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Resumo 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não permite a divulgação de nome, 

imagem ou qualquer elemento que remeta ou identifique crianças e adolescentes em 

situações infracionais, algo corriqueiramente ignorado pelos veículos jornalísticos, 

principalmente aqueles que abordam o jornalismo policial. Uma matéria divulgada pelo 

portal curitibano Banda B ilustra bem essa situação, quando coloca a imagem de um 

adolescente em exposição borrada e com tarja sobre seus olhos. Em busca da 

compreensão das formas de produção deste material, fez-se um estudo de caso do texto, 

que consistiu na análise do conteúdo da reportagem e em entrevista com a jornalista que 

assinou o texto para entender se há interesse público na matéria ou se ela é inteiramente 

feita apenas para conquistar visualização sem pensar no valor ético por trás da publicação. 

 

Palavras-Chave: Menor de Idade; ECA; Jornalismo Policial; Portal Banda B. 

 

 

Introdução 

Neste artigo visamos, a partir de um estudo de caso de uma reportagem veiculada 

em 23 de agosto de 2016 pelo portal curitibano Banda B, mostrar como o jornalismo 

policial trata as reportagens que trazem em pauta adolescentes. Buscamos refletir se a 

matéria que, em tese, trouxe uma abordagem mais humanizada do menino, cumpriu a 

intenção de preservar a identidade dele ou se acabou por marginalizá-lo ainda mais. Para 

compreender as implicações disso, optamos por apresentar de forma resumida as 

informações dispostas na reportagem para depois contrastá-la com o referencial teórico. 

Antes disso, vale lembrar que o portal Banda B é oriundo de uma emissora de 

rádio homônima. A rádio Banda B surgiu em 1999, é uma rádio muito popular em 

Curitiba, por focar em assuntos ligados ao mundo dos crimes, esportes e entretenimento. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2
  Estudante de Graduação do 3º ano do Curso de Jornalismo da Universidade Positivo, email: 

Brayan97.valencio@gmail.com 
3
 Estudante de Graduação do 3º ano do Curso de Jornalismo da Universidade Positivo, email:  

Gicanova1@gmail.com 
4
 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UP, email: hendryoandre@gmail.com 

mailto:Brayan97.valencio@gmail.com
mailto:Gicanova1@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

Ela se destaca por ser uma das únicas rádios AM com um crescimento de mais de 15% 

de audiência segundo o Instituto Ibope, além de ser a única rádio com conteúdo de 

notícias com produção totalmente local. Com a vinda das novas tecnologias a equipe da 

Banda B percebeu a necessidade de se adaptar, e então surgiu o Portal Banda B, que é 

acessível por qualquer navegador. O portal tem cerca de 200 milhões de cliques por ano 

e leva informação para jovens na faixa etária de 18 a 25 anos. 

O portal está entre os cinco maiores em audiência da cidade. O jargão do grupo 

de comunicação é “aconteceu, deu na banda B”. Com a criação do portal, a interatividade 

com o público ficou ainda mais simples, e muitas das matérias apresentadas no site são 

originadas a partir da interação com o público. A matéria selecionada para este artigo, 

que teve seus rumores iniciados no Facebook, é um caso típico de conteúdo das redes 

sociais que viralizou, e com a percepção dos valores-notícia que o fato tinha. O portal 

trabalhou em cima do assunto para atrair maior atenção, aproveitando do interesse popular 

pelo “boato” até então divulgado. 

 

 

Sensacionalismo: do boato à reportagem 

O menino (cujo nome foi apresentado e trabalhado no texto todo com iniciais) 

tinha 12 anos na época da veiculação da reportagem. Segundo o texto, nasceu em uma 

família desestruturada. A mãe e o pai sempre foram usuários de drogas, e sempre viveram 

o cotidiano da criminalidade nas ruas. A história do menino, portanto, parece ter relação 

direta com o retrato da realidade das vítimas de uma consequência social. 

Ainda de acordo com o material, quando ainda era muito pequeno, a mãe foi 

presa em flagrante. Sem destino, ficou com o pai, época na qual conheceu a criminalidade. 

Ao longo do tempo, começou a fazer pequenos furtos para se alimentar e se drogar, algo 

nunca documentado em boletim de ocorrências. Foi acolhido em uma casa voltada a 

cuidados de adolescentes em situação de risco, onde se rebelou e não permaneceu por 

muito tempo. Voltou às ruas aos 12 anos, quando teve uma foto viralizada na internet. 

O jornalismo policial costuma retratar o adolescente em situação de 

vulnerabilidade como o autor do próprio destino. O sensacionalismo, construído de 

maneira pensada a buscar a audiência, gera nas pessoas revolta, e vontade de fazer justiça 

com as próprias mãos. Mesmo que na internet, com curtidas e compartilhamentos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Para compreender a lógica do jornalismo policial, que vemos hoje nos veículos 

de comunicação, e principalmente na internet, que é um meio muito acessível e utilizado 

pela maioria das pessoas, é necessário destacar aspectos históricos do jornalismo policial 

desde o início. Lage (2006) explica que o jornalismo policial teve sua ascensão em jornais 

com perfis apelativos nos Estados Unidos e na Inglaterra, ainda no século XIX. Esses 

veículos perceberam que histórias comoventes chamavam a atenção dos leitores. Com o 

sucesso dos jornais ingleses e estadunidenses, outros países, como a França, começaram 

a apelar para sentimentos em jornais de uma única página, chamados de canards5. 

Explorar sentimentos, apesar de rentável, não era bem visto eticamente, então, para 

definir conteúdos que abusassem de tal técnica sem se importar com compromissos éticos, 

deu-se o nome de sensacionalismo. Portanto, apesar de ser visto como incorreto, o 

sensacionalismo ainda é sinônimo de público, devido ao interesse popular pela morte, 

pelo medo e pela tragédia. Nodari (2010) explica por que há valorização da imagem 

quando o assunto é a morte: “Como não é sempre que um cinegrafista consegue gravar o 

momento em que uma pessoa perde a vida, esta imagem torna-se valiosa. Por isso, é 

mostrado como se fosse um troféu; é reprisado até que todos possam vê-lo” (NODARI, 

2010, p. 71). 

O jornalismo policial contemporâneo, percebendo o valor-notícia da morte, 

especialmente a trágica, divaga muito entre o conteúdo teoricamente ético e o conteúdo 

que dará índices maiores de visualização. Paternostro (1999) explica que o jornalismo 

exerce fascínio sobre o espectador, porque ele acaba transportando-o para “dentro” da 

história, o que faz com o que o alvo da notícia acabe tomando maior empatia pelo fato. 

No jornalismo, decide-se o interesse do conteúdo através de dois termos: interesse público 

e interesse do público.  

 

[Interesse público] consiste no suprimento por parte, principalmente, do 

jornalismo de informações relevantes e indispensáveis ao contexto sócio-

político-econômico que envolve o espectador, em outras palavras, é o que eles 

devem saber. Já o “interesse do público”, termo associado ao sensacionalismo, é 

entendido como aquilo que desperta a atenção e supre a curiosidade do 

espectador e, que por isso, dá audiência, ou seja, é o que a massa quer saber 

(SOUZA, 2009, p. 05). 

 

Após a diferenciação, Souza (2009) explica que no atual contexto social, o 

jornalismo de interesse público não gera a audiência desejada, mesmo sendo de extrema 

                                                 
5 Palavra que era sempre remetida ao jornalismo ruim ou a notícias falsas. 
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importância para o cidadão. O autor também explica que devido à empatia que o 

jornalismo de interesse do público causa, há uma maior chance de manifestações ou 

indignações sociais com esse tipo de conteúdo veiculado. Então, os veículos que buscam 

preferencialmente visualização ou repercussão, acima da qualidade ou ética, tendem a 

optar por conduzir seu material noticioso pelo caminho sensacionalista ou que não traga 

discussão para a esfera pública6, mas sim, torne-se apenas alvo de empatia do espectador. 

Buscando audiência, os produtos jornalísticos policiais, em geral, acabam 

optando por conteúdos que tenham um “potencial maior” para atrair o público e esse 

potencial é percebido em programas que estejam próximos à vida do telespectador e que 

acabem expondo as vontades e ambições de quem está assistindo. Mas, acima da 

veiculação de um conteúdo que cause empatia ou que interaja diretamente com a vida do 

espectador, estão as leis. 

Entre as leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é responsável por 

inibir atos considerados irregulares contra pessoas com até 18 anos. Entre as regras do 

ECA está a resolução de que o menino ou a menina que estiver em situação de injúria ou 

represália tem o direito ao sigilo e proteção das informações, imagens ou qualquer tipo 

de relato que colocam a criança e pessoas próximas a ela em situação de risco. Só pode 

ser publicado algo que assegure que a criança ou adolescente não terá risco pela exposição 

de sua casa, comunidade ou localização. Quando é feita, por exemplo, uma entrevista com 

um menor de 18 anos é totalmente obrigatória a autorização dos pais, e os assuntos 

abordados não podem ser polêmicos, para não causar ao adolescente qualquer espécie de 

dano físico ou psicológico. 

Apesar das regras que proíbem o uso da imagem de adolescentes em conteúdos 

que a veiculação acabe por expor a situação ou condição do menino ou menina, 

ocasionalmente, veículos expõem situações-problemas nas quais esses jovens são 

protagonistas. Nesse caso não existe um debate do problema, mas sim uma exposição de 

fatores que já estão maçantes de tão discutidos indevidamente. Seguindo essa linha, este 

artigo pretende analisar uma matéria do Portal Banda B que aborda a exposição do 

“menino do portão”. 

 

 

                                                 
6 Jürgen Habermas (1962) em seu livro “Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a 

uma categoria da sociedade burguesa” explica que Esfera Pública é um conceito amplo, criado por ele, 

sobre a ligação da sociedade civil e da sociedade política que se relacionam e coexistem entre si. 
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Banda B e “menino do portão” 

A matéria “Foto de ‘menino do portão’ viraliza e Banda B descobre real história 

por trás dos boatos”7, publicada no dia 23 de agosto de 2016 e assinada pela repórter 

Elizangela Jubanski, traz logo em seu título a possível revelação de um mistério e instiga 

a curiosidade do leitor, o fazendo buscar mais informações sobre o caso do adolescente 

citado. Para tanto, esse estudo de caso busca entender como o adolescente em situação de 

vulnerabilidade está sendo explorado na reportagem. 

Assuntos como esse, que envolvem crimes ou atos infracionais rendem boas 

manchetes, que resultam em muitos acessos. O trabalho do jornalismo policial hoje vai 

além de relatar o cotidiano, já que essa categoria de jornalismo usa muito de assuntos 

repletos de sangue, morte e tragédia para obter um número maior de cliques. Em casos 

assim, é utilizada uma linguagem mais direta, sem termos técnicos. O objetivo dessa 

linguagem é trazer o consumidor desse tipo de notícia para mais perto do jornal. Com 

uma linguagem mais simples. O leitor se interessa e se torna fiel aquele meio de 

comunicação. É como se o leitor se envolvesse com a notícia, se colocasse no lugar do 

acontecido e vivesse aquilo de verdade. 

A matéria selecionada para ser analisada no artigo foi escolhida por conter esses 

fatores. O caso do “menino do portão” ganhou força nas redes sociais, especialmente 

depois de um post de um usuário do Facebook. Logo em seguida, o portal Banda B buscou 

entender o caso, conversou com as fontes8 e decidiu colocar no ar o conteúdo que causaria 

uma repercussão pelo fato de já estar na “boca do povo”. 

Através do estudo de caso, uma forma de analisar produtos jornalísticos por meio 

do que se é divulgado, o principal objetivo do artigo é mostrar os porquês da escolha da 

narrativa, das fontes escolhidas e da opção de construção do título, além da repercussão 

nos comentários e nas redes sociais que expandiram a notícia e deram uma maior 

visibilidade ao assunto. 

O surgimento de novos formatos jornalísticos proporciona maior alcance de 

notícias e de questões importantes a serem debatidas. Porém, a audiência que a internet 

                                                 
7
 Disponível em http://migre.me/vdHFz  

8
  Termo jornalístico para definir um indivíduo ou grupo de pessoas que prestam esclarecimentos ou 

contam detalhes sobre o caso. Podem ser identificados ou não. 

http://migre.me/vdHFz
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traz é gigantesca e por um tempo incalculável. Portanto quando assuntos pautados pelos 

veículos de comunicação da internet são discutidos superficialmente, e não trazem à tona 

uma discussão de qualidade, o conteúdo e os personagens de tal pauta podem ser 

comprometidos pela falta de ética em apresentar um trabalho bem feito pelo veículo. 

Beltrão (1976) diz que para o sentido de gênero jornalístico interpretativo 

“entende-se aquele que consiste no ato de submeter os dados recolhidos no universo das 

ocorrências atuais e ideias atuantes a uma seleção crítica, a fim de proporcionar ao público 

os que são realmente significativos” (BELTRÃO, 1976, p. 47). 

Logo de início, a matéria apresenta um título apelativo. O fato de usar um 

assunto que teria viralizado na internet e unir com “Banda B descobre a real história” leva 

o público a ficar curioso e a buscar o conteúdo por ser algo exclusivo. Após um título que 

tem por objetivo atrair curiosidade para algo que já está circulando na internet, 

característica que é intrínseca à produção de chamadas em jornalismo, a matéria apresenta 

seis parágrafos que seguem a mesma linha de objetivo: construir um personagem que seja 

condizente com a história contada, independentemente se ele será uma criança ou se sua 

vida será afetada pelos fatos narrados. 

Logo no primeiro parágrafo, explica-se qual foi a situação que se tornou viral 

nas redes e confirma as características das publicações que até então só estavam 

circulando no Facebook. Quando as palavras (ameaça, roubo e inocente) aparecem no 

lide, já instigam o leitor a sentir repulsa de uma criança que pode ser um potencial 

assaltante. No segundo parágrafo, o texto retrata quem é o garoto, uma criança de 12 anos 

que já conhece o mundo do crime, por conta da família que foi gerado. Logo no terceiro 

parágrafo, a reportagem traz a fala de um homem que conviveu com o garoto, o 

conselheiro da casa de acolhimento onde o garoto ficou por 45 dias. A fala é clara e limpa: 

mostra exatamente que o garoto corresponde às denúncias apresentadas. Se fosse o caso 

de realmente humanizar o garoto, como denota o texto, era possível entrevistar também 

alguém próximo a ele, um convivente na rua ou até alguém que o viu algumas vezes para 

então mostrar o lado humano da criança. 

 No quarto parágrafo é contado como foi a vida do menino depois que saiu da 

casa de acolhimento: sua condição foi viver com o pai, período em que teve contato direto 

com situações inadequadas para qualquer jovem, principalmente a criminalidade. Nesse 

ponto a reportagem só mostra esse lado do garoto, deixando a entender que ele é só aquilo 

e não há nada mais a ser explorado (por parte da reportagem) e apresentado (para os 
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leitores). O quinto parágrafo afirma a visão do veículo de comunicação com relação ao 

garoto em situação de vulnerabilidade: É mostrada a sua resistência em relação ao sistema 

de ressocialização. Porém, o real problema, que envolve esse garoto e vários outros nessa 

situação, até essa parte do texto, não foi retratado. Isso mostrando que o veículo não fez 

muita questão de abordar outras perspectivas do tema. 

A imagem da matéria também contribui para uma marginalização da criança, 

visto que a utilização de um borrado em seu rosto já é uma forma de excluí-lo ou julgá-

lo e, mesmo que a ideia fosse protegê-lo ou garantir os seus direitos, qualquer pessoa que 

conhecesse aquela casa ao fundo, ou conhecesse aquela jaqueta que o menino vestia, 

certamente poderia identificá-lo. Portanto, a matéria repercute uma imagem que, a 

princípio, foi divulgada em uma rede social (sem tarjas ou qualquer outro recurso de 

edição) e acaba por continuar a expor uma criança de apenas 12 anos, ferindo os seus 

direitos constitucionais de proteção, segurança, discrição e não-exposição. 

A matéria do portal Banda B teve uma boa intenção por parte da repórter. Em 

entrevista aos autores deste artigo, ela deixou clara sua indignação e sua vontade de fazer 

a diferença em casos assim. Elizangela Jubanski é jornalista há 11 anos. A maneira com 

a qual ela buscou escrever a matéria do menino do portão, segundo ela, foi de uma forma 

que “humanizasse o menino”. Jubanski garante ter apreço por reportagens policiais 

sensacionalistas, principalmente por trabalhar em um veículo no qual a maioria dos 

conteúdos são voltados para esse segmento, então casos como o da reportagem do 

“Menino do Portão” são cotidianos da repórter. 

Ela conta que se tivesse mais tempo teria aprofundado a história do garoto. Seu 

principal objetivo com a matéria era mostrar que o destino do menino é resultado de uma 

sociedade que é falha, de um Estado que é falho. E que todos têm, indiretamente, uma 

parcela de culpa pela realidade dele. O resultado do seu trabalho nem sempre é do seu 

agrado. “O público que consome o portal Banda B tem entre 18 e 25 anos. As pessoas se 

revoltaram com a matéria, chegaram a me mandar mensagens inbox perguntando, por que 

você não leva ele pra casa então?”. 

No fim, o boato que surgiu na internet não foi esclarecido na reportagem e as 

intenções da repórter na produção do texto não se reiteraram na circulação de sentidos. O 

menino foi tratado como mais um integrante do mundo do crime, como se ele fosse o 

único responsável pelo destino e desfecho que teve sua história.  
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Considerações finais 

Para estudar a reportagem sobre o “menino do portão” foi proposto fazer uma 

análise de conteúdo, mas com a grande volatilidade, crescimento e interpretações 

diferentes, tornou-se inviável analisar os comentários e publicações em redes sociais 

relacionados à matéria apenas como objeto secundário de estudo, visto que uma avaliação 

dessas caberia como estudo primário de um artigo e teria diversas hipóteses a serem 

discutidas de acordo com as conclusões obtidas através da investigação da forma com que 

as pessoas se relacionam com o conteúdo expresso na internet. 

Na maioria das vezes o veículo de comunicação dita abordagem do que será 

publicado na reportagem. A jornalista que escreveu a matéria no portal Banda B deixou 

clara sua discordância com o formato dos conteúdos publicados e suas opiniões 

emparelhadas a discursos de tolerância. Ela conta que escreveu a matéria vislumbrando 

que o público abraçasse a causa e se solidarizasse com o garoto. Porém, no processo de 

circulação, a vontade de justiça consumiu os leitores, que comentaram e compartilharam 

o caso para dividir daquela indignação. 

O caso analisado no artigo mostra que por mais que a sensibilidade do jornalista 

esteja presente em casos como esse, que envolvem adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, de nada vai adiantar se o veículo que ela trabalhar, tratar acontecimentos 

só como acontecimentos e nada mais, sem entender que acima da notícia há uma pessoa 

– geralmente em situação de exposição – e que pode ter sérios problemas, por muitos 

anos, em decorrência da publicação ou não daquele conteúdo. 

O jornalista que entra para o jornalismo policial deve levar consigo que o 

sensacionalismo estará presente no factual, e mesmo que uma matéria procure ir além 

disso, como é o caso do “menino do portão”, a atenção só estará voltada para a culpa, 

fazendo do acusado, vítima acima de qualquer circunstância, visto que o julgamento 

popular não possui base jurídica e é apenas um justiçamento9, que nada mais é do que 

uma forma “moderna” de reinventar a lei do olho por olho e dente por dente10. 

 

                                                 
9 Termo utilizado para definir a justiça cometida pelas próprias mãos, ou seja, quando não há um 

julgamento jurídico, mas sim, um julgamento popular, muitas vezes resultando em agressões físicas ou 

espancamento. 
10 “Olho por olho e dente por dente” é considerada a lei mais antiga da história da humanidade, tendo 

citações datadas de 1780 a.C, na Babilônia. Seu real nome era Lei de Talião. 
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