocaína o refúgio para seus fantasmas. Foi 

então, que aos 16 anos ele conheceu a pedra. Eva relata todo o sofrimento que passa 

com filho, desde roubos dentro de casa até ameaças feitas a ela e ao filho por dívidas de 

drogas.  

A mulher proibiu a reportagem de tirar qualquer tipo de fotografia, nem mesmo 

permitiu imagens da vila onde mora, pois tem medo de represálias. 

Há pouco, ela conseguiu internação para o filho e o presente de Natal que ela 

deseja é a recuperação dele.  
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A matéria do quarto box observa o ECA. Ressalta-se a preservação da imagem, 

nomes e qualquer referência que pudesse identificar mãe e filho, tudo de acordo com os 

princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Matéria 16 

Domingo - 26/12/2010 / “A Razão”  

Título Menor localizado 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Adolescente foragido de um abrigo para menores foi localizado. Ele foi 

entregue ao Conselho Tutelar. 

Imagem Não há imagem 

Editoria Polícia 

Fontes Registro DPPA 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 19 

 

No mesmo dia 16 de dezembro, de 2010, o jornal “A Razão” publicou uma nota 

sobre um menor que estava foragido e foi localizado. 

A matéria não possui chamada de capa, está na editoria de Polícia e localizada 

em um espaço muito pequeno no canto inferior esquerdo da página 19. Não há imagem 

para ilustrar o acontecimento. A nota está junto de outras três notas, no quadro 

“Plantão”. O título é “Menor Localizado”. 

A nota  afirma que um jovem foragido de um abrigo para menores foi 

identificado e apreendido. A publicação refere que, conforme a DPPA, o jovem estava 

na Praça do Mallet. Ainda acrescenta que ele foi entregue ao Conselho Tutelar. 

Não foi encontrada nenhuma fonte específica. A nota possivelmente foi retirada 

de um Boletim de Ocorrências. O Estatuto da Criança e do Adolescente é 

completamente respeitado na publicação, talvez por se tratar de uma nota muito 

pequena, com aproximadamente três frases compondo toda a informação.  
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Matéria 17 

Sexta-feira - 08/04/2011 / “A Razão”  

Título Tragédia no Rio de Janeiro 

Chamada 

na capa 

“Atirador entra em escola e assassina 12 crianças” 

 

Cita a tragédia no Rio, ressaltando que o autor dos disparos se matou 

após matar 11 meninas e um menino. 

 

Imagem de centenas de pessoas e carro da polícia. 

Legenda: 

 “Nossos colégios são seguros?” 

Síntese 

 

Aborda o acontecimento na escola Tasso de Oliveira, no Realengo, Rio 

de Janeiro. Fala que o assassino estava com dois revólveres, um calibre 

38 e outro 32, um acelerador de disparos e muitas munições. Cita que o 

assassino matou 11 meninas e um menino, todos entre 13 e 14 anos, 

deixando outros 13 estudantes feridos. Acrescenta que o crime teria sido 

premeditado por Wellington Menezes de Oliveira. Em uma carta 

encontrada e assinada por Oliveira, ele confessa ser portador do vírus 

HIV e que via “impureza nas crianças”. 

 

Matéria secundária 

“Será que as escolas de Santa Maria são seguras?” 

 

A equipe de reportagem fez um teste em três escolas da cidade. Para 

preservar a identidade das escolas e dos alunos, ele as chamará de 

escolas A, B e C. A reportagem foi até as três escolas para testar a 

segurança e ver se qualquer pessoa pode ter acesso às suas dependências. 

 As escolas A e B eram particulares e a C de ensino público.  

O repórter diz ser fácil entrar na escola A, apesar da portaria e 

segurança. Ele relata ter entrado na cantina e nos corredores. Também 

diz que o mais impressionante é que as portas de sala de aulas ficavam 

entreabertas e o quanto é fácil chegar nelas.  
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Na escola B, o repórter, que se passa por invasor, conversa com alunos e 

com uma senhora sobre os locais de entrada. Para ter acesso à escola, ele 

pede para ir até a biblioteca e tem a entrada permitida, além de ser 

conduzido até o local por um dos atendentes da portaria. Ele relata que 

não houve nenhuma desconfiança por parte dos vigias que usavam 

intercomunicadores. 

 Na escola C, o repórter diz que a moça que deveria cuidar da portaria 

aparentava estar bem descansada. Segundo ele, constatou-se a 

vulnerabilidade de entrar nas salas destinadas à educação infantil. 

Imagem Imagem da escola  com algumas pessoas, entre populares e policiais. 

 

Legenda:  

“Escola no Realengo foi o local do massacre.” 

Editoria Geral 

Fontes Polícia Militar do Rio de Janeiro 

Formato Reportagem 

 

Box 

“Massacre nas escolas” 

13 casos semelhantes ao massacre do Rio, desde 1996 até 2009. Escolas 

dos Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, entre outros países, também 

já tiveram acontecimentos parecidos. 

ECA É observado na publicação 

Página 8 

 

Como, possivelmente, os demais jornais do país, “A Razão” também noticiou o 

massacre no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 8 de abril. de 2011.  

A chamada de capa mostra que a matéria ocupa a metade esquerda da capa. Ela é 

composta por um título principal, na qual anuncia o acontecimento: MASSACRE NO RIO 

“Atirador entra em escola e assassina 12 crianças”. 

O texto da capa informa o episódio. Nele é citado o nome do atirador, quantos 

adolescentes morreram e o número de feridos na tragédia da Escola Tasso da Silveira, 
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no Realengo, Rio de Janeiro. Esclarece que o número de vítimas só não foi maior graças 

à intervenção de um PM. 

Uma fotografia retirada do site do governo do Estado do Rio de Janeiro mostra a 

aglomeração de pessoas, viaturas policiais e uma faixa amarela, possivelmente, para 

interditar a área. A imagem não explora nenhum detalhe da tragédia, caso não houvesse 

um texto de apoio, não seria possível identificar do que se tratava a fotografia.  

Abaixo da imagem há um subtítulo indagando o leitor: “Nossos colégios são seguros?”. 

A reportagem localizada na editoria de Geral ocupa a página 8 da edição. Toda a 

página é preenchida pela matéria.  

O título salienta: “Tragédia no Rio de Janeiro” 

O lead resume: F1: “Ex-aluno entra em escola e mata doze estudantes. Carta 

encontrada revela que crime foi premeditado”. 

A publicação aborda o acontecimento na escola Tasso de Oliveira, no Realengo, 

Rio de Janeiro. Ressalta que o assassino estava com dois revólveres, um calibre 38 e 

outro 32, um acelerador de disparos e muitas munições. Cita que o assassino matou 11 

meninas e um menino, todos entre 13 e 14 anos, deixando outros 13 estudantes feridos.  

A redação relata os acontecimentos, desde quando Oliveira entrou na escola, até 

quando começou a atirar na cabeça das crianças. Ressalta que ele atirou mais de 100 

vezes e só parou por que foi atingido por um policial, na perna; na sequência veio a se 

suicidar. 

Um entretítulo anuncia que foi um “Crime premeditado” por Wellington 

Menezes de Oliveira. Em uma carta encontrada e assinada por Oliveira, ele confessa ser 

portador do vírus HIV e diz que via “impureza nas crianças”. 

A única fonte destacada na reportagem foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A 

matéria se baseou apenas nas informações divulgadas pela PM para contar os 

acontecimentos. 

Uma única imagem é utilizada na composição da reportagem. Nela, é possível 

visualizar a fachada da escola, com o nome “Escola Municipal Tasso da Silveira”. 

Populares e policiais estão à frente do portão da escola. A legenda destaca: “Escola no 

Realengo foi o local do massacre”. 

 A fotografia está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois 

não divulga a imagem e nem a identidade de crianças e adolescentes. Destaca-se que a 

tragédia envolvia uma escola, na qual, centenas de estudantes participavam das aulas. 



84 
 

Mesmo assim, nenhuma imagem fere os direitos previstos no ECA. Dessa forma, 

entende-se que a fotografia foi bem utilizada na matéria, provando que é possível 

mostrar a realidade sem expor crianças e adolescentes. 

Um box cita 13 casos semelhantes ao massacre do Rio, desde 1996 até 2009. É 

feito um resumo de cada um dos fatos ocorridos. Escolas dos Estados Unidos, 

Alemanha, Finlândia, entre outros países, também já tiveram acontecimentos parecidos. 

O título do quadro diz: “Massacres nas escolas”. 

A matéria principal sobre a tragédia no Rio, do jornal “A Razão”, seguiu todos 

os princípios do ECA, não expondo nenhuma criança e adolescente, respeitando as 

imagens, identidades e os direitos previstos no Estatuto. 

Destaca-se que a reportagem buscou trazer a realidade da insegurança na escola 

do Rio de Janeiro para Santa Maria. Em uma matéria secundária o título traz uma 

incerteza: “Será que as escolas de Santa Maria são seguras?”. 

A equipe de reportagem fez um teste em três escolas da cidade. Para preservar a 

identidade das escolas e dos alunos, ele as chama de escolas A, B e C. A reportagem foi 

até as três escolas para testar a segurança e ver se qualquer pessoa pode ter acesso às 

dependências. As escolas A e B eram particulares e a C de ensino público. 

O repórter conseguiu entrar nas três escolas sem dificuldade. Constata-se a 

vulnerabilidade em que se encontram as escolas e os alunos, pois qualquer pessoa pode 

ter acesso aos corredores e salas de aula. 

Não há imagem e também não é utilizada nenhuma fonte, apenas a narração do 

repórter.  

Observa-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é empregado na 

reportagem. No entanto, em nenhum momento a matéria descumpre uma norma imposta 

pelo ECA.  

 

Matéria 18 

Sábado - 16/04/2011 / “A Razão”  

Título Autor de facada 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese Policiais identificaram o autor da facada no peito de Anderson Machado 
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 Gonçalves, 20 anos. O delegado diz que o suspeito, um adolescente de 

17 anos, deveria se apresentar na segunda-feira, para dar explicação de 

como o fato ocorreu.  

Imagem Não 

Editoria Polícia 

Fontes Delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil, André Diefenbach 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 27 

 

A edição do jornal “A Razão” de sábado e domingo, 16 e 17 de abril de 2011, 

também apresentou uma nota relatando que o suspeito de dar uma facada em um jovem 

de 20 anos foi identificado e deve se apresentar à delegacia de polícia. 

A nota não possui chamada de capa, nem imagem. Ela esta localizada na editoria 

de Polícia e está situada na parte inferior da página 27. O título diz apenas: “Autor de 

facada”. 

Não há aprofundamento dos fatos, apenas é relatado o acontecimento.  

A única fonte ouvida foi o Delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil, André 

Diefenbach, que disse: “Vamos ouvi-lo e encaminhá-lo à Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente”.  

Não há menção sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A publicação 

cumpre todas as determinações impostas pelo Estatuto. 

 

Matéria 19 

Domingo - 24/04/2011 / “A Razão”  

Título Criança desaparecida 

Chamada 

na capa 

Não 

Síntese 

 

Informa que familiares de Vitor Borges da Silva, 3 anos, estão 

procurando o menino desde a tarde de sexta-feira. Segundo o pai, o 

menino estava na companhia do irmão, 4 anos, e de mais alguns amigos. 



86 
 

Conforme o relato de uma das crianças, um carro preto teria parado e 

chamado Vitor. De acordo com o pai do menino, as crianças não tinham 

o hábito de sair sozinhas da propriedade. Ainda segundo o pai, as 

crianças disseram que carros suspeitos trafegavam pelo local. 

Imagem Uma foto do menino desaparecido 

Editoria Polícia 

Fontes Pai do menino, Márcio Ricardo da Silva. 

Formato Nota 

ECA É observado na publicação 

Página 19 

 

O jornal “A Razão” de sábado e domingo, 23 e 24 de abril, de 2011, também 

abordou o caso do menino desaparecido. 

A nota não possuía chamada de capa. Localizada na editoria de Polícia, a nota 

está situada no canto inferior direito da página 19, com o título: “Criança 

desaparecida”. 

Afirma que familiares de Vitor Borges da Silva, 3 anos, estavam procurando o 

menino desde a tarde de sexta-feira. Segundo o pai, Márcio Ricardo da Silva, o menino 

estava na companhia do irmão, 4 anos, e de mais alguns amigos. Crianças disseram que 

carros suspeitos trafegavam pelo local. 

A fonte ouvida na nota foi o pai do menino, Márcio Ricardo da Silva, que 

relatou o que aconteceu naquele dia e o que disseram as crianças que estavam junto de 

Vitor quando ele desapareceu.  

Há uma imagem na nota, ela mostra o rosto do menino desaparecido. A imagem, 

provavelmente, é utilizada para informar quem é o garoto, para que, se alguém o vir e o 

reconhecer entrar em contato. O telefone também é fornecido. Apesar de ser uma 

criança em situação de risco, pois ninguém sabe o que pode ter acontecido ao menino, a 

imagem é utilizada com a intenção de ajudar a encontrar Vitor. A imagem não é 

utilizada para expor a criança e sim para colaborar com as buscas. 

É observado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de a foto de uma 

criança em situação de risco e seu nome serem divulgados, entende-se que a nota não 
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tinha a intenção de expor o menino, mas de contribuir com as investigações. Dessa 

forma, ela cumpre com as determinações impostas pelo ECA. 

Registra-se que a nota do jornal “A Razão” divulgou que Vitor tinha 3 anos. O 

jornal Diário de Santa Maria anunciou que o menino tinha 2 anos.  

 

No período analisado, foi constatada a publicação de matérias correlatas ao 

tema, mas que não se enquadravam no foco deste trabalho por não situarem a criança e 

o adolescente como personagem central. São elas: pedofilia, tragédias familiares, 

acidentes de trânsito e em rios, entre outras temáticas. 

O jornal “A Razão” não publicou nenhuma matéria relacionada ao tema deste 

trabalho, nos dias: 16 de novembro de 2010; 2 de dezembro de 2010; 18 e 19 de 

dezembro de 2010; 15 de março de 2011; 23 de março de 2011; 31 de março de 2011 e 

3 de janeiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS JORNAIS 

 

TOTAL DOS DOIS 

PERÍDOS ANALISADOS 

“DIÁRIO DE SANTA 

MARIA” 

“A RAZÃO” 

Número de publicações 11 publicações 8 publicações 

   

Número de chamadas de 

capas 

4 chamadas de capa 2 chamadas de capa 

   

Número de imagens Total de 9 imagens Total de 6 imagens 
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distribuídas em 4 matérias distribuídas em 4 matérias 

   

Número de fontes 15 fontes utilizadas 12 fontes utilizadas 

   

Editorias 4 em Geral 

7 em Polícia 

1 em Geral 

6 em Polícia 

1 em Reportagem 

   

Formatos 5 Notas 

3 Notícias 

3 Reportagem 

4 Notas 

1 Notícia 

3 Reportagens 

 

 

“DIÁRIO DE SANTA MARIA” 

 

 Nestes dois períodos estudados, foram analisadas 11 publicações do jornal 

“Diário de Santa Maria”. A partir deste levantamento, observou-se como a temática da 

criança e do adolescente é abordada e publicada no jornal. Diversos pontos foram 

destacados nas análises individuais de cada matéria, o que em uma verificação geral 

levou aos resultados que serão descritos a seguir. 

 Da totalidade das 11 publicações do Diário SM sobre o tema em questão, 

observou-se que quatro delas possuíam uma chamada de capa. Sendo que, duas delas, 

matérias 1 e 6, eram uma nota, apenas com a informação principal, sem 

aprofundamento, e as outras duas eram chamadas principais. Destaca-se que as duas 

chamadas principais, matérias 3 e 8, tinham uma fotografia como imagem principal da 

edição. No entanto, somente a matéria 8 ganhou manchete na capa, notoriamente, pela 

sua repercussão nacional e internacional. 

 No levantamento sobre fotografias, observou-se apenas se foi respeitado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram analisadas nove imagens, incluindo as de 

capa. Elas estavam distribuídas em quatro matérias das 11. Constatou-se que: as 

imagens da matéria 1, que possuía duas fotografias; a fotografia de capa da matéria 8 e 

duas fotografias secundárias da mesma edição, que tinha quatro fotos no total, estavam 

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. As imagens eram apenas 
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ilustrativas, mostravam a realidade sem expor a criança e o adolescente. Percebe-se que 

todas as imagens citadas pretendiam divulgar o fato, mas repeitando os preceitos 

estabelecidos pelo ECA. 

 No entanto, houve algumas fotografias que não cumpriram as normas do 

Estatuto, são elas: as duas fotografias, sendo uma de capa e outra da publicação, da 

matéria 3; a fotografia da matéria 4 e uma fotografia da matéria 8.   

 Estas quatro fotografias não cumpriram determinação do art. 17 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que dispõe ser preciso respeitar a imagem da criança e do 

adolescente, preservando identidade, os espaços e objetos pessoais. Em cada uma das 

analises individuais é possível perceber onde as fotografias estão em desacordo com o 

ECA. 

 Foram observadas também as fontes de apurações para compor as matérias, 

como já citado nas análises individuais. No total, 15 fontes foram utilizadas nas 11 

publicações do jornal “Diário de Santa Maria”. Cinco publicações usaram como fonte o 

Boletim de Ocorrência. Duas matérias usaram como fonte principal delegados de 

polícia. Um sargento da Polícia Militar também foi ouvido em outra publicação. 

Destaca-se que do total de 15 fontes, oito são relacionadas a órgãos policiais.  

 As demais fontes ficaram distribuídas dessa forma: duas pessoas próximas da 

situação vivida pela criança ou adolescente, duas crianças como personagens da 

matéria, dois familiares e uma vítima. Percebe-se que nenhuma fonte especialista em 

criança e adolescente foi ouvida para tratar de casos mais sérios, tais como, tentativa de 

estupro e assassinato, duas situações que, possivelmente, causam transtornos 

psicológicos aos violentados. As fontes utilizadas, incluindo os BOs, tinham apenas a 

intenção de complementar a matéria.  

 As editorias nas quais as matérias foram publicadas se dividiram em duas. Sete 

matérias foram localizadas na editoria de Polícia e quatro em Geral. Novamente, 

percebe-se que a temática da criança e do adolescente é relacionada a órgãos policiais, 

tendo a maioria de suas matérias situadas nesta editoria, e, como citado anteriormente, 

tendo como principais fontes, pessoas ligadas a instituições policiais. Não foram 

buscadas fontes que pudessem contribuir com uma mobilidade transformadora a fim de 

procurar soluções de problemas, discussões e debates em torno dos casos. Nota-se que 

as matérias envolvendo crianças e adolescentes em situação de risco ainda estão muito 

ligadas a casos policiais – o que é comprovado  pelo fato da maioria das publicações do 
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jornal “Diário de Santa Maria” estar localizada na editoria de Polícia, sendo a maioria 

das fontes advindas de instituições policiais.  

 Observa-se que os formatos de notícia usados pelo jornal foram: nota, notícia ou 

reportagem. Do total de 11 publicações, três se enquadravam como notícia; três, como 

reportagem; e as cinco demais caracterizam-se como nota. É preciso salientar que o 

número de matérias que foi além do factual é maioria em relação às notas, que apenas 

relatam os fatos. Reunindo o número de reportagens e de notícias, fica evidente que o 

jornal, na maioria das vezes, procura não ficar no básico, e sim buscar, ainda que o faça 

de uma maneira superficial, mais informações para compor a matéria noticiosa.  

 Assim, observou-se que os critérios de noticiabilidade e enquadramentos 

empregados nas edições analisadas ficaram definidos desta forma: quatro publicações 

tiveram como critérios de noticiabilidade e enquadramento a violência como temática, 

seguidas de três matérias que tinham como principal abordagem o assistencialismo, pois 

buscavam uma maneira de ajudar crianças e adolescentes. Ainda, uma matéria sobre 

roubo envolvendo uma criança, uma matéria informativa, uma sobre drogas e uma sobre 

desaparecimento, completam os critérios de noticiabilidade e enquadramento utilizados 

pelo jornal “Diário de Santa Maria”.  

 

“A RAZÃO” 

 

 O jornal “A Razão”, durante os dois períodos analisados, publicou oito matérias 

relacionadas a crianças e adolescentes em situação de risco. Deste total, duas matérias 

possuíam chamadas na capa, matérias 15 e 17. Destaca-se que ambas foram as 

principais chamadas de capa, sendo manchetes centrais de suas respectivas edições. As 

duas possuíam imagem na capa. Novamente, salienta-se que a matéria 17, 

provavelmente, pela sua grande repercussão nacional e internacional, foi destaque nos 

principais jornais brasileiros. 

 As fotografias também foram observadas na análise, pois se pretendia identificar 

se as mesmas estavam de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Verificou-se que foi publicado um total de seis imagens distribuídas em quatro matérias.  

 Três fotografias estão de acordo com o Estatuto, pois não ferem nenhum de seus 

princípios. São elas: duas fotografias da matéria 17, que mostra imagens da tragédia no 

Realengo sem expor crianças e adolescentes, apenas divulgando o fato, e uma fotografia 
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da matéria 19, que divulga um retrato de um menino desaparecido. Entende-se que a 

publicação não tinha a intenção de expor a criança, e sim auxiliar nas buscas, por meio 

de sua imagem. Dessa forma, nenhuma das três figuras ferem os dispositivos impostos 

pelo ECA. 

 No entanto, outras três imagens não estão de acordo com Estatuto.  As duas 

imagens da matéria 15, sendo uma de capa, e a fotografia da matéria 12, não cumprem 

as determinações do ECA. Ambas divulgam adolescentes em situação de risco. A 

matéria 12 expõe um menino que se recuperava de facadas sofridas em frente ao colégio 

que estuda.  As duas imagens da matéria 15 divulgam uma adolescente que mora em um 

abrigo. Além de expor a figura dos adolescentes, a publicação divulga o nome do 

menino e as iniciais da menina.  

 Destaca-se que o art.17 do ECA veta o uso de imagens de crianças e 

adolescentes, preservando a imagem e identidade. Dessa forma, as três fotografias do 

jornal “A Razão” estão em desacordo com o Estatuto. 

 Em relação às fontes utilizadas nas publicações, percebe-se que foram 

empregadas 12 fontes de notícias.  Sendo que três publicações usaram como fonte o 

Boletim de Ocorrências; duas matérias, o delegado de polícia; e uma utilizou 

informações da polícia militar. Percebe-se que das 12 fontes, seis estão relacionadas a 

órgãos policiais.  

 As demais fontes empregadas foram: uma criança como personagem; três 

familiares; uma vítima e uma especialista (psicóloga) em criança e adolescente. 

Ressalta-se a intenção do  jornal em consultar uma fonte especialista para compor a 

matéria 15. Entende-se que a publicação tinha o objetivo de ir além dos fatos, pois 

trouxe uma pessoa que entende do tema para explicar mais detalhes sobre um 

determinado assunto. A matéria quis mostrar a realidade amparada nas informações que 

somente um especialista poderia fornecer, quis trazer a realidade e buscar uma maneira 

de mobilizar as pessoas em prol de uma causa, neste caso, da menina que vive em um 

abrigo de Santa Maria-RS.  No entanto, foi ouvida apenas um especialista em um 

contexto de 12 fontes (sendo a metade delas relacionada a instituições policias).  

 As oito matérias estão distribuídas em três editorias, Geral, Polícia e 

Reportagem.  No enquadramento, uma ficou na editoria de Geral; uma na editoria de 

Reportagem e as outras seis na editoria de Polícia. Como no jornal “Diário de Santa 
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Maria”, nota-se que no jornal “A Razão” a temática da criança e do adolescente em 

situação de risco também está vinculada a situações policiais. 

 As publicações foram encontradas em três formatos: uma notícia, três 

reportagens e quatro notas. Deve-se ressaltar que pelo menos na metade das publicações 

o jornal foi além do factual. Não ficou apenas na informação básica das notas, pois 

trouxe, além das quatro notas, três reportagens e uma notícia. Entende-se que se 

juntarmos as reportagens e a notícia, o número de publicação será igual ao de notas. 

Assim,  o jornal, na metade das publicações teve a intenção de ir além da informação 

noticiosa principal, que é característica de notas, trazendo informações extras, mais 

materiais e subsídios para compor as notícias.  

 Observa-se também os principais critérios de noticiabilidade e enquadramento 

empregados pelo jornal “A Razão”. Eles ficaram definidos assim: quatro matérias 

tinham como principal enquadramento e critério noticioso a violência. Ainda, uma 

matéria sobre drogas, uma relatando uma história de vida, outra sobre um informativo e 

a última sobre um menino desaparecido fecham os critérios de enquadramento e 

noticiabilidade utilizados pelo jornal durante os dois períodos analisados.  

 

 

4.2 CRITÉRIOS NOTICIOSOS – “A RAZÃO” E “DIÁRIO DE SANTA MARIA” 

 

 Durante esta pesquisa constatou-se que 19 publicações, 11 do jornal “Diário de 

Santa Maria” e oito do jornal “A Razão”, abordavam a temática da infância e juventude. 

Percebe-se, também, que nenhuma matéria utilizou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente como fonte ou material de pesquisa. 

 Após todos os levantamentos realizados chega-se à seguinte definição: os 

critérios de agendamento encontrados nas publicações se definem por serem situações 

comoventes, pois tratam de crianças ou adolescentes em situação de risco. São casos 

que mobilizam a sensibilidade do leitor e possuem impacto direto na população, pelo 

fato de serem indivíduos em desenvolvimento e, na maioria das vezes, não terem 

oportunidades de se defenderem sozinhos. Assim, entende-se que são assuntos que 

ganham repercussão nas mídias pelo fato de gerar emoção.  

  Identificaram-se cinco matérias que estavam agendadas para serem publicadas, 

pois são matérias que são campanhas previamente estabelecidas, como as do “Diário de 



93 
 

Santa Maria” sobre o Natal e os desejos de final de ano do “A Razão”, ainda há uma 

fala sobre a recuperação de um menino que foi esfaqueado. São publicações que geram 

comoção e buscam uma forma de ajudar crianças e adolescentes em situação vulnerável. 

 Também são citados os acontecimentos acidentais, que fazem parte da hipótese 

do agendamento, pois podem não estar previstos, mas, são matérias para as quais são 

necessárias uma opinião e discussão maior sobre o assunto. Identificam-se 14 

publicações com estes propósitos, pois abordam situações diferenciadas tais como: 

chacina no Rio de Janeiro, jovens que cometeram atos infracionais, tentativa de estupro, 

casos envolvendo drogas, acidentes envolvendo crianças ou adolescentes. 

 Em relação aos critérios de noticiabilidade encontrados nas 19 publicações, 

destaca-se o principal critério identificado na redação das matérias. Recorda-se que os 

critérios de noticiabilidade, segundo Ponte (2005) e Wolf (1994), variam conforme o 

valor noticioso, tais como eventos de rara ocorrência, temas que causam comoção, 

atitudes violentas e preconceituosas ou eventos de grande impacto social. Logo, para 

serem quantificados estes dados, as matérias foram separadas conforme o valor 

noticioso. Dessa forma, classificaram-se em cinco eixos noticiosos, que são: casos de 

rara ocorrência; comoção e impacto social; assistencialismo; violência e drogas. As 19 

publicações ficaram classificadas dessa forma quanto ao critério noticioso: 

Casos de rara ocorrência – Matérias 5, 11, 16, e 19. São temas que abordam situações 

raras, como uma mãe que rouba objetos e coloca na bolsa da filha, casos de 

desaparecimento de uma criança ou de um adolescente foragido ter sido encontrado. 

Casos de comoção e grande impacto social – Matérias 7, 8 e 17. Matérias que causam 

choque na população, tais como a chacina do Rio de Janeiro ou uma casa que pega fogo 

e mata três crianças. 

Casos relacionados a assistencialismo – Matérias 1, 3, 4 e 15. São matérias com cunho 

social. Buscam ajudar crianças ou adolescentes. Neste caso, são matérias de final de 

ano, envolvendo o Natal e uma matéria que tenta ajudar uma ONG que acabará de se 

mudar de local. 

Casos de violências – Matérias 2, 6, 10, 12, 14 e 18. São todos os tipos de violência 

envolvendo criança ou adolescente. Situações de tentativa de estupro, adolescentes que 

cometem atos infracionais, um menino que retorna para casa após ter levado facadas na 

porta do colégio, investigações policiais nas quais adolescentes estão envolvidos. 
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Casos envolvendo drogas – Matérias 9 e 13. Neste caso foi encontrado um adolescente 

que se responsabilizou por algumas drogas encontradas e na outra matéria outro 

adolescente tentava jogar drogas para dentro de um presídio. 

 Todas as 19 matérias são publicações que, segundo o próprio conceito de 

noticiabilidade define, merecem destaque, são notícias com grande valor noticioso que 

se enquadram nas pautas propostas pelos jornais.  

 Quanto aos enquadramentos utilizados nas publicações, toma-se como base o 

que disse Antunes (2009), que  salienta que o inusitado, o novo e o diferente são sempre 

enquadramentos buscados nos assuntos noticiados.   Após levantamentos dos 

enquadramentos utilizados nas matérias, identificou-se que o principal enquadramento 

foi o da violência. Dez publicações tinham como tema central alguma situação violenta, 

tais como, o esfaqueamento de um menino, caso de tentativa de estupro, homem com 

uma adolescente no carro, jovem morto por adolescente, adolescente portando drogas, 

mãe que rouba objetos e coloca na bolsa da filha, entre outros. São elas: matérias 2, 5, 6, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 18.  

 Ainda destaca-se o que se define como assistencialismo. Quatro matérias 

possuíam este enquadramento que continha a temática da necessidade de um lar e 

pedidos de Natal feitos, através de cartas ao Papai Noel, por crianças em 

vulnerabilidade social. As matérias são: 1, 3, 4 e 15. 

 Percebe-se que os principais critérios de noticiabilidade e enquadramento sobre 

crianças e adolescentes estão relacionados à violência, mostrando, dessa forma, que a 

temática da infância e adolescência está bastante ligada a casos de agressão. A maioria 

dos casos são chocantes e comoventes, tendo, assim, seu espaço garantido nas edições 

dos jornais analisados.  
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CONCLUSÃO 

  

A principal preocupação desta pesquisa foi identificar de forma clara, correta e 

objetiva, quais publicações citavam crianças e adolescentes em situação de risco. 

Procurou-se identificar se os preceitos definidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente eram observados nas matérias. Obtidas todas as informações, verificou-se 

que algumas matérias não condiziam com as determinações do ECA. 

 Das 19 publicações, sete delas não observaram as normas contidas no Estatuto. 

As matérias normalmente divulgavam imagem das crianças, identidade, objetos pessoas 

e espaços em que frequentam. Algumas matérias assistencialistas procuravam ajudar as 

crianças e adolescentes, mas pecavam em erros básicos, previsto no ECA, como o art. 
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17. Tinham o objetivo de buscar soluções de problemas, mas recaíam em falhas que 

comprometiam toda a matéria, como a divulgação da identidade da criança ou 

adolescente.  

 Percebeu-se que as drogas são um assunto pouco debatido e questionado em 

ambos os jornais. Apenas duas matérias abordavam esta temática, no entanto, eram 

matérias que não iam além do factual. Publicações de rara ocorrência também puderam 

ser percebidas, mas também não passavam da informação básica. 

 Notou-se que as matérias envolvendo crianças e adolescentes estão bastante 

relacionadas a casos de comoção. Atraem os leitores com dramas familiares, 

enternecimentos e até as próprias necessidades das personagens.  

 Casos de violência foram os mais vistos nesta pesquisa monográfica. Desde 

tentativa de estupro até assassinatos cruéis puderam ser analisados e verificados. 

Entende-se que a temática da criança e do adolescente está bastante ligada a situações 

de violências. Ainda, percebeu-se que existe uma forte ligação entre crianças e 

adolescentes em situação de risco e instituições policiais.  

 É visível que os dois jornais, “Diário de Santa Maria” e “A Razão”, mantêm a 

ideia de que a temática está relacionada à editoria Policial. Esta conclusão tem base no 

fato de que a maioria das 19 matérias estavam localizadas na referida editoria, tendo, 

ainda, como principais fontes noticiosas, pessoas ligadas a órgãos policiais,  como 

delegados, polícia militar e brigada militar. 

 Os jornais ainda possuem pouca informação para tratar do tema criança e 

adolescente em situação de risco. Não buscam uma mobilidade transformadora, nem 

mesmo uma maneira de discutir, debater e questionar os casos. A maioria delas são 

matérias simples, sem intenção de ir além do factual, buscam apenas a informação 

necessária para compor a matéria. As matérias aqui analisadas não buscam soluções de 

problemas, são matérias que não aprofundam os fatos. 

 Destaca-se que durante os dois períodos analisados foram identificadas seis 

reportagens sobre o tema. Porém, apenas uma das reportagens conseguiu observar as 

normas estabelecidas pelo ECA. As demais quebraram ao menos um dos preceitos 

estabelecidos. 

 Assim, conclui-se, com base na análise, que a temática da criança e do 

adolescente nos jornais ainda é muito fraca, não há consistência na informação. Na 

maioria dos casos, são matérias superficiais, sem a proposta de debater as situações, 
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nem mesmo de criar uma mobilidade transformadora que possa gerar conhecimento e 

informação aos leitores.  

 Ressalta-se  que é preciso desvincular a imagem da criança e do adolescente em 

situação de risco das páginas policiais. As fontes não necessariamente precisam ser 

policiais, delegados, ou pessoas ligadas a instituições policiais, mas, podem ser 

psicólogos, médicos, conselheiros tutelares, assistentes sociais, entre outros 

profissionais empenhados em lidar com tipos de situações adversas que milhares de 

crianças e adolescentes passam diariamente. 

 Por fim, do ponto de vista do leitor e pesquisador, esta monografia trouxe 

ensinamentos teóricos e científicos, proporcionando um melhor entendimento sobre a 

temática proposta. Foi exigida, ao longo da pesquisa, a busca de informações relevantes 

sobre as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tema que ainda é 

pouco debatido na mídia. Os conhecimentos adquiridos, certamente, constituem um 

importante acréscimo e vão contribuir em muito no desempenho das atividades como  

profissional do Jornalismo.   
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