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APRESENTAÇÃO

A Marca do Crime
O estudo Balas Perdidas tem como objetivo 
trazer luzes a duas questões que alimentam 
enorme perplexidade na sociedade brasileira: de 
um lado, a violência; de outro, a maneira como 
a imprensa aborda a violência. 

Embora concentre-se nos universos da infância 
e da adolescência (e estes “atores” são tanto 
agentes quanto vítimas da violência e da cri-
minalidade) e da imprensa escrita, a  presente 
análise certamente dirá respeito a um espectro 
que se amplia tanto sobre o comportamento edi-
torial dos principais meios de comunicação do 
País quanto sobre a compreensão do fenômeno 
em todas as suas expressões. 

O leitor poderá ficar estarrecido diante da consta-
tação mais do que evidente de que, na imprensa, 
a violência não é tratada como fenômeno social, 
mas somente como uma mera sucessão de 
casos. De muitos casos, aliás, porque multipli-
cam-se as matérias sobre agressões e crimes, 
mas num esforço que se reduz a balas perdidas 
– tão raras são as investigações jornalísticas 
que tornam plural a visão sobre o fenômeno. 
Mais estarrecido ainda ficará o leitor se acredi-
tar que a mídia (seus profissionais) reflete exa-
tamente o nível de maturidade da sociedade na 
compreensão de si mesma. 

Do estudo não é difícil concluir que quando o 
tema em pauta é o desrespeito e a agressão 
ao patrimônio, à pessoa e à vida, acaba sendo 
também desrespeitado o direito dos cidadãos 
(leitores e audiências) à informação qualificada. 
Neste sentido, são muitas, como se poderá ver, 
as marcas dos crimes diários cometidos pela 
imprensa contra o leitor.

Este, na verdade, é o convite que se quer fazer 
com este estudo: um convite a que não apenas 
a imprensa, mas também as organizações civis 
e os poderes públicos repensem seus papéis e 
sua co-responsabilidade diante do inquestion-
ável desafio de elevar o nível da investigação e 
da reflexão em torno de uma tensão social que 
acaba por fazer da vida uma ameaça quando ela 
deveria ser celebrada como oportunidade. 

Geraldinho Vieira 

Diretor Executivo 

Veet Vivarta 

Diretor-Editor

Os dados e as conclusões de Balas Perdidas 
mostram que, para um País que deseja cons-
truir melhores indicadores de desenvolvimento 
humano, de respeito aos direitos da criança e do 
adolescente e de eficácia da justiça, é anêmico o 
diálogo que se estabelece entre sociedade civil 
organizada + poderes públicos + instituições de 
pesquisa + imprensa em torno da violência.

Este trabalho foi produzido e editado pela ANDI 
– Agência de Notícias dos Direitos da Infância, 
sendo fruto de parcerias com o Ministério da 
Justiça, a Amencar, o Unicef, o Conanda, a Kin-
dernothilfe e a Comissão Européia. Integra o 
projeto A Infância e os Jovens na Mídia - uma 
realização ANDI e Instituto Ayrton Senna.

Devemos, entretanto, o agradecimento pela 
dedicação com que os consultores técnicos Rui 
Nogueira (texto) e Guilherme Canela (estatís-
tica) mergulharam em centenas de reportagens, 
milhares de cruzamentos de dados e ricos deba-
tes para chegar à análise e às recomendações 
que apresentamos. Agradecemos também, por 
idêntica dedicação, aos demais consultores con-
vidados pela ANDI para compor o Grupo de 
Análise de Mídia sobre o tema violência. E 
somos especialmente gratos às instituições que 
solidariamente cederam muito do tempo de seus 
técnicos para esta realização.

Esperamos, todos, que as reflexões não se trans-
formem numa espécie de “boletim de ocor-
rência”, mas que possam estar a serviço do 
aprimoramento da informação e da promoção 
dos direitos da criança e do adolescente como 
personagens centrais na pauta do desenvolvi-
mento humano.

ANDI
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Organizado pela ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, 
um Grupo de Análise de Mídia reuniu consultores técnicos em busca 
de uma visão sistêmica sobre como a imprensa vem cobrindo uma das 
questões que maior perplexidade causa à sociedade brasileira: a 
Violência, em vários níveis, envolvendo crianças e adolescentes como 
suas vítimas ou agentes.

Foram cruzadas informações de reportagens publicadas em 46 jornais 
de 24 Estados ao longo de 12 meses (de 1o de julho de 2000 a 30 
de junho de 2001). Esta análise debruçou-se, em especial, sobre 
o comportamento da própria imprensa e a qualidade do tratamento 
dado às temáticas relacionadas à Violência. Incluiu-se também 
um mapeamento dos tipos de Violência descritas e apresentadas 
cotidianamente pela mídia como um serviço público – o de informar 
ao cidadão.

BALAS PERDIDAS
Mídia brasileira não atinge o alvo da boa cobertura, 
ferindo o direito do leitor por uma informação proposi-
tiva e de qualidade sobre a Violência que envolve 
crianças e adolescentes.
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1. Infância e adolescência nos jornais
Durante os 12 meses compreendidos entre o segundo semestre de 2000 e o primeiro semestre de 
2001, 46 jornais de 24 estados brasileiros pesquisados pela ANDI produziram um volume de 14.905 
mil inserções pautadas pela temática Violência.

Para analisar este material lançou-se mão da metodologia do mês composto*. Este procedimento 
metodológico consiste na construção de um mês com 31 dias escolhidos aleatoriamente durante o 
ano, observando a representatividade dos 12 meses ao longo do ano.

Com os dias da amostra definidos, foram computadas 1.140 matérias, o que perfaz cerca de 1/12 
avos do universo original, como esperado. 

Ato contínuo, os consultores convidados se reuniram para elaborar o instrumento de pesquisa uti-
lizado para classificar cada uma das matérias, buscando produzir uma ficha de classificação capaz 
de permitir diversos ângulos de reflexão.

UNIVERSO PESQUISADO E METODOLOGIA

* A metodologia do mês composto é defendida por diversos autores. Cf., e.g., HANSEN, A. et. al. – Mass communication 
research methods, New York: New York University Press, 1998. Cap. 5.

Dois grupos de reportagens foram selecionadas para compor o 
universo analisado pela presente publicação:

Definido o instrumento com as características mencionadas, foram treinados seis  classificadores 
para que pudessem, com o menor índice de subjetividade possível, ler e classificar as inserções. 
Todo o trabalho de classificação foi aleatoriamente conferido, na busca de se reduzir ainda mais a 
margem de erro da pesquisa. Preenchidos, os 1.140 questionários foram digitados e processados. 

De posse dos dados agregados, um segundo workshop foi realizado com os consultores, divididos 
em três grandes grupos, segundo temáticas específicas. Esses grupos analisaram os dados gerados 

Foram criadas seis chaves de compreensão: 

Ato violento: esta faceta, que compreende a 
maior parte da ficha de classificação, permite 
tabular como os veículos cobrem as muitas 
características de um ato violento. Desde os 
dados sócio-econômicos de vítimas, agresso-
res e testemunhas, passando pelas especifici-
dades do ato violento (local, arma, presença de 
drogas), até características lingüísticas (apelo 
ao sensacionalismo) e visuais (fotos explici-
tando as violências cometidas);

Causas e soluções: verificou-se em que medida 
jornalistas usam o relato da ocorrência de um 
ato violento para discutir causas e soluções 
amplas para o problema da Violência;

Políticas Públicas: foi outro objetivo desta 
pesquisa medir quanto os jornalistas discu-
tem Políticas Públicas relacionadas à Violência 
envolvendo crianças, adolescentes e jovens;

Atores sociais: uma parte específica do instru-
mento foi dedicada a averiguar como atores 
importantes  (Judiciário, Ministério Público, 
Conselhos Tutelares, Defensoria Pública, Legis-
lativo e os diferentes níveis de governo) são 
abordados – quando o são – nessa cobertura. 
Além disso, foram contabilizadas as fontes uti-
lizadas pelos jornalistas;

Dados e discussões específicas: a presença 
de estatísticas, legislações, referências biblio-
gráficas e de eventuais discussões sobre o 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
Redução da Maioridade Penal e Instituições de 
Privação de Liberdade (como a Febem) foram 
observadas em cada inserção;

Comportamento editorial: se quis saber quais 
os tipos, tamanhos e abrangência das matérias 
publicadas, assim como seus autores.      
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e, especialmente, os dados não gerados – isto é, 
as lacunas da cobertura –, procurando respon-
der a três questões:

a) Como vem acontecendo a cobertura?
b) Como deveria ser realizada?
c) Quais os instrumentos para operacio
    nalizar sua mudança?

2. Jornais (suplementos) e 
Revistas para adolescentes
O segundo clipping compreende um tipo de 
publicação específica: as revistas e suplementos 
de jornais destinados ao público adolescente e 
jovem. Neste caso, não foi utilizado o recurso do 
mês composto dada à reduzidíssima presença 
de inserções sobre o tema Violência: apenas 
70 em 10.940 inserções referentes a todos os 
temas abordados por esse tipo de publicação, 
no período em foco. Portanto, aqui analisamos 
o universo completo de inserções. Os demais 
procedimentos aplicados à Mídia Jovem foram 
os mesmos explicitados no item anterior. 

Estas tabelas não apresentam critério qualitativo. Elas nos 
oferecem essencialmente uma percepção de como foi o 
comportamento dos jornais (Tabela 1) e  dos veículos de 
Mídia Jovem (Tabela 2) em relação ao tema Violência, em 
termos quantitativos, no universo de reportagens analisa-
dos pelos consultores convidados pela ANDI.

Tabela 02
MÍDIA JOVEM
(% de inserções sobre o total analisado)

Veículos

1. Tribu/A Tribuna - SP 

2. Adolescência/ O Povo - CE 

3. Papo Cabeça/A Crítica - AM 

4. Dez!/A Tarde - BA 

5. Zona Teen/O Norte - PB 

6. Zuêra/Correio da Bahia

7. Folhateen/Folha de S. Paulo

8. For Teens/Meio Norte - PI 

9. Galera/O Estado do Maranhão

10. Revista Capricho

11. Zerou/Zero Hora - RS 

12. D+/Estado de Minas

13. Pop/O Popular - GO 

14. Zep/Jornal da Divisa - SP 

15. Zine/ A Gazeta - MT 

%

1,4

1,4

1,4

2,9

2,9

2,9

4,3

4,3

4,3

8,6

10

11,4

12,9

14,3

17,1

Tabela 01
FONTES CONSULTADAS
(% de inserções sobre o total analisado)

Jornais

1. Diário de Natal - RN

2. Gazeta do Povo - PR

3. Tribuna de Alagoas

4. Meio Norte - PI 

5. O Imparcial - MA 

6. Jornal da Tarde - SP 

7. Jornal do Tocantins

8. Gazeta de Alagoas

9. O Dia - PI

10. Correio da Paraíba

11. Jornal do Commercio - PE 

12. Diário do Nordeste - CE 

13. O Norte - PB  

14. Diário Catarinense

15. A Gazeta -AC

16. Correio Popular - SP 

17. Jornal do Brasil - RJ 

18. Tribuna do Norte - RN 

19.O Povo - CE 

20. O Estado do Maranhão

21. Tribuna da Bahia

22. Diário da Amazônia - RO 

23. O Estadão do Norte - RO

24. Folha de S. Paulo

25. Hoje em Dia - MG 

26. Zero Hora - RS 

27. Folha do Estado - PR 

28. A Tarde - BA 

29. O Globo - RJ 

30. Diário de Pernambuco

31. Estado de Minas

32. A Gazeta - ES 

33. A Notícia - SC 

34. Correio da Bahia

35. Correio Braziliense - DF 

36. O Popular - GO   

37. A Gazeta - MT 

38. O Estado de S. Paulo

39. O Dia - RJ 

40. Jornal de Brasília

41. Diário de Cuiabá - MT 

42. O Liberal - PA 

43. Diário da Tarde - MG 

44. A Crítica - AM  

45. Diário do Pará

46. Diário Popular - SP 

%

0,53

0,70

0,70

0,88

0,88

0,96

0,96

1,14

1,14

1,23

1,23

1,32

1,32

1,40

1,49

1,58

1,58

1,58

1,67

1,67

1,75

1,84

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

2,28

2,28

2,37

2,46

2,46

2,46

2,54

2,63

2,72

2,72

2,81

2,81

2,81

2,81

3,77

3,86

4,21

4,47

5,79
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JORNALISMO DE PORTA DE DELEGACIA

Há sinais evidentes de evolução na maneira como os jornais brasileiros 
produzem suas reportagens, mas ainda estão bastante longe de ser 
parceiros da sociedade na compreensão da Violência. 

O grande problema radiografado pelo Grupo de Análise de Mídia do projeto 
Balas Perdidas está no fato de que a maioria esmagadora das reportagens 
analisadas – 80% – é construída a partir dos Boletins de Ocorrência 
das delegacias, os famosos BOs. 

A imprensa ainda relata a Violência e descreve personagens baseada 
quase que exclusivamente nos BOs. Não avança em soluções. Quando muito, 
descreve suas causas pela “razão da delegacia” e a “boca do delegado”, 
as duas grandes fontes de informação dos jornalistas. Comparativamente, 
as reportagens de política e economia expõem as boas e as más intenções 
dos governantes e promovem correções não raro radicais. A Violência 
envolvendo crianças e adolescentes, nessa mesma imprensa, em geral 
esgota-se como se fosse um caso de polícia.

Nessas reportagens constata-se a ausência do histórico, o “pré” da 
causa – que ajuda a explicar os motivos da violência –, e o “pós” da 
solução. Raramente é cobrada a presença do Poder Público ou denunciada 
a ausência de Políticas Públicas. O fato violento é visto como 
descrição de delito, desfocado da conflitualidade que o engendrou. 

Os BOs, que são apenas e tão somente o registro inicial para a abertura 
de um processo, aparecem descritos como “a verdade” e, freqüentemente, 
reproduzidos nas reportagens como se fossem sentenças judiciais.

Capítulo 01

Os BOs - Boletins de Ocorrência - dominam a pauta, 
transformando um fenômeno social em caso de polícia 
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este quadro, o noticiário sobre as crianças e adolescen-
tes como agentes e vítimas da Violência pode ser perce-
bido como diante de uma  encruzilhada.

O grande volume de matérias analisadas surpreende pela falta de 
compromisso social e de compromisso com a qualidade da infor-
mação. Ao contrário do que acontece com outros temas relacio-
nados à infância e à juventude, o noticiário em torno da Violência 
raramente se faz acompanhar do necessário debate sobre pos-
síveis soluções para o problema. 

Quando o assunto é a Violência envolvendo crianças e adoles-
centes, a notícia chega ao leitor menos pelas mãos das editorias 
relacionadas às Políticas Públicas e mais pelo espírito das edito-
rias de polícia – mesmo quando ela não mais existe formalmente 
nas redações. Registre-se, no entanto, o fato, comprovado por 
esta publicação e por várias edições de pesquisas realizadas pela 
ANDI, de que quanto menos os assuntos são tratados pelas edi-
torias de polícia melhores são as reportagens quanto à qualidade 
das abordagens (ver Ranking da Violência, p.36).

O descompasso entre as temáticas – política, economia, Políti-
cas Públicas, etc – aparece no tipo de reportagens que trata da 
Violência com jovens e adolescentes. Exatos 96% das reporta-
gens são informativas e apenas 3,1% são estritamente opinati-
vas. Pela constância das pautas, dá para dizer que a Violência 
é assunto prioritário na agenda da imprensa, mas a reflexão opi-
nativa, aquela em que os jornais e revistas tomam posição em 
assuntos que consideram de relevância nacional, correspondem 
a apenas esses 3,1% do total de matérias aqui analisadas.

Quando crianças e adolescentes são vítimas da Violência, rara-
mente há compromisso com o resultado final do investimento jor-
nalístico. Tanto pior,  porque crianças e adolescentes são também 
agentes da Violência. Neste campo temático, a imprensa, como 
afirma o cientista político português Carlos Gaspar, parece traba-
lhar para “individualistas modernos, céticos e egoístas, cuja capaci-
dade de intervenção se esgota na compaixão”. Não raro, a própria 
imprensa aparece condoída, mas cética quanto a soluções.

N

A clipagem realizada pela ANDI tem como foco a criança e o adolescente (até 18 anos incompletos). 
Nesse sentido, o universo contemplado pela presente pesquisa gira em torno de matérias que pos-
suem esses atores como vítimas, agressores e/ou testemunhas. Ou seja, um crime cometido por 
um adulto contra outro adulto não consta de nossa análise.

Por decisões metodológicas da ANDI em relação às “retrancas” que regularmente compõem o 
sistema de classificação da pesquisa Infância na Mídia (publicada semestralmente pela ANDI em 
aliança com o Instituto Ayrton Senna e apoio do Unicef), alguns tipos de Violência não fazem parte do 
recorte analisado pelo projeto Balas Perdidas. São eles violência/exploração/abuso sexual e trabalho 
infantil, entre as violências diretas, e todas as indiretas (mortalidade infantil, falta de escolas, etc). 

A margem de erro da presente pesquisa é de 0,4% pontos percentuais para mais ou para menos, 
número que foi obtido após diversas checagens das etapas de produção dos resultados. 

•

•

•

TRÊS PARÂMETROS

Esta publicação apresenta 
os resultados de Grupo 
de Análise de Mídia que 
reuniu consultores técni-
cos em busca de uma visão 
sistêmica sobre como a 
imprensa vem cobrindo uma 
das questões que atual-
mente maior perplexidade 
causa à sociedade bra-
sileira: a Violência, em 
vários níveis, tendo as 
crianças e os adolescentes 
como vítimas ou agentes.
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Tabela 03
CONSELHOS TUTELARES E
CONSELHOS DOS DIREITOS

Não Citados

Mencionados

Consultados

Cobrados

Responsabilizados

%

97,5

1,6

0,8

0

0,1

SEM PODER PÚBLICO,
SEM POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM LEI

O termômetro da ausência ou pobreza na contextualização das 
reportagens, às vezes indigência jornalística pura e simples, 
está no fato de que míseros 5,2% das reportagens pesquisa-
das trabalham as soluções possíveis para os problemas des-
critos. Os demais 80% dos textos que chegam aos leitores 
diariamente são “casos de polícia”, sem soluções ou cobrança 
da responsabilidade do Poder Público. Apenas 2,5% das repor-
tagens fazem menção à ordem legislativa. A Constituição foi 
citada uma única vez e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) surge em 0,8% das matérias do universo pesquisado.

É fundamental, aqui, lembrar que o ECA estabelece um sis-
tema de garantias e direitos em três níveis:

Sistema Primário – Concebido pelo artigo 4º, fixa políticas 
básicas de atenção à família, infância e adolescência, tendo 
os Conselhos de Direitos (Nacional, Estadual e Municipal) 
como principais formuladores dessas políticas;
Sistema Secundário – É para ser acionado sempre que o 
Sistema Primário se mostra insuficente. Prevê a aplicação 
de medidas de proteção (art.101) destinadas a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal ou social (art. 
98). O principal agente de aplicação dessas medidas são os 
Conselhos Tutelares;
Sistema Terciário – Aqui estão as medidas sócio-educativas 
(art. 112) destinadas a adolescentes em conflito com a lei e 
inseridas no Sistema de Justiça (Ministério Público, Defen-
soria Pública e Poder Judiciário).

Esse sistema de garantias supõe uma ação do Estado que 
priorize de forma absoluta a criança e o adolescente (art.227 
da Constituição Federal), com o estabelecimento de Políticas 
Públicas efetivas e eficazes. Mas a imprensa preocupa-se 
muito pouco em confrontar o que define a legislação com a 
realidade e em cobrar a responsabilidade pela ausência dessas 
Políticas Públicas. 

Como resultado, apenas 4,8% das reportagens enfocam o 
papel do poder público na problemática da interface infância/
violência. Os jornalistas, de forma pensada ou impensada, são 
coniventes com uma realidade que descrevem.

Os Conselhos Tutelares e os Conselhos dos Direitos apare-
cem em apenas 2,5% das matérias que formaram o universo 
final da pesquisa. Mas deveriam estar para a reportagem que 
trata da Violência em que crianças ou adolescentes são agen-
tes e vítimas assim como a Constituição Federal está para a 
imprensa que contesta, investiga e cobra do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário federais. Por que bater à porta do Conselho 
Tutelar? Porque ele é o responsável pela atuação direta com 
crianças e adolescentes em situação de risco e dispõe de 
dados e informações sobre a realidade da comunidade aten-
dida. É o organismo que, pelo artigo 136 do ECA, faz todos os 
encaminhamentos afeitos a esta problemática social.

Gráfico 01
CONFIGURAÇÃO DA COBERTURA /
FOCO CENTRAL DA MATÉRIA

Ato violento
Discussões gerais sobre temas 

relacionados à violência
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VENCENDO O PRECONCEITO

Entre os aspectos positivos, pode-se destacar que a imprensa 
brasileira venceu a etapa do preconceito rasteiro e subiu degraus 
no nível do tratamento dos personagens e da conceituação em 
torno da Violência.

Raramente os agressores são retratados de forma desumana ou 
depreciativa (apenas 4,1%), menos ainda as vítimas da violência 
(0,9%). São igualmente poucos os casos em que os anteceden-
tes criminais das vítimas vêm expostos na reportagem (3,4%), 
prática que desqualificaria a vítima perante a opinião pública e 
“justificaria” a Violência – o nefando “fez por merecer”.

Em poucos casos observou-se equívocos conceituais básicos, 
como por exemplo confundir furto com roubo. Roubo é a moda-
lidade de crime com violência. A maior parte dos adolescentes 
que incorrem em crimes contra o patrimônio pratica furtos, que é 
a subtração de coisa alheia móvel sem violência física. Confundir 
as duas modalidades ou denominá-las igualmente de “assalto” 
(o que, tecnicamente, nem existe) seria uma forma de super-res-
ponsabilizar os jovens pela Violência.

Do ponto de vista da identidade dos autores, poucas são, entre 
as notícias analisadas, aquelas que contêm nomes (1,5%), dados 
(5,1%) ou imagens (0,7%) que pudessem expor a identidade de 
jovens suspeitos.

Tais avanços são da maior relevância. Mas é importante reco-
nhecer que representam o patamar mínimo admissível para essa 
cobertura. O cenário da Violência em nosso País, e em nome da 
fidelidade dos fatos, impõe que a mídia avance ainda mais.

EIXOS DE ANÁLISE

Para chegar a este diagnóstico sobre os sintomas do comportamento da imprensa, as reportagens 
sobre Violência envolvendo crianças e adolescentes foram avaliadas pelos consultores que, divididos 
em três grupos, produziram os seguintes eixos de análise: 

Contexto – O primeiro grupo de consultores fez o que se pode chamar de radiografia dos crimes, 
a partir dos dados sobre personagens citadas nas reportagens: os tipos de Violência, como esses 
personagens foram tratados, quem foram as fontes das matérias e os atores que compuseram o 
cenário da violência descrita;

Políticas públicas – Este grupo mapeou o que batizamos de “a grande lacuna”. A ausência dos 
atores do Poder Público nas reportagens, a ausência das próprias Políticas Públicas, a legislação, as 
estatísticas e, mais uma vez, as fontes do Estado (União, Estados e Municípios) que compuseram as 
reportagens ou estiveram ausentes delas. Perguntou-se aqui – e temos algumas respostas – pelos 
caminhos a seguir para que a imprensa vá atrás do Poder Público e cubra as Políticas Públicas;

Violência como fenômeno social – O mapeamento das causas estruturais e sociais da Violência 
levou à pergunta inevitável neste grupo de consultores: o que almejar? Entendidas as causas da 
Violência e de posse dos dados sócioeconômicos, a resposta estará na discussão, pela cobertura 
jornalística, das possíveis soluções para este fenômeno social.

•

•

•

 Diário do Nordeste–CE – 30/01/01
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UM SEMINÁRIO PARA JORNALISTAS

Esta publicação é uma das várias ações implementadas pelo projeto Balas Perdidas 
– Um olhar sobre o comportamento da imprensa brasileira quando a criança e o 
adolescente estão na pauta da Violência. A pesquisa é resultado de parceria entre a 
ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância, o Departamento da Criança e do 
Adolescente do Ministério da Justiça e a Amencar (Associação de Apoio à Criança e 
ao Adolescente),  que contou ainda com o apoio do Instituto Ayrton Senna, do Unicef 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), do Conanda (Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente), da Kindernothilfe e da Comissão Européia.

As conclusões e dados que agora você tem em mãos, resultado do trabalho do Grupo 
de Análise de Mídia sobre Violência, estarão sendo discutidos em seminário também 
intitulado Balas Perdidas, com realização prevista para os dias 10 e 11 de dezembro 
de 2001, no Rio de Janeiro.

Com metodologia diferenciada, o Seminário não se resumirá à apresentação de 
números e palestras: em processo interativo, jornalistas e especialistas formarão 
grupos de trabalho com o objetivo de definirem recomendações para uma cobertura  
adequada à importância do tema Violência. 

Participam 36 jornalistas dos quatro estados da região Sudeste, todos com larga expe-
riência na cobertura do universo da Violência. O Ministério da Justiça estuda a possi-
bilidade de estender o seminário para as demais regiões do País, a partir de 2002.

MÍDIA JOVEM

Paralelamente a este trabalho de âmbito geral, 
foram analisadas, em clipping específico, 70 repor-
tagens de veículos que constituem a chamada 
Mídia Jovem. O clipping é formado por trabalhos 
publicados nos suplementos e seções de jornais e 
em revistas dedicadas exclusivamente ao público 
adolescente e jovem.

Em que pese a qualidade das reportagens, mais 
bem apuradas e incisivas na busca de soluções, 
sem o amparo ostensivo dos BOs e da “voz das 
delegacias”, a Mídia Jovem ainda encontra sérias 
dificuldades de vencer seu viés hedonista quando 
se trata da cobertura do fenômeno da Violência. No 
período focalizado pela presente pesquisa, apenas 
15 dos 31 veículos de Mídia Jovem acompanhados 
pela ANDI publicaram reportagens discutindo dire-
tamente temas associados à Violência.

FONTES E GLOSSÁRIO

Propositivo, o projeto Balas Perdidas 
oferece, na parte final desta publi-
cação um glossário, um diploma legal 
e um catálogo de fontes essenciais 
como contribuições ao trabalho da 
imprensa na cobertura da temática 
Violência, quando envolve crianças e 
adolescentes. A ANDI está certa de 
que a correção técnica no trato dos 
problemas sociais e a capacidade do 
jornalista acessar as fontes adequadas 
contribuem sobremaneira para qualifi-
car a cobertura. Esforços anteriores, 
resultantes de projetos que também 
almejavam dar suporte ao bom fazer 
jornalístico em áreas vitais para os 
direitos das crianças e adolescentes, 
renderam frutos substanciais.
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Gráfico 02
TIPOS DE CRIMES COBERTOS
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Do ponto de vista editorial, é aceitável que 
os casos graves, em especial os que atentam 
contra a vida ou resultam em mortes, sejam 
mais notícia do que quaisquer outros. A morte 
é impactante por natureza, a morte violenta 
pela mão de terceiros é mais impactante ainda. 
A construção do mito da periculosidade está 
no fato de essa notícia vir quase sempre desa-
companhada de contextualização – a ausência 
de estatísticas que situem o tipo de crime na 
escala da Violência e ajudem o leitor a enten-
der quanto há de rotina ou acidental no fato.

No cômputo geral, as reportagens que tratam 
de homicídios, chacinas, latrocínio, infanticídio 
e suicídio somam 37,2% dos casos de Violên-
cia fatal. É o retrato do jornalismo, mas está 
longe de guardar qualquer proporcionalidade 
com os 10% desses crimes no elenco de atos 
violentos registrados pelos órgãos de Segu-
rança Pública. A disparidade sem contextuali-
zação oferece uma realidade falsa.

O MITO DA IMPUNIDADE
Para este mito contribui a insuficiência de 
informação, haja visto as notícias ignorarem o 
sistema sócio-educativo. A impunidade é con-
fundida com a inimputabilidade. A idéia errô-
nea de que o adolescente resulta impune ou se 
faz irresponsável decorre de uma apreensão 
equivocada da Doutrina de Proteção Integral.

Não existe cidadania sem responsabilidade, 
nem se constrói cidadania apenas com o dis-
curso dos direitos, já que no Estado de Direito 
para cada direito há de corresponder uma res-
ponsabilidade. O ECA é um instrumento de 
direitos e deveres voltado para o Estado, para 
a sociedade, para a família e o próprio ado-
lescente. O sistema sócio-educativo proposto 
pelo Estatuto constrói todo um universo de 
recursos para dar conta da questão relativa à 
chamada “delinqüência juvenil”.

Importante que se note a dife-
rença de pontuação entre 

crimes contra a vida e, 
por exemplo, contra o 

patrimônio ou violên-
cia no trânsito, que 
no mundo cotidiano 
ocorrem com muito 
mais freqüência do 

que os primeiros.

OS TRÊS MITOS

Ao analisar o contexto da Violência no uni-
verso de crianças e adolescentes, o grupo de 
consultores convidados pela ANDI identificou a 
existência de três mitos na imprensa: o da hiper-
dimensão da delinqüência, o da periculosidade 
e o da impunidade do adolescente.

Os  consultores cruzaram dados sobre as perso-
nagens envolvidas, os tipos de violência prati-
cadas, a forma como essas personagens foram 
retratadas, as fontes de informação, além daque-
les sobre os agentes e vítimas dos casos violen-
tos. Eles resumiram assim estes mitos.

O MITO DO HIPERDIMENSIONAMENTO
Decorre da descontextualização das notícias do 
conjunto da criminalidade, na qual infrações 
praticadas por adolescentes não alcançam 10% 
do total de delitos. Dos atos infracionais prati-
cados por adolescentes, cerca de 60% ocorrem 
sem ameaça de violência à pessoa, ou grave 
ameaça, porque a maioria é de furtos.

O MITO DA PERICULOSIDADE
Decorre da ênfase dada pela imprensa a atos 
infracionais praticados com violência à pessoa 
(em cotejo com os que são praticados sem vio-
lência). No imaginário coletivo, o resultado é 
um adolescente responsável por número ele-
vado de delitos graves, vez que só chegam às 
páginas da mídia os casos realmente graves.

Cerca de 30% das reportagens sobre Violência 
envolvendo adolescentes referem-se a casos 
de homicídio. Os roubos (10,1%) e os estupros 
(3,2%) comparecem também com freqüência 
nas matérias. Os furtos, por outro lado, são 
mencionados em apenas 2% delas. A con-
clusão óbvia é que existe uma super-represen-
tação dos casos de crimes violentos contra 
a pessoa e uma sub-representação de crimes 
não-violentos contra o patrimônio. Exatamente 
o inverso das estatísticas sobre Violência.
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CONTEXTO | RADIOGRAFIA DOS CRIMES

O jornalismo em torno da Violência esgota-se, em geral, 
como “caso de polícia”, tamanha a quantidade de reportagens 
originadas nos Boletins de Ocorrência (BOs) das delegacias. 
A título de síntese (uma síntese tétrica) poder-se-ia dizer 
que esse jornalismo é vítima dos “BOs”.

As polícias são, sim, agentes públicos relevantes em 
torno do tema. Mas a imprensa, com exceções pontuais,  
empenha-se na materialidade da Violência, na fotografia e 
nos testemunhos de um fato que é tratado como mais um 
entre tantos outros. Faz muito barulho (foram mais de 14.905 
matérias publicadas pelos 46 maiores jornais brasileiros no 
no periodo analisado pela presente pesquisa). 

Só que atira para o alto. São balas perdidas, que não 
atingem o alvo da boa cobertura e por isso ferem o direito 
do leitor a uma informação de qualidade, pluralista e 
propositiva. É por isso que ela fica longe do “jornalismo 
de resultados” da política, da economia e do que hoje se 
observa em quase todos os temas relacionados à infância, à 
adolescência e a seus direitos.

Capítulo 02
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O BO É UMA ARMA FRIA

O cruzamento no clipping das reportagens sobre o 
tema Violência envolvendo crianças e adolescentes 
permite explorar até que ponto a cobertura jornalís-
tica se aproxima ou se afasta do que outras áreas já 
levantaram sobre o assunto. Oferece também um 
retrato da própria mídia e da forma como ela traba-
lha a questão. É sintomático que, de modo geral, as 
reportagens tragam muito mais detalhes sobre as 
vítimas do que sobre os agressores. Isso se deve, 
em grande parte, ao fato de o agressor ser geral-
mente desconhecido.

As características descritivas do agressor apare-
cem com mais freqüência nos crimes cometidos 
entre pessoas que se conhecem. Essa facilidade 
com que os jornalistas recheiam as reportagens 
com dados das vítimas tem uma explicação banal: 
os dados estão disponíveis nos Boletins de Ocor-
rências (BO) – onde não aparecem tão facilmente, 
ou não imediatamente, dados do agressor. Estes só 
surgem depois de iniciada a investigação.

As reportagens são, portanto, construídas com o 
que os jornalistas têm facilmente à mão. Tanto 
assim que a maioria se atem aos fatos imediatos 
do crime, entrevistando preferencialmente a polí-
cia (25,7%), os familiares das vítimas (11%), os 
suspeitos/agressores (7,8%) e as testemunhas do 
fato (6,2%). O “especialista” no tema central da 
reportagem também é invocado com alguma cons-
tância (7,2%). Quase nunca ele aparece em um con-
texto de debate à procura das causas e soluções, 
mas sim para dar um  mero verniz de sofisticação à 
notícia crua.

reboque desse gênero de jornalismo, 80% 
de todas as inserções analisadas pelos 
consultores limitam-se a descrever os 

crimes. Em menos de 8% das reportagens dis-
cute-se as causas do evento delituoso. E só em um 
terço desses 8% as causas vêm acompanhadas de 
discussão de soluções.

A análise dos casos de Violência estampados nos 
jornais não tem por objetivo retratar o fenômeno 
da interface violência/adolescência. Antes, procura 
fazer um retrato do imaginário social que recobre 
o tema, imaginário que a mídia, ao mesmo tempo, 
reflete e molda. Reflete na medida em que os jorna-
listas fazem parte da sociedade que retratam e são 
portadores, como todos nós, de uma certa visão de 
mundo com relação aos fatos relatados. Molda, na 
medida em que apresenta para o público aspectos 
específicos e parciais da Violência, que costumam 
envolver os adolescentes.

Esses aspectos dizem respeito ao perfil das vítimas 
e autores, tipos de violência, motivações, meios 
utilizados e outros detalhes com relação às ocor-
rências. Algumas vezes, esses dados apresentados 
coincidem com o que a literatura criminológica e 
as pesquisas já encontraram sobre os fenômenos 
da criminalidade associada aos adolescentes. Mas, 
freqüentemente, se afastam dessa literatura.

A

Os personagens em torno da cena do crime correspondem a 60% das fontes ouvidas pelos jornalistas. Se 
deduzirmos que a maior parte das matérias em que não foi possível identificar as fontes (12,1%), também estão 
em sua grande maioria relacionadas à cena do crime, teremos então um número final superior a 70%.

Gráfico 03
CENA DO CRIME – ATORES OUVIDOS
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Gráfico 04
GRAU DE RELAÇÃO VÍTIMA / AGRESSOR

É desconhecido pela vítima 40,7
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É conhecido "de vista" pela vítima 13,4
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A VIOLÊNCIA NA INTIMIDADE

O perfil social e demográfico tanto dos autores 
como das vítimas tem uma relação direta com o 
tipo de crime enfocado. Assim, é significativa a 
informação de que as situações de Violência acon-
tecem entre pessoas que convivem cotidianamente 
– são da família ou conhecidos. Se somarmos os 
percentuais de grau de relação entre agressor e 
vítima (familiar, amigo, namorado, vizinho e profes-
sor), estamos nos referindo a 21,3% dos casos 
registrados nas reportagens clipadas pela ANDI.

Em 33,2% dos casos relatados, agressor e vítima 
se conhecem “de vista” (13,4%) ou são íntimos 
(19,8%). Há um sentimento, na opinião pública, de 
que a Violência apresentada na mídia é geralmente 
cometida por pessoas estranhas. Não é o caso da 
cobertura da infância e da adolescência feita pelos 
jornais. A presença do fator “intimidade” na Vio-
lência envolvendo jovens e adolescentes prova o 
contexto de carência social e da necessidade de 
cobrança de Políticas Públicas.

Um dado que salta aos olhos é a percentagem sig-
nificativa de crianças entre 0 e 11 anos de idade 
que aparecem como vítimas na cobertura analisada. 
Das vítimas mencionadas pelos jornais, 27,5% per-
tencem a esta faixa etária, dado ainda carregado 
de mais significado se lembrarmos que em 17,11% 
dos casos não foi possível identificar a idade da 
vítima. Essa elevada percentagem de crianças como 
vítimas nos remete imediatamente a uma discus-
são acerca da violência doméstica.

Essas crianças foram vítimas de 34,8% dos homi-
cídios noticiados e de 29,6% dos espancamentos. 
Mais: entre as crianças de 0 e 6 anos, 44,7% 
foram vítimas de violências praticadas por fami-
liares, 53,3% de seus agressores eram “conheci-
dos íntimos”. Entre as crianças de 7 a 11 anos, 
45% dos agressores eram conhecidos íntimos ou 
“de vista”. Ou seja, impera a violência dentro dos 
muros das casas dessas crianças. Não obstante, a 
mídia para por aí, no relato. Não há discussão sobre 
as causas da violência doméstica. Não se discute, 
por exemplo, como vizinhos, parentes e até mesmo 
as próprias crianças podem colaborar para denun-
ciar os agressores, como terceiros podem perceber 
que as crianças estão sendo violentadas e procurar 
as autoridades competentes, os Conselhos Tute-
lares, e denunciar. Noticiar, tão somente, que os 
nossos bebês e crianças estão sendo espancados 
não impedirá que eles continuem vitimados. 

O Globo-RJ – 20/04/01
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UMA AGRESSÃO INTRA-CLASSES

Cerca de 85% dos agressores adolescentes e jovens são do sexo masculino e as reportagens abordam 
especialmente casos e crimes violentos contra a pessoa. Nesses casos, é comum que vítima e agressor 
se conheçam, como prova o cruzamento das classes sociais do agressor e da vítima. O resultado é que 
agressores da classe baixa fazem vítimas entre pessoas de sua mesma condição social. Essa relação se 
repete nas classes média e alta.

Em outras palavras: a mídia apresenta mais casos 
de Violência intra-classes, ainda que raramente 
seja possível, pelas reportagens, identificar a 
classe social dos agressores envolvidos (83% das 
matérias analisadas). Traduzindo o comportamento 
da imprensa: quando o dado da classe social 
compõe a notícia de forma chamativa, esse dado 
ganha destaque – soa estranho, por exemplo, que 
haja violência entre ricos e bem formados.

Entre as pessoas de classe baixa são mais raros 
os casos de agressão por “desconhecidos”. É mais 
comum a agressão por parte de conhecidos “de 
vista” ou mesmo “íntimos”. Este dado é coerente 
com o fato de que os mais pobres raramente são 
vítimas de crimes contra o patrimônio, perpetrados 
por desconhecidos. A “intimidade” da Violência 
descrita pela imprensa ressalta que as mulheres 
são as maiores vítimas da violência doméstica – 
cometida por familiar ou namorado – e os homens 
as maiores vítimas da violência policial.

Essa “intimidade” é extensiva aos instrumentos de aplicação da Violência. A arma de fogo é utilizada mais 
intensamente nas agressões entre desconhecidos. As agressões contra pessoas conhecidas ou íntimas, 
principalmente familiares, namorados ou vizinhos, são feitas com o uso mais intensivo de armas brancas 
(como facas), violência corporal e até envenenamento.

Se o foco se desloca para o local onde ocorre a Violência, ambientes nos quais haveria, em tese, maior 
proteção (residência – a própria ou de terceiros –, e a escola), os casos registrados chegam a 32,1% do 
total. A rua é palco de 25% da Violência registrada nas reportagens e os locais desertos respondem por 
5,6%. Os crimes mais violentos envolvem pessoas conhecidas e são registrados em espaços de convi-
vência comunitária ou familiar.

Tabela 04
CENA DO CRIME - LOCAL

    

Rua               

Em casa/residência                

Outros          

Não foi possível identificar             

Locais desertos (parques, matagais,etc)  

Instituições (delegacia, presídios, etc)     

Na escola           

Na residência de outra pessoa           

Festas(carnaval, festa junina)          

Bares          

Em boites / clubes noturnos 

%

25,0

24,9

16,2

11,9

5,7

4,3

4,0

3,3

2,6

1,9

0,3

O Dia-RJ – 11/10/00
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A SUPER E A SUB-REPRESENTAÇÃO

Em torno de 30% das reportagens sobre Violência envolvendo adolescentes descrevem casos de homi-
cídio. Os roubos (10,1%) e os estupros (3,2%) compareceram também com freqüência nas matérias. Os 
furtos, por outro lado, foram mencionados em apenas 1,9% das reportagens. Existe uma super-represen-
tação dos casos de crimes violentos contra a pessoa e uma sub-representação de crimes não-violentos 
contra o patrimônio. Exatamente o inverso das estatísticas globais sobre Violência.

Ainda que não tratem os agressores de forma desumana ou depreciativa – somente 4,1% o fizeram, contra 
0,9% de trato desumano das vítimas, um lote considerável de reportagens abordou a Violência de forma 
sensacionalista, contendo descrições minuciosas sobre o corpo e o estado da vítima (9,2%) ou outras 
informações visando chocar o leitor (10%).

ATORES ESPECIAIS

Outro aspecto do tipo de Violên-
cia registrado na mídia são os 
chamados crimes fúteis. Estão 
presentes claramente em 4,5% 
das reportagens, mas também 
estão diluídos nos crimes passio-
nais, brigas de gangues, etc.

A vitimização de crianças de 0 a 
6 anos chama a atenção da mídia 
e por isso registra elevado per-
centual de reportagens – 17,1%. 
Trata-se, quase sempre, de casos 
em que a criança vive em ambien-
tes intolerantes e agressivos, o 
que só  educação infantil e assis-
tência continuadas às famílias 
permitiria minorar.

Parece haver tanto mais interesse 
pela Violência quanto menor é 
a idade da vítima: as crianças 
comparecem como 17,9% das 
vítimas de chacinas, 30% das 

vítimas de balas perdidas, 14,3% 
das vítimas de tortura, 18,2% 
das vítimas de espancamento e 
maus tratos, 25,0% das vítimas 
de estupro, 20% das vítimas de 
abuso sexual e 23% das vítimas 
de rapto (é importante lembrar 
que abuso sexual e rapto repre-
sentam uma percentagem redu-
zida dos crimes cobertos). 

É possível que o jornalista se 
importe mais em levantar e regis-
trar a idade da vítima quando esta 
é especialmente jovem e alvo 
de ações violentas, em situação 
de completa desproteção ante 
as agressões psicosexuais dos 
adultos. Mas são as doenças, e 
não a Violência, a maior causa 
de morte nessa faixa etária. 
Morre-se esmagadoramente de 
diarréia – fato que não tira a dra-
maticidade da Violência, muito 

mais difícil de “curar” do que 
diarréias combatidas com soro 
caseiro e alimentação minima-
mente adequada.

Nas reportagens sobre a Violência 
em que crianças e adolescentes 
são vítimas e agentes, aumenta 
a proporção de agressores nas 
faixas etárias mais avançadas. A 
faixa mais comum para os autores 
de Violência é a de 16-17 anos. 
As vítimas dessa faixa etária rara-
mente são pessoas mais novas, 
constituindo-se freqüentemente 
de adultos. Pode-se deduzir que 
seja reflexo da predileção da 
mídia por casos de latrocínio, par-
ticularmente aqueles que envol-
vem um autor “menor” e uma 
vítima adulta. Já os registros poli-
ciais mostram que adolescentes 
e jovens se envolvem muito mais 
em furtos e roubos.

Tabela 05
IDADE DA VÍTIMA

Tabela 06
IDADE DO AGRESSOR

0-6 anos

7-11 anos

12-15 anos

16-17 anos

18-20 anos

21-25 anos

Mais de 26 anos

Não foi possível identificar

%

17,1

10,4

12,3

12,6

4,4

6,4

19,1

17,6

- - 

7-11 anos

12-15 anos

16-17 anos

18-20 anos

21-25 anos

Mais de 26 anos

Não foi possível identificar

%

      

0,4

7,2

19,4

10,5

10,0

13,9

38,6
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O ARTIGO 101 DO ESTATUTO

Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no Art. 98, a autoridade competente 
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou 
responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; IV - inclusão em programa comunitário ou oficial, de auxílio à família, à criança 
e ao adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orien-
tação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - abrigo em entidade; VIII - colocação em 
família substituta. 

Parágrafo Único - O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de tran-
sição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

Considerando que na problemática da Vio-
lência envolvendo crianças e adolescentes 
vitimizados ou vitimizadores deve haver 
necessariamente o acionamento do sistema 
de Justiça - tanto na esfera das garantias 
secundárias quanto das terciárias - os 
dados que se extraem das matérias pesqui-
sadas pelos consultores convidados pela 
ANDI se fazem angustiantes.

É importante saber que, quando vítimas 
da Violência, crianças e adolescentes são 
alcançados pelo sistema secundário de 
garantias, que dá conta das Medidas de 
Proteção (art. 101 do ECA).

No caso do agente da violência ser um 
adulto, este será encaminhado à Justiça 
Comum para sua responsabilização Penal. Já 
se o agente for pai/mãe/padrasto/madrasta 
será encaminhado para a Justiça da Infân-
cia e Juventude, visando a resolução das 
questões relativas ao exercício do pátrio 
poder, inclusive com a possibilidade da 
perda e/ou suspensão desse poder, além do 
afastamento da residência.

No que se refere à aplicação das Medidas 
de Proteção às crianças e adolescentes 
vitimizadas, é atribuição precípua dos 
Conselhos Tutelares, e na sua falta, dos 
Juízes da Infância e da Juventude.

Assim, nas situações onde crianças e ado-
lescentes são vítimas, o repórter deve 
obrigatoriamente ouvir esses agentes.

ASSISTINDO A VÍTIMA 
REEDUCANDO O INFRATOR

Papo Cabeça / A Crítica-AM – 25/08/01
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Medidas que Educam

Quando crianças e adolescentes são os agentes da 
Violência, isto é, autores de atos infracionais (art.103 
do ECA), há dois procedimentos: 

Crianças (pessoas de 0 a 12 anos incompletos – 
art. 2º do ECA) – Devem ser encaminhadas ao Con-
selho Tutelar para receber a respectiva medida de 
proteção;
Adolescentes (de 12 a 18 anos incompletos) – 
Sujeitam-se ao Sistema de Justiça, se fazendo sujei-
tos de aplicação de Medida Sócio-educativa, que é a 
sanção do Estado ao Infrator.
Nesse caso, a sequência correta de atos no procedi-
mento é: Ato Infracional  Apreensão Polícia  
Ministério Público  Juiz da Infância.

Parados no Tempo

A ênfase que se verifica na menção ao Juiz ou ao Poder Judiciário ou ao Juizado (que costuma ser referido 
como “de Menores”, e não “da Infância e da Juventude”) acaba por revelar que ainda há uma leitura dos 
fatos envolvendo a população infanto-juvenil sob a ótica da antiga Doutrina da Situação Irregular, do velho 
Código de Menores. Constata-se inicialmente (ainda), passados onze anos de vigência do ECA, a utilização 
da expressão “menor” ou “menores” para conceituar os sujeitos.

O conteúdo discriminatório desta expressão tem sido reiteradas vezes afirmado e já deveria ter sido com-
preendido pelos formadores de opinião. Porém, mesmo utilizando a linguagem adequada (adolescente 
infrator, por exemplo, em vez de “menor”), o que se percebe é que opera-se com o ECA na lógica do 
Código de Menores. Isso fica patente na medida em que se ignora o papel das diversas personagens 
que interagem no processo, resultando em um hiperdimensionamento das atribuições judiciais, com 
conseqüente esquecimento do conjunto do sistema de garantias, onde o Poder Judiciário é apenas uma 
parte deste conjunto.

Nas reportagens analisadas, no que diz res-
peito a esses agentes o Judiciário é o mais 
citado, com um percentual de 12,5%; o Minis-
tério Público aparece com 6,0%; a Defensoria 
Pública surge com 3,9% e os Conselhos Tutela-
res e de Direitos com 2,5%.

Desse total, a Defensoria Pública em nenhum 
texto foi objeto de cobrança ou de responsabi-
lização, enquanto o Judiciário é cobrado e res-
ponsabilizado em apenas 1,1% dos casos. O 
Ministério Público é cobrado em insignificantes 
0,2%, enquanto o Conselho Tutelar, sendo quase 
que ignorado, é responsabilizado em apenas 
uma matéria, menos de 0,1% dos casos.

Ao tratar o adolescente pelo termo “menor”, grande parte da imprensa 
continua a reforçar, de modo politicamente incorreto, o velho estigma da 
marginalidade sobre os jovens mais pobres.

Somente quando os filhos das classes média e alta viram notícia, o termo 
adolescente costuma ser utilizado.

O Popular-GO – 07/03/01 Diário Popular-SP – 03/03/01



23

Para Além da Privação

São claros os benefícios que a medida sócio-edu-
cativa traz para a sociedade, em termos de uma 
reintegração mais eficiente do adolescente autor 
de ato infracional, mas não se deve minimizar 
sua natureza punitiva. Neste aspecto, é possível 
considerá-las como uma espécie de “pena” que 
pode inclusive resultar na privação de liberdade. 
Estima-se que existam hoje no Brasil cerca de 23 
mil adolescentes privados de liberdade. Isto é, eles 
se encontram presos.

O que caracteriza a medida sócio-educativa, porém, 
ao lado de sua natureza sancionatória, é seu 
conteúdo pedagógico, havendo quem afirme que 
o ECA instituiu um verdadeiro sistema de Direito 
Penal Juvenil.

Deve se destacar ainda que, dentre as chamadas 
medidas sócio-educativas em meio aberto, devem 
ser priorizadas a liberdade assistida e a prestação de 
serviços à comunidade, realizadas por meio de pro-
gramas governamentais ou não-governamentais, 
ausentes ainda em muitas cidades. Estas medidas, 
utilizadas como alternativa à medida de privação de 
liberdade, revelam-se não só mais eficazes, mas 
também muito menos onerosas.

Essas três instituições constituem o Sistema de Justiça a que se pode e deve recorrer em casos de Violência. Apesar disso, verifica-se 
que quando aparecem nas matérias são apenas citadas – raramente são cobradas e/ou responsabilizadas. Em suma: a mídia enfatiza 
pouco o papel das três em relação aos direitos do cidadão.

As medidas sócio-educativas em meio aberto, 
quando o adolescente se encontra inserido em 
atividades pedagógicas e profissionalizantes, com 
limites estabelecidos e expressos, possibilitam o 
desenvolvimento de autocrítica sem a mácula e a 
contaminação sabidamente inerentes ao sistema 
de internamento.

Esse sistema é tão eficiente que hoje, no chamado 
mundo adulto, por influência da Doutrina do Direito 
Penal Mínimo, cada vez mais vem sendo prioriza-
das as penas alternativas, em detrimento das penas 
privativas de liberdade.

Mas o fato de a imprensa permanecer sendo pau-
tada principalmente pela polícia, raras vezes bus-
cando consultar os órgãos de proteção de direitos, 
termina resultando em uma visão unilateral da pro-
blemática, geralmente com forte carga de precon-
ceito e de tendenciosidade.

Importante: Diversas ações desenvolvidas pelo 
Departamento da Criança e do Adolescente do 
Ministério da Justiça por meio do Programa de 
Reinserção Social do Adolescente em Conflito 
com a Lei estão detalhadas na p. 44.

Tabelas 7, 8 e 9

Mencionado

Consultado

Responsabilizado

Cobrado

Total

9,8

1,5

0,7

0,4

12,5

O JUDICIÁRIO NA COBERTURA DE VIOLÊNCIA %

Mencionado

Consultado

Cobrado

Total

5,0

0,8

0,2

6,0

O MINISTÉRIO PÚBLICO NA COBERTURA DE VIOLÊNCIA %

Mencionados

Consultados

Total

2,4

1,5

3,9

A DEFENSORIA PÚBLICA E SEUS ADVOGADOS NA COBERTURA DE VIOLÊNCIA %



Pesquisa Balas Perdidas

Na cobertura do envolvimento de crianças e adolescentes com 
a Violência, os jornalistas se valem muito pouco de dados, 
legislação e referências bibliográficas para escrever as notícias, 
o que empobrece o debate.

O problema é mais grave: apenas 4,8% das matérias enfocam o Poder 
Público na problemática da infância/adolescência e da Violência. 
A imprensa, mediadora na cobrança de Políticas Públicas, trata a 
Violência como um caso sem demanda por soluções.

Apenas 10% das reportagens utilizam estatísticas de organismos 
especializados, somente 4,2% delas fazem referência à legislação 
pertinente (ECA, Constituição, etc) e apenas 0,25% citam biblio-
grafia de autores nacionais ou estrangeiros. 

Chama a atenção, como emblema da ausência da cobrança de ação 
pública, a parca menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
– documento básico para quem trabalha a questão do jovem infrator 
– tanto para atacá-lo quanto para defendê-lo. Foi citado em 
0,8% dos casos.

POLITICAS PÚBLICAS | A MÍDIA OMISSA
Capítulo 03
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análise das reportagens revela a ausência de dados estatísticos e um desconhecimento sobre 
os diversos organismos governamentais e não-governamentais que dispõem de dados sobre a 
temática. Isso implica em um empirismo na veiculação da notícia e em parcialização do conteúdo, 

uma vez que ele é balizado a partir da estrita visão do jornalista.

Os Conselhos Tutelares e de Defesa foram citados em 2,5% das matérias, prova do absoluto desconhe-
cimento ou desleixo na qualificação da notícia, uma vez que eles são fonte primária de informação para 
quem trata da violência e do jovem infrator. Os Conselhos de Direitos (Federal, Estadual e Municipal) são 
importantes porque dão acesso a todas as informações sobre as Políticas Públicas nas áreas de proteção 
e de medidas sócio-educativas.

Se o ECA foi citado apenas em 0,8% das matérias, a Constituição foi mencionada em apenas 0,1%. 

A

MAIS POLÍTICA, MENOS POLÍCIA

A ausência do debate sobre as soluções advindas 
da implementação de Políticas Públicas é agravada 
pelo fato de que prevalece a ótica da “ineficiência 
policial” ou da “falta de segurança” quando o 
debate se faz minimamente presente. É passada 
à sociedade a idéia de que a questão da Violência 
com adolescentes e jovens no papel de vítimas ou 
de agentes é um típico “caso de polícia”, isto é, a 
“falta de polícia” permite a manifestação da Violên-
cia; e “com mais polícia” haveria menos Violência.

É imputada à família uma responsabilização exces-
siva, quase sempre sem menção à existência ou 
não de Políticas Públicas de apoio, orientação e 
acompanhamento dessas mesmas famílias, como 
se elas devessem, sozinhas, equacionar uma pro-
blemática que escapa à sua governabilidade – 
pobreza, desemprego, falta de habitação, alcoo-
lismo e até ausência de segurança pública.

O foco das reportagens sobre Políticas Públicas 
diz tudo: 40% das matérias pesquisadas tratam de 
“política de segurança”, 10,9% do “reforço do efe-
tivo policial”, 7,3% de “alterações na legislação”, 
21,8% delas focam a questão nas “políticas sociais 
básicas”. Sempre lembrando que essas porcenta-
gens se referem aos 4,8% de reportagens que 
cobriram algum tipo de Política Pública. Isso faz 
crer que o problema da Violência e da criança ou 
adolescente como vítima e infrator é quase sempre 
abordada pelo aspecto policial e repressivo.

Há uma predileção clara na cobrança de ações 
dos executivos (Federal, Estadual e Municipal) 
em relação aos outros organismos públicos; ainda 
assim o governo só é cobrado pela imprensa nas 
questões relativas à Violência envolvendo crianças 
e adolescentes, em 3% das reportagens.

A solução pelo caminho das Políticas Públicas, uma 
forma de pensar a Violência como fato social, apa-
rece distribuída nas reportagens pela via do “tra-
balho com a comunidade” (3,5%), “soluções na 
escola” (9,3%), “parcerias” (3,5%) e “polícia comu-
nitária” (2,3%). Mas “criar espaços de lazer e 
esportes” tem freqüência de apenas 3,5%, sendo 
menos presente do que “campanhas pela paz”. 
Aqui também as porcentagens se referem aos 
7,5% das reportagens que enfocaram algum tipo de 
solução. Os jornalistas mostram os dados. Mas têm 
muito a fazer para qualificar a demanda social por 
Políticas Públicas que viabilizem relações sociais 
mais pacíficas e democráticas.

Os consultores do Grupo de Análise de Mídia do 
projeto Balas Perdidas enfatizaram que a eventual 
ausência de Políticas Públicas não justifica a não 
cobertura – que neste caso deve ser pautada preci-
samente pelo tremendo impacto causado pela não 
existência de ações.

Reforço do efetivo policial

Gráfico 05
TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Outras ações do governo
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A Violência não é sinônimo de criminalidade. A imprensa toma como 
sinônimo de Violência os delitos tradicionais, como o homicídio e o 
roubo, e isso acaba levando a uma cobertura tendenciosa da realidade. 
A criminologia não pode se restringir às características pessoais dos 
autores, mas deve contemplar também o contexto em que se insere.

A imprensa não enxerga o contexto porque não discute soluções – apenas 
7,5% das reportagens clipadas pela ANDI fazem isso. No mais, há um 
discurso policial justificando a si mesmo e abastecendo os jornalistas. 
Como se não existissem nem causas nem biografias.

A precariedade de espaços coletivos (centros culturais, teatros e 
centros de convivência) e a escassez de trocas simbólicas estreitam 
os modos de lidar com as diferenças e as adversidades, fortalecendo a 
resolução pelas formas de agir compulsivas e agressivas. Este aspecto 
é importante na abordagem da Violência porque além de contribuir para 
a análise do crime de homicídio – o que se resolve pelo aniquilamento 
do outro –, pode ter um papel importante na transformação de vítimas 
em futuros agressores.

Crianças e adolescentes vitimizados, sem espaços para elaborar suas 
trajetórias – em especial, das situações de sofrimento – podem repetir 
essas vivências não mais como vítimas, mas como agressoras. Entendida 
como fenômeno social, o que seria ideal na abordagem da Violência que 
tem crianças e adolescentes como agentes e vítimas?

VIOLÊNCIA | FENÔMENO SOCIAL
Capítulo 04
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PARA ALÉM DAS CRISES

Seria ideal que os jornalistas não cobrissem as 
políticas governamentais e as práticas não-governa-
mentais apenas em contexto de crise. As soluções 
apresentadas durante as crises tendem a ser ime-
diatistas e desprovidas de reflexão sobre os acon-
tecimentos. É dessa maneira que se forma a 
tendência em perceber a realidade a partir mais 
de soluções repressoras, penais, legais e menos 
por meio de políticas sociais, de Justiça e de segu-
rança preventiva. A cobertura da Febem, por exem-
plo, recorrentemente acontece apenas quando os 
jovens se rebelam e provocam uma crise interna na 
instituição e dentro do próprio governo.

eria ideal que os fatos (o crime, a Violên-
cia) nunca fossem narrados desprovidos 
das trajetórias e histórias de vida das víti-

mas e dos agressores. A biografia revela os deter-
minantes sociais, culturais e econômicos que levam 
ao encontro/desencontro entre agressor e vítima. 
Ou seja, a biografia da vítima e do agressor pode 
revelar causas, contextos e fatores que os levaram 
à Violência. O conhecimento dessas informações 
permite ao jornalista um olhar diferenciado ao fazer 
a cobertura dos fatos.

Um estupro pode ser mais do que o registro frio de 
um crime se o jornalista pesquisar a vida do agres-
sor. Saber se o agressor foi vítima de maus tratos 
ou abuso sexual na infância é informação que per-
mite levar para a sociedade uma discussão sobre 
algo maior – o que contribui, inclusive, para o plane-
jamento de Políticas Públicas.

S

MODELO BANDIDO

É importante que a mídia não reforce a imagem 
do jovem quando este exerce atividade marginal ou 
ilegal. Os adolescentes, principalmente na faixa dos 
16/17 anos, na ausência de Políticas Públicas arti-
culadas, em ambientes familiares adversos e com 
pouquíssimas chances de inserção no mundo do 
trabalho, encontram no crime organizado uma opor-
tunidade não só de subsistência, mas também de 
pertinência social – mesmo que de curta duração e 
de destino quase sempre fatal.

SOCIEDADE CIVIL

Das reportagens que citam as fontes, apenas 10% 
referem-se a representantes da sociedade civil. As 
ações de controle e monitoramento dos programas 
federais, estaduais e municipais dirigidos a crianças 
e adolescentes pela sociedade civil ampliam a visão 
sobre o delito, as causas e as soluções. É por isso 
que os setores da sociedade civil devem ser mais 
ouvidos como fontes das reportagens sobre Violên-
cia em que a infância e a adolescência aparecem 
como infratores ou vítimas.

Tabela 10
CAUSAS DA VIOLÊNCIA

Falta de educação no trânsito

Desestruturação familiar

Ineficiência policial

Falta de segurança na escola

Falta de segurança em espaços de lazer públicos

Comportamento violento  da criança/jovem

Pobreza (desemprego, tensão social)

Ausência de um plano nacional/política para a segurança pública

Falta de espaços de lazer públicos

Inadequação da família aos problemas enfrentados pela criança/jovem

Ausência de uma política de saúde

Inadequação da educação - escolar/familiar

Problemas psicológicos advindos da fase da vida

Superlotação das casas de detenção

Questões relacionadas às armas

Poucas ou mal estruturadas casas de detenção

Outros

%

10,3

8,6

8,6

6,9

6,0

6,0

3,4

3,4

2,6

2,6

2,6

1,7

1,7

1,7

0,9

0,9

31,9
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DIREITO À VIDA

A cobertura da Violência envol-
vendo crianças e adolescentes 
não se dedica a discutir temas que 
permitiriam uma compreensão 
maior desta questão enquanto um 
fenômeno social. Para nos con-
centrarmos em dois dados: não 
se discutem direitos e não se dis-
cute a própria mídia. Em nenhuma 
matéria houve uma associação 
direta entre o problema da vio-
lência e a questão dos direitos 
humanos; em apenas 0,1% das 

CAUSAS E SOLUÇÕES

Como já foi exposto, a mídia se preocupa muito pouco em apresen-
tar causas para os problemas da Violência. Ocupa-se menos ainda 
em apresentar soluções. Em algumas matérias, no entanto, há a ten-
tativa de associar causas a uma discussão de possíveis soluções. 
Avaliando-se essas soluções discutidas, é possível compreender um 
pouco melhor a visão que a mídia tem do fenômeno social da Violên-
cia: em síntese, ele é apresentado como um problema de alguns seg-
mentos da sociedade – o dos que mais sofrem com ele – , mas não 
como um problema da sociedade como um todo.

As duas soluções mais apresentadas relacionadas às mais diferentes 
causas foram: iniciativas a serem adotadas pela própria família e ini-
ciativas a serem adotadas pela escola. A distorção é evidente: família 
e escola, além de estarem sendo vítimas constantes da Violência, 
ainda são apontadas como os atores que devem se envolver, mais 
do que todos outros, na solução do problema. Onde está o Poder 
Público? Onde está a sociedade civil organizada? 

matérias traçou-se uma discus-
são acerca dos direitos da criança. 
Não parece possível tratar a Vio-
lência como um fenômeno social 
se não se dá o primeiro passo: 
reconhecer que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direitos 
e que dentre esses direitos há 
um fundamental, o direito à vida. 

Nos últimos anos, a sociedade 
tem se ocupado, com freqüência, 
de discutir como a mídia contribui 

para estimular a Violência. Progra-
mas, comportamentos, filmes, 
desenhos, têm sido constante-
mente acusados de estimular a 
Violência. Independentemente de 
tais acusações serem proceden-
tes ou não, parece inegável que 
esta é uma discussão que precisa 
ser levada à cabo pela sociedade, 
especialmente quando estamos 
falando de crianças e adolescen-
tes. Porém, só em 0,2% das 
matérias a imprensa fez isso.

Zero Hora-RS - 03/05/01

Tabela 11
SOLUÇÕES PARA A VIOLÊNCIA

Soluções a serem tomadas pela propria família

Campanhas de conscientização pela paz

Eficiência de gestão

Aumento do efetivo policial

Soluções a serem implementadas na própria escola

Infra-estrutura/urbanismo

Parcerias (ongs,governo,empresas,igrejas)

Criar espaços de lazer e esportes

Trabalho da comunidade

Projetos sociais  protagonizados por jovens

Polícia comunitária

Penas mais severas

Diminuição da maioridade penal

Política de cultura

Outros

%

14,0

10,5

9,3

9,3

9,3

3,5

3,5

3,5

3,5

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

24,4
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UM ATENTADO CONTRA O FUTURO

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados está discutindo Proposta de 
Emenda Constitucional que objetiva reduzir a 
idade penal para 16 anos. Alegam os defensores 
da emenda que os jovens são os principais res-
ponsáveis pelo aumento da criminalidade, argu-
mentando ainda que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é muito brando, sendo portanto 
necessário aplicar aos jovens a mesma lei que 
se aplica aos adultos, qual seja, o Código Penal.

Ambos argumentos são falsos. Os crimes prati-
cados por adolescentes não representam mais 
do que 4% do total de crimes cometidos no 
Brasil. De acordo com recente pesquisa feita 
pelo Ilanud, dos jovens encaminhados para a 
Unidade de Atendimento Inicial da Febem de 
São Paulo, apenas 1,6% são suspeitos de homi-
cídios e 0,3 de latrocínio. A grande maioria dos 
atos infracionais praticados por jovens, cerca de 
75%, são contra o patrimônio. Isso revela um 
perfil bem menos violento do que o veiculado. 

Estima-se, ainda, que mais de 93% dos 42 mil 
homicídios praticados no Brasil no ano passado 
foram cometidos por adultos. O que demonstra 
a absoluta ineficácia de estender a aplicação do 
Código Penal a esse segmento da população.

Há muito se sabe que o respeito à lei não 
têm nenhuma relação com o tamanho da pena. 
Aumentar penas é, antes de mais nada, uma 
estratégia simplista constantemente utilizada 
por aqueles que não têm interesse de atuar 
sobre as verdadeiras causas da violência, ou dis-
posição para romper interesses corporativos e 
propor a reforma sistemática do aparato de apli-
cação do direito no Brasil, vide a reforma das 
polícias e do judiciário que não saem do papel. 

Não consta que a adoção da Lei de Crimes 
Hediondos, de 1990, que ampliou o período de 
cumprimento das penas, tenha provocado qual-
quer redução nos crimes por ela abrangidos, 
como seqüestro, tráfico de drogas ou latrocínio.  
Mesmo a pena de morte, nos países que ainda a 
adotam, não tem sido um instrumento minima-
mente eficiente na  prevenção da criminalidade. 
Em resumo, a capacidade dissuasória das penas 
é mínima. Dizer o contrário é vender ilusão. 

A eventual redução da idade penal teria ainda o 
efeito perverso de propulsionar a criminalidade. 
O índice de reincidência para adultos gira hoje no 
Brasil em torno de 45%, ou seja, quase  metade 
das pessoas que são presas, quando deixam a 
prisão voltam a delinqüir; e o pior, por crimes 

mais graves. Assim, quanto mais cedo decidir-
mos prender os nossos jovens, mais cedo tere-
mos uma população de egressos muito mais 
violenta  do que quando entrou no sistema. 
Como a imensa maioria dos jovens seria encarce-
rada por crimes contra o patrimônio, a detenção 
serviria como um autêntico fomento à criminali-
dade mais violenta. Depois de dois ou três anos 
presos, aqueles que entraram como ladrões sai-
riam aptos a ingressar na carreira do latrocínio 
ou tráfico.  Se esta é a herança que queremos 
deixar para nossos filhos e netos, reduzir a idade 
penal é o melhor que se tem a fazer.

Um outro equívoco, diz respeito à pretensa 
benevolência do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente ao punir o infrator. O Estatuto prevê 
diversas modalidades de medidas sócio educa-
tivas, dentre elas a restrição de liberdade, desti-
nada a jovens que praticaram infrações graves. 
Há hoje um conjunto substantivo de experiên-
cias de aplicação das medidas sócio educativas, 
detectadas pelo Prêmio Sócio-Educando, que 
demonstram cabalmente que, quando bem apli-
cado, o Estatuto favorece a ressocialização e a 
reintegração dos jovens infratores à sociedade. 
Assim, além de responsabilizados, estes jovens 
voltam ao nosso convívio não para delinqüir, 
mas para contribuir socialmente. Não é necess-
ário ser nenhum Einstein para perceber que vale 
mais a pena investir em medidas sócio-educati-
vas, do que em prisão. 

Oscar Vilhena Vieira, Professor de Direito da 
PUC-SP, Diretor Executivo do ILANUD/Brasil.

A cobertura realizada pelos jornais bra-
sileiros sobre a Violência que envolve 
crianças e adolescentes sofre de grave 

limitação: o tema da redução da maioridade 
penal raras vezes é diretamente focalizado.

O clipping da ANDI comprova, porém, um fato 
inquietante: que a imprensa tem contribuído 
para reforçar a tese da redução ao utilizar 

como principal “fonte” os Boletins de 
Ocorrência das delegacias. 

É fundamental que a mídia aprofunde o debate 
de questão tão significativa. Oscar Vilhena 

Vieira, professor da PUC-SP, demonstra neste 
texto que, ao contrário do que alguns 

setores defendem, a redução da maioridade 
penal não reduziria a criminalidade, mas sim 

a aumentaria consideravelmente.

A QUESTÃO DA MAIORIDADE PENAL
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Há um enorme esforço a ser desenvolvido na educação dos 

jornalistas para a cobertura ideal dos temas de Violência 

envolvendo jovens e adolescentes como vítimas ou agentes. 

A quantidade de reportagens “descritivas” 

oferecida cotidianamente ao leitor indica que ele está sendo 

informado pela metade. Quando muito.

Isso acontece porque as reportagens, salvo honrosas exceções, são:

  desprovidas de contextualização;
não investigam as causas da Violência;
não procuram pelas soluções;
priorizam a descrição dos atos violentos, o que as imagens da 
TV podem fazer com mais competência (ainda que seja igualmente 
desnecessário);
transformam o fenômeno social da Violência em casos de polícia;
a imprensa vira porta-voz das delegacias e os Boletins de 
Ocorrência (BO) se tornam fontes prioritárias dos jornalistas;
não responsabilizam o Poder Público, porque raramente é procu-
rado;
não cobram a ausência de Políticas Públicas...

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Capítulo 05
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PRÊMIO SÓCIO-EDUCANDO

Destacar experiências bem-sucedidas de aplicação das medidas sócio-educativas junto aos jovens 
infratores, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o objetivo do 
Prêmio Sócio-Educando. Desde 1998, o prêmio reconhece profissionais na área do Sistema de 
Justiça – juizes, promotores, advogados, centros de defesa da criança e do adolescente, grupos de 
apoio dentro do Poder Judiciário – e entidades governamentais e não governamentais que propõem 
e acompanham a aplicação e execução das medidas. 

Participam também entidades governamentais e não governamentais responsáveis pela execução 
das medidas sócio-educativas, instituições responsáveis pela fiscalização do cumprimento das 
medidas; equipes interdisciplinares de acompanhamento da execução das medidas, e programas 
de execução das medidas de internação promovidos por governos de estado.

O Prêmio Sócio-Educando é uma iniciativa do Unicef, Ilanud, ANDI e Fundação Educar Dpaschoal, 
contando com o patrocínio do BNDES e apoio institucional do Supremo Tribunal Federal e da ABMP 
– Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude. 

A terceira edição do Prêmio está prevista para 2002. 
Informações e inscrições: Secretaria Executiva do Ilanud (socioeducando@uol.com.br).
Para conhecer experiências exitosas de aplicação de medidas sócio-educativas navegue em 
www.andi.org.br. Clique em Banco de Projetos Sociais. 

ste rol de “vícios” alimenta um tipo de repor-
tagem descomprometida com a mudança 
social. Um tipo de jornalismo que faz da 

crueza descritiva um fim em si mesmo. Sem partici-
par do debate pelas soluções, a mídia equipara-se a 
uma sonda teleguiada enviada a Marte – voa, entra em 
órbita, chega ao planeta, recolhe as informações dese-
jadas, fazendo tudo isso sob o comando à distância 
dos cientistas.

É a distância das soluções que faz da mídia radiogra-
fada pelo cliping da ANDI uma espécie de sonda não 
contaminada pela realidade – ainda que tenha ido lá, 
no local, colher informações.

Mais estatísticas, maior confronto de dados, uso roti-
neiro de fontes alternativas de informação seriam 
necessários para evitar que reine o empirismo e que a 
mídia parcialize o conteúdo a partir, muitas vezes, da 
estrita visão do jornalista.

Por outro lado, as boas estatísticas já produzidas não 
podem ser transformadas em sujeito de reportagens. 
Os relatórios estatísticos que chegam às redações, 
elaborados por ONGs e órgãos estatais, precisam ser 
traduzidos em matérias com personagens, causas e 
soluções que expliquem aqueles números.

E

•

Diário de Cuiabá-MT – 29/01/01
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MUDANÇA DE PERSPECTIVA 

Em relação ao tratamento dado às causas e soluções, procurou-se saber se as matérias que 
relatavam um ato violento específico – um homicídio, por exemplo – traziam discussão sobre 
as diversas causas comumente relacionadas ao problema da Violência em geral, e não apenas 
daquele crime específico.

Os números mostram que 80% de todas as inserções têm como foco central um crime espe-
cífico e destas apenas 7,8% trazem uma discussão sobre causas. Das 7,8% que discutem 
causas associadas a um ato violento específico, cerca de 1/3 também apresentam soluções. 
Mas para seguir-se além na análise, é preciso olhar para os dados totalizados de causas e 
soluções para a Violência – aqueles que, além de incluírem a discussão de causas e soluções 
que foram suscitadas em matérias que tinham como foco central um ato violento específico, 
também incluem discussões de causas e soluções per se, isto é, discussões não estimuladas 
pela ocorrência de um crime.

Quando esse exercício é feito, verifica-se que nada menos de 80% das matérias que discutem 
soluções para o problema da Violência não foram estimuladas pela cobertura de um ato vio-
lento específico, ou seja, nasceram de uma pauta completamente diversa daquela conectada 
ao Boletim de Ocorrência. Por isso, a insistência na mudança de perspectiva da cobertura: 
é preciso cobrir melhor os crimes específicos, mas também é preciso cobrir menos, abrindo 
assim espaço para argumentações e interpretações que colaborem com o enfrentamento 
eficaz do problema.

A ANÁLISE DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL

Entre os temas relativos à infância e adolescência, um dos mais delicados e complexos 
é o que se refere ao abuso e exploração sexual. No Brasil, a mídia impressa parece 
estar começando a romper um antigo pacto de silêncio: em 2000, o tema “Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” passou a ocupar o sexto lugar no 
ranking das questões mais abordadas pelos 50 principais jornais do País. 

O desafio agora é aproximar os jornalistas e as fontes/atores sociais que atuam nesta 
área, para que o tema possa receber tratamento cada vez mais qualificado. É impor-
tante, também, que os projetos que já vem atuando nesse setor sejam conhecidos e 
procurados pela sociedade.

Para alcançar estes objetivos, a ANDI e outras cinco agências que compõem a Rede 
ANDI – Auçuba (PE), Cipó (BA), Ciranda (PR), Oficina de Imagens (MG) e Uga-Uga (AM) 
– uniram-se ao Instituto WCF-Brasil, com apoio do Instituto Ayrton Senna e do Unicef.

Consultores na área e jornalistas formaram Grupo de Análise de Mídia para avaliar o 
tratamento dado ao assunto em cerca de mil reportagens publicadas ao longo de 18 
meses (de janeiro de 2000 a junho de 2001), em todo o País.

Numa segunda fase, são realizadas Oficinas de Interação – grupos de 20 pessoas, entre 
jornalistas, atores sociais e consultores – nos cinco estados em que atuam estas agên-
cias da Rede ANDI, para discutir os dados nacionais e regionais, e para construir um 
documento com recomendações para a imprensa e para as fontes.

Os resultados deste trabalho serão publicados nas pesquisas regionais das agências da 
Rede ANDI e na 12º edição da pesquisa Infância na Mídia (realizada pela ANDI e pelo 
Instituto Ayrton Senna, com apoio do Unicef), em março de 2002.
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Tabela 12
FONTES OUVIDAS

Executivo Federal

Executivo Estadual

Executivo Municipal

Judiciário

Ministério Público

Legislativo Federal

Legislativo Estadual ou Distrital

Legislativo Municipal

Especialistas

Unicef 

Organismos Internacionais

Polícia

 

Conselhos Tutelares

Universidades

Ilanud

Organizações da Sociedade Civil 

Fundações / Institutos

Associações 

Empresas (não estatais)

Professores (exceto universitários)

Vítimas

Criminosos/Suspeitos

Testemunhas

Jovens

Crianças

Familiares do Agressor

Familiares da Vítima

Vizinhos

Não foi possível identificar as fontes consultadas

%

0,9

2,3

3,3

1,8

1,3

0,2

0,4

0,2

7,2

0,2

0,6

25,7

0,6

0,6

0,1

1,9

0,7

1,3

1,2

1,2

4,8

7,8

6,2

1,1

0,2

1,6

11,1

2,8

12,1

Conselhos de Direitos 
(Nacional, Estaduais e Municipais) 0,6

POUCAS FONTES, POUCOS DADOS

A questão das fontes é igualmente um ponto 
crítico na cobertura da Violência associada às 
crianças e adolescente, conforme observa-se 
na tabela ao lado.

Além das análises a respeito das fontes liga-
das à “cena do crime” (polícia, vítimas, sus-
peitos, etc.) já construída ao longo do texto, 
vale destacar um outro ponto: o tratamento 
da mídia para com os suspeitos. Com raras 
exceções, as matérias tratam os suspeitos 
como criminosos condenados, o que é um 
grande erro, já que a principal fonte consul-
tada é o Boletim de Ocorrências da delegacia,  
não o judiciário. Assim sendo, não há pro-
cesso tramitado e, consequentemente, não 
há agressores comprovados

PARA ALÉM DO CRIME

Quando se dirige o olhar para as demais 
fontes, o que se tem, na verdade, é um 
imenso vazio. Àquelas relacionadas ao Poder 
Público (Executivo, Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público) correspondem, em seu 
conjunto, a apenas 10,4% das fontes con-
sultadas. Ou seja, a mídia brasileira não con-
sidera importante dirigir-se ao Ministro da 
Justiça e seus auxiliares, às Comissões de 
Direitos Humanos dos legislativos, aos Secre-
tários de Segurança Pública dos Estados, a 
juizes e promotores. Será que esses atores 
realmente não têm nada a dizer sobre a Vio-
lência que envolve crianças e jovens? Afinal, 
é a partir deles que o jornalista pode acessar 
informações que ajudem a construir uma 
cobertura que vai além de quem matou e 
quem morreu, uma cobertura que contemple 
o problema da Violência a partir das óticas de 
Política Pública e de fenômeno social.

CONHECIMENTO AUSENTE

Uma imensa ausência de dados também foi notada em todo material analisado, conforme ressaltado 
anteriormente. Merece registro o fato de que algumas instituições reconhecidas por gerar pesquisas 
relevantes sobre o universo da Violência são minimamente ouvidas pela mídia: Unicef (0,2%), Ilanud 
(0,1%), outros Organismos Internacionais (0,6%), Universidades (0,6%!!!!), Organizações da Sociedade 
Civil (1,9%). O total alcança meros 3,4%.

Merece registro o fato de que esses números não se referem apenas às fontes primárias – a principal 
fonte ouvida pelo jornalista numa matéria. Na presente pesquisa, foram registradas todas as fontes ouvi-
das pelos jornalistas numa determinada matéria.
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Três dados saltam aos olhos no 
que se refere às características 
jornalísticas do material analisado. 
O primeiro, é a avassaladora 
presença, conforme pode ser 
comprovado na Tabela 13, das 
inserções na forma de reporta-
gens, em contraposição a arti-
gos, colunas, editoriais e outros 
(incluídas aqui as entrevistas): 
94,3% do total dos textos pesqui-
sados. Essa constatação vai de 
encontro a um segundo dado gri-
tante: não mais do que 9,6% das 
matérias são avaliativas ou propo-
sitivas; todo o restante é, de uma 
forma ou de outra, factual.

Estes dados, conforme era de se 
esperar, estão intimamente cor-
relacionados (ver Tabela 14) com 

os que apontam ser a esma-
gadora maioria das reportagens 
factual, contextual ou descritiva, 
enquanto os artigos, editoriais e 
colunas intensificam a discussão 
sobre o fenômeno da Violência.

O terceiro dado expressivo é a 
quantidade de matérias sem assi-
natura (55,6%). Quando se faz 
uso de material de agências de 
notícias, muito raramente se apro-
veita a ocasião para repercutir 
a questão em nível local (isto 
ocorreu em apenas 0,1% das 
matérias de agências). Mais uma 
vez fica comprovado o clássico 
caso da notícia versus informação. 
O material das agências contém, 
claro, informação, mas o trata-
mento da notícia nesses casos, 

sendo genérico, não reflete a 
situação daquela certa região ou 
cidade, imobilizando não só a per-
cepção concreta do quadro local 
como a própria intervenção da co-
munidade para sanar problemas.

Um outro cruzamento significa-
tivo é o que correlaciona erros 
técnicos de cobertura (por exem-
plo, apresentar nomes ou carac-
terísticas que permitam identificar 
adolescentes agressores, o que é 
proibido por lei) e as editorias 
e/ou os jornalistas/articulistas res-
ponsáveis pela matéria. Fica evi-
dente que o anonimato favorece 
a má cobertura: 76,5% das 
matérias que mencionam nomes 
de crianças/adolescentes agres-
sores não trazem assinatura.

NOTÍCIA vs INFORMAÇÃO

Gráfico 06
NÍVEL DE ABORDAGEM

Contextual

Factual

Descritivo

Propositivo

Avaliativo

%

43,7

38,2

8,5

5,8

3,8

Tabela 13
TIPO DE MATÉRIA

Informativa - Reportagem

Informativa - Notas

Informativa - Outros

Opinião - Artigos Assinados

Opinião - Colunas ou 
  Notas de Colunas Assinadas

%

94,3

1,1

0,8

1,8

0,3

Opinião - Editoriais

Entrevista - Especialista

Entrevista - Vítimas

Entrevista - Criminosos ou
      Suspeitos

Entrevista - Outros

1,0

0,3

0,3

0,2

0,1

 

Tabela 14
TIPO DE MATÉRIA X NÍVEL DE ABORDAGEM

Informativa - Reportagem

Informativa - Notas

Informativa - Outros

Opinião - Artigos Assinados

Opinião - Colunas ou Notas de 
  Colunas Assinadas

Opinião - Editoriais

Entrevista - Especialista

Entrevista - Vítimas

Entrevista - Criminosos /  

            
Entrevista - Outros

38,2%

100,0%

100,0%

 

 

 

 

33,3%

100,0%

Factual

46,1%

 

 

5,0%

 

 

 

33,3%

Contextual

1,9%

 

 

60,0%

100,0%

63,6%

33,3%

Avaliativo

8,8%

 

 

 

 

 

 

33,3%

100,0%

Descritivo

4,9%

 

 

35,0%

 

36,4%

66,7%

Propositivo

Suspeitos
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verificar nessas biografias os dados sobre vio-
lência de agressores e vítimas, pois, com muita 
freqüência, o agressor foi vítima na infância e as 
vítimas podem estar sendo submetidas a formas 
crônicas de vitimização;
levantar sempre os dados que comprovem ou 
não a impunidade;
acompanhar o desenvolvimento dos casos, desde 
a descoberta até às providências tomadas pelo 
Poder Público, de forma a evitar reforçar o mito 
da impunidade;
apresentar informações precisas e detalhadas 
sobre o sistema legal e o papel dos diferentes 
personagens, com ênfase para o papel do Minis-
tério Público, da Defensoria Pública e dos Con-
selhos Tutelares (atores relativamente novos na 
Justiça da Infância e da Adolescência);
tratar o tema da Violência fora dos contextos de 
crise e comoção;
estimular o senso crítico na utilização de dados 
sobre Violência no contexto eleitoral, evitando 
assim que os candidatos formulem propostas 
visando unicamente o êxito circunstancial da 
campanha e também que contribuam para forta-
lecer medidas de curtíssimo prazo, geralmente 
de cunho repressivo;
consultar fartamente a legislação e citá-la: ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Consti-
tuição, Código Penal, lei de Execução Penal;
evitar a desinformação crônica sobre os direitos e 
deveres por parte da opinião pública; o jornalista, 
consultando a legislação e os especialistas, con-
tribui para socializar o conhecimento legal;
ouvir o maior número possível de fontes e atentar 
para os interesses que elas, legal ou ilegalmente, 
legítima ou ilegitimamente, representam.

RECOMENDAÇÕES PARA UM 
JORNALISMO FORA DAS PRISÕES

Em face do grave panorama radiografado, o grupo 
de consultores reunido pela ANDI elaborou uma 
série de recomendações para o que considera ser 
o trabalho ideal dos jornalistas diante das temáti-
cas associadas à Violência. Propôs, inclusive, que 
as reportagens abandonem uma postura hoje con-
siderada politicamente correta, a de desconsiderar 
dados sobre cor e classe social, por exemplo. 
Usados coscientemente, evitando a exploração do 
preconceito, esses dados podem contribuir para 
reforçar o caráter social da cobertura e evitar o ocul-
tamento da realidade.

As sugestões dos consultores são as seguintes:

partir do singular para a análise da Violência 
enquanto fenômeno social;
as estatísticas, as pesquisas e os especialistas 
são recursos importantes nessa passagem do 
individual para o social;
incluir dados significativos na descrição dos 
atores, tais como: escolaridade (que apareceu 
em apenas 5,1% das matérias relacionadas às 
vítimas, e em 2,8% nas dos agressores), cor 
(apenas 0,7% para a vítima e 2,6% para o agres-
sor), religião, classe social (cerca de 32,4% para 
as matérias em torno das vítimas, e 17,0% para 
aquelas que enfocam os agressores); 
conhecer em detalhes as biografias das vítimas 
e agressores, compreendendo a trajetória e o 
contexto familiar, respeitando na exposição das 
informações o que é protegido por lei e o que 
deve ser mantido em sigilo para não comprome-
ter a imagem da criança ou do adolescente;

Gráfico 07
RESPONSÁVEIS PELA MATÉRIA

%

32,0

4,3

3,5

2,3

2,0

0,2

55,6

Repórter / redator / editor  / colunista / articulista

Agências de notícias

Reportagem local

Sucursais

Redação

Outros responsáveis 

Não foi possível identificar o responsável pela matéria

Jornal usou matéria da agência
como gancho para reportagem  local 0,1
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Metodologia do ranking: Foram escolhidas dez 
variáveis analisadas no bojo da pesquisa para 
compor o ranking aqui apresentado. A todas elas 
foi atribuída uma nota 10 quando sua presença 
ou ausência era, em nosso entender, benéfica 
à qualidade da cobertura, e uma nota 0 na 
hipótese oposta. Assim, cada matéria foi pon-
tuada de 0 a 100 pontos (neste caso, se preen-
chesse todos os quesitos de qualidade). Após 
procedida a pontuação, foi calculada uma média 
ponderada, considerando a percentagem de 
matérias em cada faixa de pontuação (0, 10, 20 
e assim por diante). 

Os critérios escolhidos foram os seguintes:

No campo substantivo 
a) Cobrir crime exclusivamente. Às matérias 
cujo foco central era um ato violento específico 
foi atribuída uma nota 0, já que a sociedade 
brasileira necessita de uma mídia que esti-
mule discussões mais gerais e substantivas 
sobre o problema da Violência, diminuindo a 
cobertura sobre os homicídios específicos.

b) Causas. O reconhecimento de que é impor-
tante noticiar, por exemplo, uma chacina ocor-
rida no final de semana, levou a ANDI a criar 
um critério balanceador: será que esta notícia 
vem acompanhada de uma discussão mais 
geral sobre as causas da Violência?

c) Soluções. Essas causas, por sua vez, vieram 
acompanhadas de uma reflexão sobre como é 
possível revolver os problemas associados à 
temática da Violência?

No campo da linguagem escrita e visual
d) O apelo ao sensacionalismo I. Foi verificado 
se as matérias trazem descrições minuciosas e 
desnecessárias do corpo da vítima.

e) O apelo ao sensacionalismo II. Checou-se 
também se as reportagens exploram a “autóp-
sia” narrativa e/ou psicológica dos fatos, na 
tentativa de chocar o leitor, contribuindo assim 
para superestimar um sentimento de socie-
dade violenta.

No campo da pluralidade de informações
f) Fontes Policiais. Os consultores da pesquisa 
foram unânimes em afirmar que a concen-
tração da atividade jornalística nos boletins das 
delegacias é um caminho certo para gerar-se 
distorções na cobertura.

g) Outras fontes. Jornais que ouviram especia-
listas, conselhos (tutelares e outros) e crianças/
jovens – esses três critérios foram avaliados 
em separado – tiveram pontuação favorável. 

Política pública estatal
h) Discussão de Políticas Públicas. Foi conside-
rada positiva a atitude dos jornais que abriram 
espaço para o debate em torno das Políticas 
Públicas de responsabilidade do Estado.

A intenção da ANDI e de seus parceiros ao realizar a 
presente análise é indicar caminhos que possam conduzir 
a uma melhora substantiva na cobertura da Violência 
que envolve, em algum grau, crianças e adolescentes. 
Nesse sentido, pautado nas análises desenvolvidas sobre 
os três eixos temáticos desta pesquisa, foi elaborado 
pela ANDI um ranking dos veículos, a partir de 
indicadores relativos à forma como realizam a cobertura 
das temáticas associadas à Violência*.

O RANKING DA VIOLÊNCIA

* É importante aqui sublinhar as observações realizadas na seção Universo Pesquisado e Metodologia (ver p.08): estamos 
trabalhando com um mês composto, que, apesar de sua comprovada eficácia estatística, pode eventualmente trazer alguma 
distorção nos dados referentes à cobertura realizada por um determinado jornal.
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MÉDIA GERAL: 30 pontos
A Média Geral bastante 
reduzida (30 pontos num 
máximo de 100) e o 
melhor desempenho 
entre os 45 veículos 
analisados alcançando 
menos de 40 pontos são 
o melhor retrato dos limi-
tes que a imprensa brasi-
leira vêm encontrando ao 
cobrir as temáticas asso-
ciadas à Violência que 
envolve crianças e ado-
lescentes como vítimas 
ou agressores.

É significativa a infor-
mação de que a maioria 
dos jornais – e espe-
cialmente aqueles que 
se encontram entre os 
“Abaixo da Média Geral” 
– continuem mantendo 
em seu projeto editorial 
o velho formato das edi-
torias, páginas ou colu-
nas de polícia, ou ainda 
a figura do repórter seto-
rista. Entre os melhores 
situados, esse modelo 
não integra mais o 
quadro das redações.

* Por questões metodológicas 
foi excluído deste ranking o 
Diário de Natal. O jornal con-
tava com menos de 0,6% das 
reportagens selecionadas para o 
mês composto analisado pelos 
consultores convidados, o que 
inviabiliza a precisão estatística 
em seus dados.

Tabelas 15 e 16

VEÍCULOS ACIMA DA MÉDIA GERAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

Colocação

Jornal do Tocantins

O Globo

Folha de S. Paulo

Gazeta do Povo

Meio Norte

A Gazeta  

Jornal do Brasil

O Dia 

O Norte

Diário de Pernambuco

A Crítica

O Povo

Estado de Minas

Correio Braziliense

O Estado de S. Paulo

O Dia  

Zero Hora

Diário da Amazônia

Jornal de Brasília

Jornal do Commercio

A Gazeta 

A Gazeta 

Jornais

TO

RJ

SP

PR

PI

MT

RJ

PI

PB

PE

AM

CE

MG

DF

SP

RJ

RS

RO

DF

PE

AC

ES

UF

39,1

38,5

38,2

35,0

35,0

34,8

34,7

34,2

33,8

33,0

32,6

32,6

32,5

32,3

31,9

31,9

31,8

31,0

30,9

30,7

30,6

30,0

Pontos

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Editoria Polícia

VEÍCULOS ABAIXO DA MÉDIA GERAL

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

44º

45º

Colocação

Tribuna do Norte

A Notícia

Hoje em Dia

Correio Popular

A Tarde

Correio da Paraíba

O Estadão

Folha do Estado

O Popular

Jornal da Tarde

O Imparcial

Diário Catarinense

O Estado do Maranhão

Diário da Tarde

Diário do Pará

Diário de Cuiabá

Diário Popular

O Liberal

Correio da Bahia

Diário do Nordeste

Gazeta de Alagoas

Tribuna da Bahia

Tribuna de Alagoas

Jornais

RN

SC

MG

SP

BA

PB

RO

MT

GO

SP

MA

SC

MA

MG

PA

MT

SP

PA

BA

CE

AL

BA

AL

UF

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Editoria Polícia

29,4

29,3

29,1

28,9

28,8

28,5

28,1

27,7

27,7

27,3

27,0

26,9

26,8

26,4

26,1

25,8

25,5

25,1

24,8

24,7

24,6

24,2

20,0

Pontos
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A cobertura do tema Violência por parte das revistas 

e suplementos de jornais destinados ao público adoles-

cente e jovem é, ao mesmo tempo, uma grata surpresa 

e uma decepção. Em síntese, é de lamentar que a 

qualidade do tratamento editorial revelada pela maior 

parte das reportagens que a chamada “mídia jovem” 

veiculou no período focalizado pela presente análise 

não tenha sido colocada, em quantidade, a serviço da 

discussão desse grave problema social.

Esta é a decepção: das 31 publicações de Mídia Jovem 

regularmente clipadas pela ANDI, apenas 15 trabalharam 

diretamente o tema Violência. Pior: em 10.940 inserções 

referentes ao total da produção jornalística desses 

suplementos de jornais e revistas durante os 12 meses 

analisados pelo grupo de consultores, foi possível 

encontrar apenas 70 reportagens centradas no debate de 

temáticas associadas à Violência.

A MÍDIA DOS ADOLESCENTES |
ENTRE A SURPRESA E A DECEPÇÃO

Capítulo 06
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que causa estranheza é que essa mídia, 
mais reflexiva e mais bem tratada gráfica 
e editorialmente, não tem tido problema 

em abordar diversos assuntos socialmente rele-
vantes. Ao longo dos cinco anos em que a ANDI 
vem desenvolvendo o projeto Os Jovens e a Mídia, 
foi possível registrar que praticamente dobrou o 
espaço jornalístico dedicado aos temas que contri-
buem para a formação cidadã do adolescente.

A oitava edição da pesquisa A Mídia dos Jovens 
(realizada pela ANDI e Instituto Ayrton Senna, com 
apoio do Unicef e disponível em www.andi.org.br), 
veiculada em junho/2001, discute detalhadamente 
os números dessa evolução, pautada pelo cresci-
mento da cobertura de assuntos como Educação, 
Atualidades, Cultura, Saúde e Direitos & Justiça.

Os temas considerados típicos da realidade do ado-
lescente – pelo menos do ponto de vista mercadoló-
gico –, como lazer, entrevistas com ídolos, moda, 
beleza, seguem ocupando pouco mais da metade 

O
do espaço editorial da Mídia Jovem. Mas ao contr-
ário do que era a regra geral até poucos anos atrás, 
raras são as publicações que fazem desse reper-
tório o foco único de suas pautas.

Ainda assim, historicamente alguns temas funda-
mentais na preparação do adolescente para os 
desafios da vida contemporânea vêm encontrando 
sérias dificuldades em firmar presença na cober-
tura socialmente abrangente realizada pela Mídia 
Jovem. Pessoas com Deficiência, Drogas e Aids & 
DST, além precisamente de Violência, estão entre 
os assuntos que são tratados de forma intermitente 
e/ou negligente por parte considerável dos editores 
dos suplementos e revistas para adolescentes.

E, conforme fica evidente nos números discutidos 
a seguir, quando decide bancar essas pautas mais 
“áridas”, boa parte desses veículos demonstra ter 
condição de fazê-lo com uma amplitude conceitual 
que faz inveja à grande maioria da produção da cha-
mada “grande imprensa”. 

RANKING DA VIOLÊNCIA – MÍDIA JOVEM

Média Geral dos Veículos Analisados*: 57,3 (num máximo de 100 pontos)

Tabelas 17 e 18

VEÍCULOS ACIMA DA MÉDIA GERAL

75,0

70,8

68,8

66,7

62,5

62,5

62,5

60,9

58,3

57,5

Adolescência / O Povo-CE

Folhateen / Folha de S. Paulo

Zuêra / Correio da Bahia

For Teens / Meio Norte-PI

Tribu / A Tribuna-SP

Papo Cabea / A Crtica-AM

Zona Teen / O Norte-PB

D+ / Estado de Minas

Pop / O Popular-GO

Zep / Jornal da Divisa-SP

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Colocação Veículos Pontuação

VEÍCULOS ACIMA DA MÉDIA GERAL

Colocação Veículos Pontuação

50,0

50,0

45,8

37,5

31,3

Zerou / Zero Hora-RS

Zine / A Gazeta-MT

Galera / O Estado do Maranhão

Zona Teen / A Tarde-BA

Revista Capricho

11º

12º

13º

14º

15º

Inspirado nos mesmos parâmetros que pautaram a elaboração de um ranking relativo à cobertura do tema Violência 
por parte dos 46 principais jornais do País (ver p.37), a ANDI apresenta aqui uma classificação dos veículos da Mídia 
Jovem segundo indicadores de qualidade no tratamento das questões associadas à Violência.
O principal destaque, nesta tabela, é o fato de diversos veículos atingirem marcas superiores a 50 pontos (num 
máximo de 100), enquanto que o melhor desempenho dos jornais da “grande imprensa” ter se limitado a 40 pontos. 
Para maiores detalhes sobre a metodologia utilizada para a elaboração deste ranking, busque a p.36.
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AS FONTES E A INTIMIDADE DA VIOLÊNCIA

Esses suplementos exercitam um padrão de reportagem que 
beira, em certos casos, a excelência. Quanto às fontes, por 
exemplo. Ao analisar-se a tabela de fontes consultadas, é fácil 
verificar um procedimento que seria desejável para toda a mídia 
brasileira: a polícia (7,1%) deixa de ser o ator mais ouvido e 
cede lugar aos especialistas (17,1%), aos jovens (12,2%) e às 
organizações da sociedade civil (8,2%). 

Ganham voz também fontes como o Executivo e as universida-
des – em que pese o fato de os Legislativos e os Conselhos não 
serem procurados, o que é condizente com o debate pífio sobre 
Políticas Públicas.

Tirando os Poderes Executivo e Legislativo, as delegacias, as 
testemunhas dos crimes, as vítimas e os agressores (e res-
pectivas famílias), as fontes alternativas de informações para 
compor as reportagens da Mídia Jovem representam 50% do 
total dos atores ouvidos, destacando-se aí especialistas, Unicef, 
fundações, universidades, professores, empresas não-estatais, 
Judiciário, etc.

Como na pesquisa sobre a cobertura da Violência entre os 46 
principais diários do País, a morte aparece nestes suplementos 
e revistas em casos de homicídio (17,9%) e suicídio (3,6%). Os 
crimes sexuais correspondem a 21,4% das reportagens (estu-
pro, assédio e abuso) e o que se pode chamar de violência sem 
morte (maus tratos e espancamentos, tortura, roubos, seques-
tros-relâmpago, acidentes de trânsito), chegam a 28,6%.

A Violência apresenta aqui o mesmo grau de “intimidade” que 
no outro universo pesquisado pelo projeto Balas Perdidas: tanto 
pelo locais (37,5% dos casos ocorrem em casa, na residência de 
outras pessoas ou na escola) quanto pelo relacionamento entre 
agressor e vítima (50% dos agressores conheciam as vítimas “de 
vista”, eram parentes ou tinham alguma relação afetiva).

Galera / O Estado do Maranhão – 07/04/01

Folhateen / Folha de S. Paulo – 10/07/00

Tabela 19
PROBLEMAS GERAIS ASSOCIADOS À VIOLÊNCIA
Total: 48,6% das reportagens analisadas

Temas

Aumento da Violência

Projetos sociais protagonizados por jovens

Mobilizações de enfrentamento à violência

Bombas em colégios

Apresentação/discussão de estatística sobre Violência

Direitos da criança e do adolescente

Ações preventivas (emprego, desarmamento, etc)

Repressão a adolescentes infratores

Mídia como agente estimulador da Violência

Violência urbana (focada sobre bairros, periferias, etc)

Direitos humanos

Outros

%

8,6

5,7

5,7

4,3

4,3

2,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10,0
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violento específico não corresponde à maior parte da cobertura (34,3%), ao contrário das reportagens vei-
culadas nos cadernos principais dos jornais (80%).

Mais relevante que isso: aqui, as discussões gerais sobre temas relacionados à Violência compõem o 
grosso das reflexões (48,6%) – somadas às reportagens que discutem “causas e soluções” (15,7%) e às 
que debatem “Políticas Públicas” (1,4%). As matérias fora da descrição pura e simples do ato violento 
perfazem 65,7% do total publicado pela Mídia Jovem sobre as temáticas relativas à Violência. Isso é cla-
ramente uma conseqüência da menor quantidade de reportagens ditas “puramente informativas” (74,3%) 
contra mais de 95% na mídia cotidiana. O restante é dedicado à discussões mais aprofundadas, com um 
número considerável de matérias avaliativas e propositivas (47,1%).

POR QUE O JOVEM 
DEVE LER SOBRE VIOLÊNCIA

Por estarem em suplementos, seções e revistas 
que falam para jovens, adolescentes e suas famílias 
– fora do cotidiano das páginas policias que ainda 
acolhem a maior parte das reportagens sobre Vio-
lência – essas matérias que não tratam o tema 
como simples “casos de polícia” deveriam cons-
cientizar as classes média e alta para o assunto.

Cenise Monte Vicente, mestre em Psicologia, inte-
grante da Oficina de Idéias e uma das consultoras 
do projeto Balas Perdidas, resume assim a impor-
tância de os jovens e adolescentes lerem esse noti-
ciário sobre Violência:

Eles passam a conhecer o mundo para além dos 
espaço de segregação, shopping centers, esco-
las particulares e condomínios;
Passam a conhecer a realidade nacional e se capa-
citam para uma participação crítica no debate, o 
que pode gerar uma solidariedade operante;
Permite que a juventude tenha como metas a 
convivência, a justiça e a paz;
Possibilita aos jovens evitar as soluções segrega-
cionistas e conhecer as respostas à Violência fun-
dadas no Direito, nos dispositivos democráticos, 
adquirindo compreensão melhor sobre o que são 
os direitos humanos.

É importante destacar que na Mídia Jovem o ato 

CONVIDANDO A UM DEBATE 
DE MAIOR AMPLITUDE

A prova de que estas publicações e seus jornalis-
tas têm uma pauta menos voltada para a descrição 
dos crimes e mais preocupada em discutir a Violên-
cia como fenômeno social está no fato de que até 
mesmo dentro do universo dos 34,3% das repor-
tagens centradas no relato do ato violento, 37,5% 
dessas matérias vêm acompanhadas de alguma 
discussão sobre causas mais gerais da Violência e 
30% delas apresentam algum tipo de solução.

O sensacionalismo está, igualmente, menos pre-
sente. Apenas 2,9% dos textos oferecem uma 
descrição minuciosa dos corpos das vítimas, 10% 
(número ainda alto) procuram chocar o leitor e 
nenhum deles, direta ou indiretamente, aponta 
nomes e/ou características que permitam identi-
ficar adolescentes agressores envolvidos com os 
atos descritos.

Tabela 20
FONTES CONSULTADAS

Tipo de fonte

Executivo Federal

Executivo Estadual

Executivo Municipal

Judiciário

Ministério Público

Especialistas

Unicef 

Organismos Internacionais

Polícia

Universidade

Organizações da Sociedade Civil 

Fundações

Associações 

Empresas (não estatais)

Professores (exceto universitários)

Vítimas

Testemunhas

Adolescentes

Familiares do agressor

Familiares da vítima

Não foi possível identificar as
fontes consultadas

%

2,0

6,1

1,0

1,0

2,0

17,3

1,0

1,0

7,1

4,1

8,2

1,0

2,0

1,0

3,1

8,2

2,0

12,2

1,0

1,0

17,7
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HOMEM ARMADO E 
SEM POLÍTICAS PÚBLICAS

O pior aspecto da cobertura de Violência realizada 
pelos veículos que compõem a Mídia Jovem – 
inferior inclusive ao desempenho registrado pelos 
jornais diários – é o tratamento dado ao setor 
de Políticas Públicas. Apenas 1,4% das reporta-
gens focalizaram essas iniciativas (ou sua ausên-
cia) no processo de enfrentamento da Violência que 
envolve o adolescente.

Este é certamente um fator de preocupação, visto 
que as Políticas Públicas que necessitam ser dire-
cionadas aos adolescentes e jovens são bem dife-
rentes daquelas voltadas contra a Violência em 
geral. Basta lembrar que esse segmento popula-
cional se destaca na relação de vítimas preferen-
ciais nas estatísticas tanto de acidentes de trânsito 
quanto de homicídios.

Vale lembrar, ainda, que a Violência atinge igual-
mente adolescentes e jovens de ambos os sexos, 
mas o agressor é quase sempre homem (86,7%) e 
portador de uma arma de fogo (43,5%), enquanto 
que somente 13,3% das mulheres são reportadas 
como agressoras.

Gráfico 09
NÍVEL DE ABORDAGEM

Factual

Contextual

Descritivo

Avaliativo

Propositivo

%

20,0

22,9

10,0

31,4

15,7

Tabela 21
TIPO DE MATÉRIA

Informativa - Reportagem 

Opinião - Artigos Assinados

Opinião - Jovens analisando a violência

Opinião - Colunas ou Notas de Colunas

Opinião - Editoriais

Opinião - Outros

Entrevista - Vítimas

Entrevista - Especialista

%

74,3

11,4

4,3

1,4

1,4

1,4

4,3

1,4

A TRAGÉDIA INVISÍVEL DO TRÂNSITO 

Os diversos tipos de violência ligados ao trânsito são os que mais atingem adolescentes e jovens 
entre 15 e 24 anos. Estranhamente, estão entre os menos tratados pela imprensa brasileira, seja a 
convencional, sejam os suplementos e revistas da Mídia Jovem.

No dia-a-dia dos grandes jornais, atropelamentos, rachas e acidentes de trânsito aparecem em 
apenas 7,1% das violências envolvendo crianças e adolescentes, enquanto a cobertura de homi-
cídios corresponde a 30%.

Seria de esperar-se que nos veículos da Mídia Jovem essa temática fosse tratada com mais assi-
duidade, mas não é isso que ocorre. Apenas 1,4% das matérias tratam de acidentes de trânsito. 
Na verdade, praticamente toda a discussão sobre trânsito é deixada de lado: a falta de educação ao 
volante é apresentada como causa da violência em 1,4% das matérias analisadas e a educação para 
o trânsito é discutida de maneira geral em 4,3% dos textos.
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Grupo de Análise de Mídia – Os Consultores
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Ângelo-RS e professor da 
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Socióloga com pós-gra-
duação em Metodologia 
do Ensino Superior. 

Mário Volpi é oficial 
de projetos do Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) no 
Brasil, formado em Filo-
sofia, mestre em Políti-
cas Sociais.

Rui Nogueira é jorna-
lista, diretor da revista 
República e do site 
Primeira Leitura.

Soleny Hamu é gerente 
do Programa de Defesa 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do 
Departamento da 
Criança e do Adoles-
cente do Ministério da 
Justiça. É economista 
e socióloga.

Túlio Kahn é coorde-
nador de pesquisa do 
Instituto Latino 
Americano das Nações 
Unidas para a Prevenção 
do Delito e Tratamento 
do Delinqüente (Ilanud) 
e doutor em Ciência 
Política.

Yolanda Catão é con-
sultora do Ministério da 
Justiça, onde atua na 
Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e 
coordena a Coordenação 
de Estatística e Acom-
panhamento das Polícias. 
Mestre em Sociologia. 

Cenise Monte Vicente 
é mestre em Psicologia, 
consultora na área do 
direito da criança e do 
adolescente e sócia da 
Oficina de Idéias. 

Guilherme Canela 
Godoi é pesquisador 
do Núcleo de Estudos 
sobre Mídia e Política 
da UnB e consultor téc-
nico da ANDI.
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A eficácia das medidas sócio-educativas depende 
da corresponsabilidade do Estado, da socie-
dade e da família em garantir proteção e desen-
volvimento integral ao adolescente (educação 
formal, profissionalização ou iniciação ao tra-
balho, saúde, lazer etc.). Requer uma política 
de atendimento como conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais 
em todos os níveis da Federação. Exige com-
pleto reordenamento institucional do sistema 
sócio-educativo, bem como a integração de 
órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria, Segurança Pública e Assistência Social, 
especialmente no atendimento inicial do adoles-
cente envolvido com ato infracional.

O Programa de Reinserção Social do Adoles-
cente em Conflito com a Lei busca fortalecer os 
mecanismos de aplicação e execução das medi-
das sócio-educativas, por meio de um conjunto 
de ações, incentivando experiências referenciais 
em cada unidade da Federação e para o País. 
O apoio técnico e financeiro aos projetos de 
parceiros governamentais e não-governamen-
tais comporta a realização de convênios e outras 
formas de cooperação.

A primeira das sete ações do Programa (apoio 
ao atendimento via medidas não privativas de 
liberdade) constitui a prioridade fundamental, 
sendo complementada pelas demais. 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

O Programa de Reinserção Social do Adoles-
cente em Conflito com a Lei, gerenciado pelo 
Departamento da Criança e do Adolescente do 
Ministério da Justiça, visa articular e estimular 
os esforços do sistema sócio-educativo insti-
tuído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
O Programa constitui resposta institucional a 
propostas de ações governamentais de pro-
teção ao adolescente infrator consignadas no 
Programa Nacional de Direitos Humanos.

Ação Prioritária: Implantação de serviços de 
atendimento a adolescentes com medidas 
sócio-educativas não privativas de liberdade.

a) Objetivo: Incentivar o reordenamento das 
instituições, reduzindo o número de adoles-
centes com medidas privativas de liberdade  
e priorizando a implementação das demais 
medidas sócio-educativas, previstas no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente: Semi-
liberdade, Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviço à Comunidade.

b) Público: Adolescentes em conflito com a lei, 
com definição de medida sócio-educativa apli-
cada pela autoridade competente.

Ação: Capacitação de recursos humanos dos 
Sistemas de Segurança, Justiça e Atendimento 
ao adolescente em conflito com a Lei.

a) Objetivo: Promover a capacitação dos ope-
radores do Sistema de Segurança, Justiça e 
Atendimento considerando os pressupostos 
pedagógicos de atendimento estabelecidos 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pelo Conanda e pelo Programa Nacional de 
Direitos Humanos.

b) Público: Operadores do sistema de segu-
rança (Polícia Militar e Civil), Justiça (Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Juizados da 
Infância e Juventude) e atendimento (FEBEMs 
e congêneres). A ação é extensiva, ainda, a ini-
ciativas de capacitação dos adolescentes em 
conflito com a lei para o mundo do trabalho.

Ação: Implantação de serviços sócio-psico-
pedagógicos destinados aos adolescentes em 
conflito com a Lei e sua família.

a) Objetivo: Viabilizar a execução de progra-
mas sócio-psico-pedagógicos aos adolescen-
tes em conflito com a lei e às suas famílias, 
bem como assegurar assistência jurídica nos 
casos em que se fizer necessário.

b) Público: Adolescentes em conflito com a lei 
e suas famílias.

A ÓTICA DA REINSERÇÃO SOCIAL
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Ação: Implantação de serviços de acompanha-
mento para reinserção social do egresso do 
sistema sócio-educativo.

a) Objetivo: Apoiar projetos e programas de 
acompanhamento ao adolescente egresso do 
cumprimento de medidas sócio-educativas 
evitando seu retorno ao Sistema de Justiça, 
Segurança e Atendimento.

b) Público: Adolescentes egressos do sistema 
sócio-educativo.

Ação: Modernização das unidades do sistema 
de justiça, segurança e atendimento ao ado-
lescente em conflito com a Lei.

a) Objetivo: instrumentalizar os órgãos e 
unidades do sistema de segurança, justiça 
e atendimento, para a prestação de um ser-
viço eficiente e eficaz. Esta ação é extensiva, 
também, as necessidades de equipamentação 
de trabalhos com medidas sócio-educativas 
não privativas de liberdade.

b) Público: Adolescentes em conflito com a lei.

Ação: Criação de delegacias estaduais espe-
cializadas em investigação de atos infracionais 
praticados por adolescentes.

a) Objetivo: Apoiar as Secretarias de Estado da 
Segurança Pública ou congêneres na imple-
mentação das Delegacias Especializadas de 
apuração de atos infracionais praticados por 
adolescentes. Apoiar a criação de núcleos de 
atendimento integrado para os adolescentes.

b) Público: Adolescentes a quem se atribuam 
autoria de ato infracional.

Ação: Construção de unidades de atendimento 
para adolescentes em conflito com a Lei.

a) Objetivo: Viabilizar a construção de uni-
dades descentralizadas de atendimento do 
adolescente em conflito com a lei, para o cum-
primento de medidas judiciais, preferencial-
mente aqueles que, em termos pedagógicos e 
arquitetônicos, apresentem caráter exemplar 
para o reordenamento institucional do sistema 
sócio-educativo.

b) Público: Adolescentes em conflito com a 
Lei, em cumprimento de medidas sócio-educa-
tivas, seja em sistema aberto, seja em sistema 
de privação de liberdade e também adolescen-
tes no aguardo de medida judicial (Internação 
Provisória).

Ação: Reforma de unidades de atendimento 
para adolescentes em conflito com a Lei.

a) Objetivo: Apoiar a perfeita adequação arqui-
tetônica das unidades de atendimento dos 
adolescentes em conflito com a lei, possi-
bilitando a implantação de proposta sócio-
pedagógica. Ação subsidiária dentro da nova 
estratégia do Programa, cabível apenas como 
exceções muito bem justificadas.

b) Público: Adolescentes em cumprimento de 
medidas sócio-educativas.

CONTATO 
Departamento da Criança e do Adolescente – Ministério da Justiça
Gerência de Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei 
Anexo II, 4º andar, Sl.424, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF – 70.064-900
E-mail: dca@mj.gov.br | Fone: (61) 429-3998 | Fax: (61) 223-4889
Internet: www.mj.gov.br/dca.htm
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DIPLOMA LEGAL

Convenção dos Direitos da Criança 
Promulgada pela ONU em 1989 e 
ratificada pelo Brasil em 1992
É calcada nos princípios da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos 
da Criança. Ou seja, enfatiza as garantias e liberdades 
de toda criança, independentemente de raça, cor, sexo, 
idioma, crença ou opinião política. Protege contra explo-
ração econômica, contra a exploração e o abuso sexual e 
contra o desempenho de trabalhos insalubres. A mesma 
convenção proíbe a tortura e a participação de crianças 
em conflitos armados. Os países signatários declaram-se 
protetores das crianças contra o uso ilícito de drogas 
e rechaçam a tortura e a aplicação de penas cruéis e 
desumanas contra crianças. 
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)

Constituição Federal
Promulgada em 5 de outubro de 1988
O principal documento legislativo brasileiro traz uma 
referência específica relativa aos direitos de crianças 
e adolescentes, resumida no artigo 227: “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão”. A constituição 
também estabelece, no artigo 228, que são penalmente 
inimputáveis os menores de 18 anos, que respondem 
às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Lei Federal 8069/90, de 13 de julho de 1990 
Substituiu o Código de Menores - Lei/79 e transformou 
todo o panorama legal no campo dos direitos da infância. 
O caráter repressivo e assistencialista anterior foi abolido 
e, desde então, passou a valer a chamada Doutrina de 
Proteção Integral, que encara crianças e adolescentes 
como sujeitos de direitos e pessoas em condição pecu-
liar de desenvolvimento. Além de indicar as liberdades 
e garantias de meninos e meninas, e de frisar as respon-
sabilidades do Estado, da família e da sociedade em 
relação à criança, o Estatuto traz as diretrizes para o 
tratamento de atos infracionais cometidos pelos adoles-
centes - aqueles entre 12 e 18 anos. O ECA também 
prevê a criação de entidades que zelem pela vigilância 
e cumprimento dos direitos, como os Conselhos dos 
Direitos - nos níveis nacional, estadual e municipal - e 
Conselhos Tutelares.
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)
www.andi.org.br

Regras de Beijing
Resolução 40/33 da Assembléia Geral da ONU, 
de 29 de novembro de 1985
Prevê a consolidação gradual de uma estrutura social 
que inclua escola, família, voluntários e comunidade para 
garantir o bem-estar de crianças e adolescentes e reduzir 
a necessidade de intervenções legais. Também sugere 
a criação, em todos os países membros, da Justiça da 
Infância e da Adolescência, instância jurídica específica 
para lidar com os casos em que a criança e o adoles-
cente se vêem em conflito com a lei. Traça todo um 
panorama de conceitos e procedimentos para o trata-
mento de adolescentes infratores em consonância com 
os direitos humanos.  
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)

Diretrizes de Riad
Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da 
Delinqüência Juvenil, de março de 1988
Parte do princípio de que a prevenção da delinqüência 
juvenil é parte essencial da prevenção do delito na socie-
dade. Ao mesmo tempo, acredita que, se dedicados a 
atividades lícitas e socialmente úteis, os jovens desen-
volvem atitudes não criminais. Com esse conceito, esta-
belece princípios e procedimentos que envolvem temas 
como Educação, Socialização e Políticas Sociais, além 
de instituições como Meios de Comunicação, Família, 
Comunidade e Justiça da Infância e da Juventude. 
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)

Regras das Nações Unidas para 
Jovens Privados de Liberdade
14 de dezembro de 1990
Parte do diagnóstico de que muito comumente crianças 
e adolescentes privados de liberdade sofrem inúmeras 
formas de violação de seus direitos fundamentais. Rela-
tórios da Anistia Internacional em vários países indicam 
tortura, maus-tratos, exploração sexual, superlotação em 
celas e falta de condições básicas de higiene. A partir 
disso, sugere-se, além de uma inversão nos procedimen-
tos que respeite as regras mínimas de direitos humanos 
e os procedimentos para prevenção da delinqüência já 
estabelecidos em Riad, que a privação de liberdade seja, 
cada vez mais, o último recurso de punição, e que ela 
dure o mínimo tempo possível. 
Onde encontrar:
www.unicef.org.br 
(clicar em documentos e declarações)

Resoluções 45, 46 e 47 do Conanda 
(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente)
Res. 45 e 46 - Outubro de 1996
Res. 47 - Dezembro de 1996
São as resoluções que regulamentam as medidas de 
internação e semi-liberdade, previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. As resoluções refletem 
o espírito do ECA e das declarações/convenções da 
Nações Unidas sobre a infância e adolescência, desig-
nando a internação como opção de exceção, para casos 
mais graves. Determinam uma série de medidas a 
serem garantidas ao jovem privado de liberdade, como 
estudo, lazer, acesso à justiça, contato com a família e 
acesso a tratamento médico-odontológico emergencial 
e estabelecem o número máximo de adolescentes por 
unidade de internação. 
Onde encontrar:
http://www.mj.gov.br/sedh/conanda/resoluções.htm

A base jurídica para uma boa cobertura da violência que envolve crianças e adolescentes
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GLOSSÁRIO

Criança - pessoa com idade até 12 anos incompletos, 
reconhecida pela legislação brasileira e pela ONU 
como pessoa em condição especial de desenvolvi-
mento que deve ser sempre tratada como um sujeito 
de direitos legítimos e indivisíveis e que demanda, 
por parte tanto da sociedade quanto da família e do 
Estado, uma atenção prioritária.

Adolescente - é o indivíduo entre 12 e 18 anos 
incompletos, considerado pela sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. Há muita polêmica 
sobre onde começa e termina a adolescência, por isso 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) optou 
pelo critério etário sem implicar num juízo sobre matu-
ridade, capacidade ou discernimento.

Menor - categoria de sentido vago, utilizada para defi-
nir a pessoa menor de idade mas que históricamente 
revestiu-se de um sentido pejorativo para designar 
crianças e adolescentes a partir de suas necessidades 
ou comportamento (menor infrator, menor carente, 
menor abandonado). Termo inapropriado e superado 
pela atual legislação nacional e internacional em relação 
aos direitos da criança e do adolescente.

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - con-
junto de normas gerais válida para todo o país e para 
todas as crianças e adolescentes que define seus 
direitos e deveres bem como os direitos, deveres e 
obrigações do Estado, da Família e da Sociedade em 
relação a eles.

Código de Menores - antiga lei reguladora das 
questões relativas às pessoas menores de 18 anos 
de idade, legislação de caráter repressivo e correcio-
nal revogada em 1990 e subsituída pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Instituição de Privação de Liberdade - instituição 
responsável por fazer a contenção e a guarda de ado-
lescente a quem a Justiça da Infância e da Juventude 
aplicou uma medida socioeducativa de internação em 
função do cometimento de ato infracional.

Instituição de Recuperação - diz-se da instituição res-
ponsável pela ação socioeducativa dirigida a adoles-
centes que praticaram algum delito.

Ato Infracional - ato condenável, de desrespeito à 
ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patri-
mônio, cometido por crianças e adolescentes. Deve 
ser apurado pela Polícia Civil a quem cabe encami-

nhar o caso ao Promotor de Justiça que, em nome 
da sociedade, adota ou não medidas sócio-educativas 
para recuperação do infrator. No caso de maior de 18 
anos, o termo adotado é crime ou delito.

Redução da Maioridade Penal - são propostas de 
modificação da legislação brasileira para diminuir a 
idade em que uma pessoa é julgada e punida pelos cri-
térios do Código Penal Brasileiro.

Inimputabilidade - impossibilidade de se imputar uma 
pena prevista no Código Penal Brasileiro a uma pessoa 
menor de 18 anos, em função da existência de uma 
legislação específica para esta parcela da população.

Violência (definição genérica) - é toda ação aten-
tatória à dignidade, à liberdade e à integridade física 
e psíquica do ser humano produzindo-lhe sofrimento, 
dor ou qualquer forma de limitação ao seu bem estar 
ou ao livre exercício dos seus direitos. Divide-se em: 
violência física, psicológica e sexual.

Violência Presumida - é toda ação atentatória à digni-
dade de uma pessoa independentemente de sua con-
cordância ou não, em função de sua condição especial 
(em função da idade, saúde psíquica...).

Violência Doméstica - violência praticada no con-
texto da convivência familiar e no entorno familiar, 
normalmente praticada contra crianças, adolescentes 
e mulheres por pessoas de sua convivência e com 
quem possuem laços afetivos ou sanguíneos.

Violência Psicológica - é a forma de violência que não 
se caracteriza apenas por uma ação de caráter físico 
podendo se dar através da agressão verbal ou outras 
formas mais sutis de depreciação do indivíduo diante 
de si e dos outros, gerando sofrimento psicológico, 
depressão, perda da auto-estima e autoconfiança.

Violência Sexual - violência resultante de relaciona-
mento interpessoal sexual forçado.

Exploração Sexual - ação que envolve a atividade 
sexual de outrem para obter lucros ou vantagens.

Abuso Sexual - exercício arbitrário do poder para 
obter satisfação sexual.

Maus-tratos - forma genérica de identificação da ação 
violenta, humilhante ou degradante de uma pessoa 
em relação à outra.

Terminologia e conceitos em direitos e violência
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Anistia Internacional
Movimento internacional que trabalha para promover todos 
os direitos humanos inscritos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e outros documentos internacionais. A 
organização trabalha especificamente para libertar todos os 
presos políticos ou por “crimes” de consciência; para asse-
gurar julgamentos justos e rápidos; para abolir a pena 
de morte, a tortura e outros tipos de tratamentos cruéis 
a prisioneiros; para acabar com guerras por dissenções 
políticas e com desaparecidos políticos; e contra abusos 
aos direitos humanos. A organização tem cerca de 
um milhão de membros e apoiadores em 162 países. 
Tel: (51) 3219-3245 / 3219-1077
E-mail: anistia@anistia.org.br
Site: www.amnesty.org

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores 
de Justiça da Infância e Juventude (ABMP)
Promover os valores humanos fundamentais e os princípios 
da doutrina da proteção integral à infância e à juventude nas 
práticas do Sistema de Justiça e do Sistema de Atendimento 
da Criança e do Adolescente é a missão da ABMP. Sua 
ação abrange os cerca 5.500 magistrados e promotores de 
justiça que atuam nas aproximadamente 2.700 Comarcas da 
Justiça Comum, cobrindo todos os municípios brasileiros. 
Tel: (51) 286-4272 
E-mail:abmp@abmp.org.br
Site: www.abmp.org.br

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção 
à Infância e à Adolescência - ABRAPIA 
Uma de suas especialidades são as pesquisas na área 
de exploração e abuso sexual contra crianças e ado-
lescentes. A entidade também promove uma campanha 
que tem como objetivo receber, retransmitir, tratar, 
divulgar, monitorar e avaliar denúncias de exploração sexual 
contra crianças adolescentes. 
Tel: (21) 589-5656
E-mail: abrapia@openlink.com.br
Site: www.abrapia.org.br

Associação Nacional dos Centros de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED)
A entidade congrega uma rede de organizações não-gover-
namentais em vários estados do País que atuam de 
forma a monitorar a aplicação e implementação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, foram 
eleitos os seguintes eixos prioritários: combate ao trabalho 
infantil, à violação e exploração sexual e o monitoramento 
da violência cometida contra crianças e adolescentes. 
Tel: (85) 224-5338
E-mail: anced@e-groups.com
Site: www.anced.org.br

Núcleo de Estudos da Violência - NEV / USP
Desenvolve estudos e pesquisas relacionadas principal-
mente à violação dos direitos humanos e seu impacto na 
consolidação da democracia. 
Site: www.nev.prp.usp.br

Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESEC) - 
Universidade Cândido Mendes 
Especializado em pesquisas aplicadas, consultorias, cursos e 
eventos nas áreas de segurança pública, justiça e cidadania. 
Conta com especialistas com experiência de trabalho acadê-
mico e com  formulação e execução de políticas públicas. 
Tel: (21) 2531-2000 R.284
Site: www.cesec.ucam.br

Centro de Referência, Estudos e 
Ações sobre Criança e Adolescente (CECRIA) 
Centro de pesquisa, capacitação e formação nas questões 
relacionadas à violação, promoção, proteção e defesa dos 
direitos da criança e adolescente. Possui Banco de Dados 
sobre Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. 
Tel.: (61) 274-6632 / 340-8708 
E-mail: cecria@brnet.com.br
Site: www.cecria.org.br

Centro Latino Americano de 
Estudos em Violência e Saúde - ENSP/FIOCRUZ 
Executa, coordena e divulga estudos relacionados à violência 
e saúde. Trabalha tanto com pesquisas quantitativas quanto 
com pesquisas qualitativas. Todos os estudos privilegiam a 
consolidação de abordagens estratégicas em saúde. 
Tel: (21) 290-4893 
Fax: (21) 290-4893
E-mail: dassis@rio.nutecnet.com.br 

Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados
Responsável pela investigação de denúncias de desrespeito 
aos direitos humanos. Colabora com entidades não governa-
mentais no Brasil e no exterior que trabalham o tema e 
realiza pesquisas sobre a situação dos direitos humanos no 
Brasil para divulgação pública. Os deputados da comissão 
costumam acompanhar de perto casos mais extremos de 
violência, pressionando os governos municipais e estaduais 
por providências. 
Tel:(61) 318-8285
Fax: (61) 318-2170
E-mail: cdh@camara.gov.br

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - Conanda 
É no Conanda que sociedade e Governo Federal, de 
forma paritária (10 representantes cada), formulam Políticas 
Públicas nacionais para a infância e adolescência e propõem 
os recursos necessários do orçamento da União para o cum-
primento do ECA. Tem a participação dos Ministérios da 
Educação, Saúde, Justiça, Trabalho, Previdência e Assistên-
cia Social, Planejamento, entre outros. A presidência do 
conselho é eleita pelo colegiado e está, em 2001, com 
representante da sociedade civil. 
Tel: (61) 225-2327
Fax: (61) 224-8735
E-mail: conanda@mj.gov.br
Site: www.mj.gov.br/sedh/conanda

Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CEDCA
Têm a missão de deliberar e controlar as políticas públicas 
estaduais para a promoção, proteção e defesa dos direitos 
da população infanto-juvenil. Além de traçar as linhas das 
políticas, cabe aos conselheiros acompanhar e avaliar a 
aplicação das medidas sócio-educativas de privação de 
liberdade, semiliberdade e internação. É integrado por repre-
sentantes da sociedade e do governo do estado.
No site da ANDI (www.andi.org.br) estão disponíveis os 
contatos dos Conselhos de todos os estados.

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA
Atua para garantir a existência de políticas públicas munici-
pais voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da 
população infanto-juvenil, entre elas as relativas às medidas 
sócio-educativas em meio aberto. É órgão formado paritaria-
mente pela sociedade e prefeitura responsável por deliberar 
e controlar as ações na área. Apesar da legislação definir 
que cada município deva ter o seu conselho, há inúmeros 
municípios onde eles não existem. 

Conselhos Tutelares
Colegiado composto de cinco membros escolhidos pela 
sociedade para zelar a garantia dos direitos numa pers-
pectiva mais imediata. Em cada município deve existir, no 
mínimo, um conselho tutelar. Sempre que algum direito for 
ameaçado ou violado o Conselho Tutelar deve ser acionado 
para proceder um encaminhamento urgente. Pode requisitar 
serviços públicos e representar aos órgãos responsáveis. Os 
conselhos também devem interferir sempre que identifica-
rem desvios, abusos e omissões nas entidades, sejam elas 
governamentais ou não, que atuam nas áreas da infância e 
da juventude.

GUIA DE FONTES
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DATASUS - Departamento de Informática 
do SUS - Sistema Único de Saúde
Faz alimentação e controle de um enorme banco de dados 
na área de saúde, incluindo indicadores como mortes por 
causas violentas (homicídios, lesões, acidentes de trân-
sito...). A organização do Datasus permite a obtenção de 
dados  por faixa etária, por área geográfica, por Unidades da 
Federação ou até por município. 
Tel: (21) 2537-7216 
Site: www.datasus.gov.br

Defensorias Públicas
À Defensoria Publica cabe as funções de orientação jurídica 
e defesa gratuitas, em todos os graus, dos necessitados. 
Site: www.mj.gov.br/defensoria/links.htm

Departamento da Criança e do Adolescente - 
SEDH - Ministério da Justiça
Órgão com função executiva dentro da Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos, o DCA tem funções de promover, 
estimular, acompanhar e avaliar a implementação do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e apoiar o fortalecimento 
da rede de proteção jurídico-social à criança e ao adoles-
cente. Outra função mais complexa do DCA é executar 
o reordenamento institucional, no âmbito governamental, 
para adequar a estrutura do poder público aos preceitos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Responsável por 
informações nacionais e atualizadas sobre o número de ado-
lescentes cumprindo medidas de privação de liberdade e os 
porquês de sua prisão.
Tel: (61) 429-3225/225-0906 
Fax: (61) 223-4889 
E-mail: dca@mj.gov.br
Site: www.mj.gov.br

Fórum Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente
O trabalho do fórum está no eixo de mobilização e articu-
lação política das entidades da sociedade civil. O fórum 
também realiza o monitoramento do Conanda e acompanha 
o trabalho da sociedade civil na formulação de diretrizes para 
a área da infância. Além disso, tem o acompanhamento do 
Congresso Nacional, juntamente, com o Inesc e a Frente 
Parlamentar nas questões relativas à infância e adolescên-
cia. Nos estados também existem fóruns que congregam 
e mobilizam a sociedade civil seja nas questões relativas à 
infância e adolescência em geral ou em áreas específicas 
como o combate de exploração e abuso sexual contra 
crianças e adolescentes (pacto São Paulo, Fórum Cata-
rinense, Fórum Cearense, Comissão Interinstitucional da 
Região Centro Oeste - Circo).
Tel: (61) 349-5202
E-mail: forumdca@brhs.com.br
Site: www.forumdca.org.br

Fundo das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura - Unesco
Tem como objetivos promover a paz e os direitos humanos, 
incentivar a cooperação técnica entre as Nações Unidas, 
desenvolver a educação, a ciência e a cultura como estra-
tégia de progresso da cidadania e do bem estar social. 
As atividades da Unesco no Brasil situam-se predominan-
temente nos setores da Educação, Cultura, Ciência, Tecno-
logia, Comunicação, Informática, Meio Ambiente, Direitos 
Humanos e Gestão Social. A Unesco vem desenvolvendo 
importantes pesquisas sobre a violência que envolve os 
adolescentes e jovens brasileiros. 
Tel.: (61) 225-0526/321-3525/223-8684 
Fax: (61) 322-4261 
Site: www.unesco.org.br 
Assessoria de Imprensa/Comunicação: 
Ana Lúcia Guimarães 
Tel: (61) 226-7381 
E-mail: ana.guimarães@unesco.org.br

Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas - IBASE
Organização não-governamental comprometida com a 
defesa dos direitos humanos, a justiça, o bem-estar social e 
com a construção da democracia. Desenvolve ações e pes-
quisas relacionadas com estes objetivos e com a pobreza e 
exclusão social.
E-mail: ibase@ibase.br
Site: www.ibase.org.br 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Principal provedor de dados e informações sociais e censi-
tárias do País, o IBGE é responsável pelo Censo demogr-
áfico, realiza anualmente a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD) com suplementos temáticos diferentes 
em cada ano. Possui links para órgãos estatísticos interna-
cionais, governamentais e universidades.
Site: www.ibge.gov.br

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
Realiza pesquisas, estudos e análises para subsidiar o 
Governo na elaboração, monitoramento e avaliação de políti-
cas públicas; dissemina informações e conhecimentos por 
meio de publicações, seminários e outros veículos. A área 
de violência foi contemplada recentemente.
Tel.: (21) 3804-8156
Site: www.ipea.gov.br 

Instituto Fernand Braudel
Realiza pesquisas, seminários e conferências internacionais 
sobre temas variados como governabilidade e os problemas 
de ética e inflação, a inserção do Brasil na economia mun-
dial, política fiscal e monetária, saúde pública, violência, 
superurbanização e mortalidade.
Tel: (11) 3824-9633 
Site: www.braudel.org.br

Instituto Latino Americano 
das Nações Unidas para a Prevenção
do Delito e Tratamento do Delinquente - Ilanud 
Organismo técnico voltado para a  realização de pesquisas, 
produção de conhecimento e difusão de informações nas 
áreas da justiça criminal, prevenção e controle do crime, 
tratamento do delinqüente e promoção dos Direitos Huma-
nos. Realiza pesquisas, promove debates e propõe políticas 
de prevenção do crime, administração e acesso à justiça, 
tratamento do preso, etc.
Tel: (11) 256-9453 
Fax: (11) 259-7409 
E-mail: ilanud@uol.com.br
Site: http://sites.uol.com.br/ilanud/apres.htm

Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef
O Unicef tem acordos de cooperação assinados com 161 
países e territórios em desenvolvimento. Coopera com o 
Brasil desde 1950. O orçamento provém de contribuições 
voluntárias de governos, de ONGs e de particulares. No 
Brasil, o Unicef tem diversos programas de apoio a cerca 
de 400 instituições governamentais e não governamentais 
que trabalham para a promoção e a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente brasileiros. 
Tel: (61) 348-1900 
Site: www.unicef.org.br 
Assessoria de Imprensa/Comunicação: 
Paula Claycomb 
Tel: (61) 348-1949
E-mail: pclaycomb@unicef.org.br 
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Juizado da Infância e Juventude
Cabe aos Juizados da Infância e da Juventude, entre outras 
ações, o julgamento dos adolescentes a quem se atribua 
autoria de ato infracional; aplicar penalidades administrativas 
nos casos de infrações contra norma de proteção à criança 
e ao adolescente, autorizar, mediante alvará, a entrada e 
permanência de crianças ou adolescentes, desacompanha-
dos dos pais ou responsável em estádios, bailes, casa que 
explora comercialmente diversões eletrônicas e a partici-
pação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, 
concursos de beleza.
No site da ANDI (www.andi.org.br) estão disponíveis os con-
tatos dos Juizados da Infância e da Juventude de diversas 
comarcas em todo o País.

Ministério da Saúde / Secretaria de Políticas da Saúde / 
Saúde do Adolescente e do Jovem
Área dentro do Ministério da Saúde responsável pela apli-
cação de políticas públicas na área de saúde voltada para 
adolescentes e jovens.
Tel: (61) 315-2306 
Fax: (61) 315-2747
Site: www.ms.gov.br

Ministério Público / 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude
Ao Ministério Público cabe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
disponíveis. A ele é assegurada autonomia funcional e admi-
nistrativa e são suas funções: promover, privativamente, a 
ação penal pública; zelar pelo respeito aos Poderes Públicos; 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos, entre outras. 

Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH
Mantém uma central de denúncias que utiliza os recursos 
ofercidos pelo sistema internacional de proteção dos direitos 
humanos, com atenção especial para o Sistema Interame-
ricano, estabelecido no âmbito da OEA (Organização dos 
Estados Americanos). Baseado em informações do Senado 
Federal, fornece alguns dados do orçamento fiscal empre-
gados no combate ao abuso e a exploração da criança e 
do adolescente, à reinserção social de adolescentes em 
conflito com a lei e à defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. O Movimento Nacional de Direitos Humanos 
mantém, desde 1992, um banco de dados de violência com 
informações colhidas em jornais de circulação estadual e por 
meio das quais é possível traçar o perfil tanto de vítimas 
quanto de acusados.
E-mail: mndh@mndh.org.br
Site: www.mndh.org.br 

Organização Mundial de Saúde - OMS
Trabalha com o conceito de saúde integral baseado em um 
estado completo de bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de infecções e enfermidades. Baseada 
neste conceito, a OMS atua em todo o mundo de forma a 
garantir esse direito a todas as pessoas. 
Site: www.who.ch

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos - 
Ministério da Justiça
Trata da articulação e implementação de políticas públicas 
voltadas para a promoção e proteção dos direitos humanos. 
É a instância federal a quem os jornalistas podem procurar 
para saber das providências quando estiverem lidando com 
situações de violação dos direitos humanos. Alguns exem-
plos: crimes bárbaros e/ou em série contra crianças e ado-
lescentes, redes de exploração sexual, tráfico internacional 
de crianças para adoção ou para doação de órgãos etc. 
Tel: (61) 429-3142 / 3454
Fax: (61) 223-2260
E-mail: direitoshumanos@mj.gov.br
Site: www.mj.gov.br

Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) - 
Gabinete de Segurança Institucional
Ligada diretamente à presidência de república, a Senad atua, 
em âmbito federal, na prevenção às drogas, no combate ao 
tráfico, em parceria com a Polícia Federal, e no tratamento e 
acompanhamento terapêutico de usuários. 
Central de Atendimento (0800-61 43 21) 
E-mail: senad@planalto.gov.br
Site: www.senad.gov.br

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) - 
Ministério da Justiça
Trabalha com indicadores de segurança pública e pesquisas 
relacionadas com esta área. Fonte importante para jornalis-
tas interessados numa reportagem também pautada por 
números, gráficos e pesquisas quantitativas. 
Tel: (61) 429-3178

Coordenação de estatísticas e
Acompanhamento das Polícias
Tel: (61) 429-3233
Site: www.mj.gov.br/senasp 

SOS Criança
Serviço telefônico que recebe denúncias de violência e 
maus-tratos contra crianças e adolescentes. A partir das 
denúncias, aciona, conforme o caso, Conselhos Tutelares, 
Juizados da Infância e da Juventude ou Delegacia da Criança 
e do Adolescente. Os mais organizados fazem um controle 
estatístico do número de denúncias recebidas, dos atendi-
mentos efetivados e do resultado obtido.
No site da ANDI (www.andi.org.br) estão disponíveis os 
contatos dos SOS Criança de várias cidades. 
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