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RESUMO
A presente pesquisa se dedica a compreender a cobertura da imprensa sobre a participação
política de crianças e adolescentes no fenômeno Diário de Classe, ocorrido em 2012. A
página do site de rede social Facebook, criada por uma menina de 13 anos, foi replicada pelo
Brasil inteiro, mudando a realidade de várias escolas e apresentando aos não-adultos um
novo modo de participar da deliberação política, até então inexistente. Este trabalho defende
a participação das crianças na política e, mais que isso, não enxerga o fato como um
fenômeno isolado, mas sim como algo que tende a se repetir cada vez mais. Por isso, requer
uma imprensa preparada para compreendê-lo e noticiá-lo de forma adequada. A partir da
análise de todos os textos noticiosos publicados pelos jornais impressos Folha de S. Paulo e
O Globo sobre o assunto, foi verificado se a legislação que trata dos direitos das crianças foi
levada em consideração pelos repórteres (aqui, nos referimos ao Estatuto da Criança e do
Adolescente e à Convenção Sobre os Direitos da Criança), bem como as orientações éticas
da Conferência Internacional de Jornalismo 2000: Os Direitos da Criança e a Mídia e as
proposições da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI). Mobilizamos a
metodologia da Análise de Conteúdo para levantar os dados pertinente a essa pesquisa.
Também utilizamos metodologias de Análise do Discurso e análise de narrativa – incluindo
a aventura do herói, mapeada por Campbell (2007) e Vogler (2015) – para entender como a
história da criadora do Diário de Classe foi construída pelo jornalismo e como os dois
jornais analisados enxergaram a infância. Nossos resultados mostraram que a cobertura não
se adequa, em muitos pontos, ao que a lei e as orientações éticas preveem, e que a
dramatização da história da criança se sobrepôs à defesa de seus direitos.
Palavras-Chave: Infância e Adolescência; Democracia Participativa; Direitos das Crianças;
Análise de Mídia; Diário de Classe

ABSTRACT
The present research dedicates itself to comprehend and research the news coverage of
children and adolescents political participation on the Diário de Classe (Class Diaries)
phenomenon, which occurred in 2012. Diário de Classe's page on Facebook, created by a 13
years old girl, was replicated throughout Brazil, changing various school's realities and
presenting non-adults a new way to participate in political deliberation, until then
nonexistent. This work defends children's taking part in politics and, more than that, doesn't
see the fact as an isolated phenomenon, but as something that tends to repeat itself more and
more. Therefore, the movement requires a News Industry prepared to understand and cover
adequately. Based on the analysis of all of the newspapers Folha de S. Paulo and O Globo
published news on the subject, this study was able to verify if the Children's Human Rights
law (Here referring to Estatuto da Criança e do Adolescente - Children and Adolescents
Statute, and the Convention on the Rights of the Child) was taken into consideration by
reporters, as well as the 2000 International Journalism Conference: The Rights of the Child
and the Media and propositions by the News Agency for Children's Rights (ANDI). The
Content Analysis methodology was used to collect data pertinent to this research. The
Discourse Analysis methodology and Narrative Analysis - including The Hero's Journey,
mapped by Campbell (2007) and Vogler (2015) – were also used to understand how the
story of Diário de Classe's creator was woven by journalism and how both analyzed
newspapers view infancy. The results show that the coverage was unfitting in various points
to what the Law and ethical orientations determine, and the dramatization of the child's story
superseded the defense of her rights.
Keywords: Infancy and Adolescence; Participative Democracy; Children's Rights; Media
Analysis; Diário de Classe
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INTRODUÇÃO

“Como a mídia não nos mostra, nós seremos a mídia. Sejam bem-vindos à escola
Raul Fonseca, ocupada”. A fala é dita por três garotas, em um vídeo do site de rede social
Facebook1. Elas se referem à recente ocupação das escolas públicas de São Paulo, em reação
à uma determinação do governo que iria mudar a estrutura da educação no estado2. O vídeo
foi feito por adolescentes para conseguir apoio e, principalmente, evitar que seus pares
fossem vítimas da truculência policial. Os alunos usaram Facebook e aplicativos como
Whatsapp para articular manifestações conjuntas.
Eles deixam claro: “A nossa comunicação é uma arma muito importante para
divulgar, fortalecer e espalhar o nosso movimento. É importante gravar e divulgar o nosso
movimento, também para nossa segurança. Não esqueça de carregar a bateria do celular.
Deixe a memória livre. Deixe tudo pronto para gravar. Toda vez que houver alguma
ocupação ou abordagem policial é importante ter duas câmeras gravando, porque assim uma
dá cobertura à outra”. Os estudantes mostram que têm noção de seus direitos: “Vão querer te
impedir falando que têm direito de imagem. Mas não pare, nós temos direito de informação.
Continue gravando”. Dão até dicas técnicas: “Todo celular tem uma entrada de som. É um
orifício que fica em cima ou embaixo. Cuidado para não tapá-lo”. Por fim, conclamam:
“Estamos lutando pela educação. Participe, comunique e compartilhe”. As ocupações
começaram no dia 9 de novembro e não terminaram até o fechamento desta dissertação.
A organização e dimensão do fato são impressionantes. Mas esta não é a primeira
vez que crianças e adolescentes brasileiros utilizam a internet para transformar o mundo ao
seu redor e o jeito da sociedade pensar política. A reincidência desse protagonismo reforça a
necessidade das análises feitas por esta dissertação, que não aborda diretamente as
ocupações citadas, mas certamente trata do seu precursor: o Diário de Classe, criado em
2012.
Até então, quem tinha menos de 18 anos não ocupava o noticiário político com
tanta frequência. Contudo, aparecia bastante nas páginas policiais. Em pelo menos 10% das
matérias produzidas no Brasil (ANDI, 2009), eles surgem como “menores” ou “infratores”

1

Disponível em: https://www.facebook.com/canalsecundarista/videos/1031256023571333/
Saiba mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/apos-um-mes-de-ocupacao-dasescolas-estudantes-de-sp-continuam-nas-ruas
2
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ou “bandidos”. O “menor” é aquele indivíduo que ainda não é adulto, mas, para os
jornalistas, perdeu o direito a ser tratado como criança.
Não é só nos textos sobre crimes que eles surgem: a maior soma de reportagens
sobre crianças e adolescentes trata de educação: greve de professores, técnicas de estudo,
destaque em feira de ciências, olimpíadas de matemática, boa colocação em vestibulares no
Brasil ou no exterior (ANDI, 2009).
Contudo, em 2012 a imprensa esteve em situação bem mais rara (a mesma que se
encontra no momento em que cobre as ocupações de 2015). Uma adolescente de 13 anos se
manteve por meses na mídia por um motivo incomum: se tornou um agente político. A
catarinense Isadora Faber criou a página Diário de Classe no site de rede social Facebook
em 11 de julho e fez denúncias sobre sua escola. Apareceu no Fantástico, conseguiu
divulgação e força suficiente para mudar o que pediu, interferiu na vida política da
comunidade e até do país.
Isadora deu dezenas de entrevistas pelo Brasil, ganhou prêmio do jornal O Globo3
como destaque nacional na categoria Educação, foi escolhida pelo Financial Times como
uma das 25 brasileiras a se “prestar atenção” em 20134 e, nas reportagens, era procurada
para opinar sobre o que achava da educação e como levava sua iniciativa adiante. Nesse
ínterim, foi à delegacia duas vezes. A primeira para depor, acusada de constrangimento
moral por uma professora da escola5. A segunda, quando sua casa foi apedrejada 6, o que
machucou a avó da garota – além das várias ameaças de morte que recebeu pela internet 7.
Com a divulgação de Isadora, novos Diários surgiram no Brasil e também
ganharam matéria de jornal. Ela já tem livro escrito e dá nome a uma ONG que trata de
educação. Com menos de 18 anos, lida com coisas sérias desde o início do Diário de Classe:
divulgação crítica da imagem da escola, dos professores, dos funcionários e dos colegas.
Ela é adolescente e, na época do Diário, morava com a mãe e o pai, que eram os
responsáveis legais pelo que fazia. O capital social de Isadora na rede foi grande o suficiente
para interferir fora da rede, fenômeno já apontado por Recuero (2012). Contudo, a dimensão
3

Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/faz-diferenca-estudante-isadora-faber-considera-premioincentivo-para-continuar-as-denuncias-na-pagina-diario-de-classe-7965351
4
Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/financial-times-cita-isadora-faber-entre-25brasileiros-de-destaque-7688455
5
Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/09/isadora-faber-e-intimada-apos-suaprofessora-denunciar-por-difamacao.html
6
Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/casa-de-isadora-faber-e-apedrejada-eavo-da-garota-e-atingida-no-rosto.html
7
Disponível em: http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2013/02/isadora-faber-do-diariode-classe-recebe-ameaca-de-morte.html
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legal do seu ativismo, caso ela incorresse em um deslize mais grave sem o acompanhamento
de um responsável, poderia ter sido desastrosa. Como afirmou Assis (2013), o poder era
grande e perigoso demais.
Este trabalho não defende que os pais de Isadora não a orientaram e deixaram que
ela agisse de maneira irresponsável. Não nos interessa e nem nos cabe uma avaliação
familiar ou pedagógica do assunto. O que pretendemos verificar é como a Folha de S. Paulo
e O Globo, os dois maiores jornais do Brasil em circulação nacional em 2014, segundo o
Instituto Verificador de Circulação (IVC) (com, respectivamente, 351.745 mil e 333.860
exemplares), construíram a imagem da criança que ingressa na discussão política.
Como nossos levantamentos irão mostrar, na maior parte das matérias Isadora foi
vista como um fenômeno solitário (o que, mostram as ocupações recentes, não é verdade: a
demanda pela participação política nesta fase da vida é enorme) e, em nome da
dramatização, os jornais omitiram as nuances mais delicadas do assunto. A atitude também é
sintomática de uma sociedade que tende a excluir crianças e adolescentes de qualquer tipo
de deliberação política e precisa lidar, de modo repentino e desajeitado, com uma demanda
espontânea e inesperadamente empoderada. E são fenômenos que tendem a se tornar mais
frequentes.
O caso é especialmente interessante porque, ao contrário de matérias tradicionais
sobre educação ou de textos sobre violência urbana, as crianças e adolescentes envolvidos
no Diário de Classe não são citados na terceira pessoa ou abordados como a massa “crianças
e adolescentes”: são tratados individualmente nas matérias, por protagonizarem, cada um ao
seu modo, um ativismo político pela internet que se mostrou capaz de materializar mudanças
reais em suas comunidades. Isadora, entre todos, é a que conseguiu maior destaque e mais
tempo na mídia, como mostra o corpus levantado por esta pesquisa.
Para contextualizar a discussão que precede a análise, vamos expor brevemente os
conceitos de infância e adolescência; falar sobre a participação política possível na infância
e adolescência, nas redes sociais e como elas se relacionam; explicar o que foi o Diário de
Classe; mostrar, a partir de outras pesquisas, como a mídia está presente na vida das crianças
e como isso pode interferir em suas vidas a partir da análise dos efeitos de agenda-setting;
depois de discutir uma possível influência, demonstrar como acontece a cobertura da
infância na mídia adulta em linhas gerais; discutir as implicações éticas de usar fontes com
menos de 18 anos no jornalismo e as orientações legais e morais sobre como abordá-las,
como aproveitar a informação dada por elas e como expô-las; e, por fim, analisar as matérias
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relacionadas ao fenômeno. Queremos avaliar se a abordagem dos jornais condiz com as
orientações éticas e jornalísticas dos principais órgãos de proteção à infância e adolescência;
se atendem às determinações legais do trato de crianças e adolescentes; se houve
responsabilidade dos jornalistas em discutir as implicações éticas da incursão de uma
adolescente no ativismo político ou se o ponto não foi problematizado. Também nos
interessa descobrir quais pontos da história foram salientados pela imprensa e unir a esses
dados a compreensão do contexto em que se deu esta produção jornalística, a fim de
compreender melhor como o jornalismo cobre a infância.
Consideramos também o efeito da agenda-setting, de que forma ele pode atingir
outras crianças e se existem evidências que ele de fato as atingiu no caso em questão e o que
isso provocou ou pode provocar caso a conduta da imprensa se mantenha a mesma em casos
futuros – questão essencial para entender a cobertura das ocupações recentes. Para a
discussão ética e legal, este trabalho toma como parâmetros o Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1990a), a Convenção sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 1990b)
e outros documentos produzidos pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI),
órgão de referência sobre a cobertura jornalística da infância e adolescência no Brasil e na
América Latina, bem como as orientações da Conferência Internacional de Jornalismo 2000,
promovida pela Organização das Nações Unidas, que estabeleceu regras para a cobertura de
assuntos que envolvem crianças (FEILITZEN, 2002). Verificamos o cumprimento dessas
determinações mobilizando metodologias da Análise de Conteúdo.
Combinamos, ainda, Análise do Discurso com análise de narrativa, a fim de
compreender a construção de Isadora Faber como protagonista de acordo com o mito do
herói indicado por Campbell (2007). Nos atemos à produção total dos jornais (apenas os
textos noticiosos) levantados para esta pesquisa sobre o assunto para entender porque o
discurso veio à tona como veio.
Este trabalho quer contribuir demonstrando, a partir do nosso objeto de estudo e
de discussões já realizadas por outros autores, como o jornalismo tem tratado este público (o
que é uma questão nevrálgica na América Latina, segundo o Fundo das Nações Unidas para
a Infância – UNICEF – e a ANDI), levantando questões éticas e legais importantes sobre a
forma de utilizar as informações transmitidas por crianças e adolescentes (o que se faz
urgente, pois, como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística de 2012, este é proporcionalmente o público que mais
usa internet no Brasil, o que amplia o alcance e o poder de suas opiniões) e como o
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jornalismo deve lidar com essa questão; e, por fim, mostrar que a emergência de novas
formas de participação das crianças na sociedade, incluindo a participação na democracia
participativa, é um fato possível e demanda a adaptação das produções jornalísticas – caso
contrário pode-se incorrer em implicações extremamente negativas para o campo e para a
sociedade.
Essa análise se faz importante porque, com mostram as ocupações em São Paulo,
a iniciativa de Isadora não é algo isolado. A cobertura do Diário de Classe, como veremos, a
médio prazo pode distorcer ou prejudicar a qualidade da inclusão emergencial das crianças
no debate político – necessidade que fica evidente não só pela atitude de Isadora Faber, mas
também por todas as réplicas que seu Diário ganhou8. Com base nos autores pesquisados, na
legislação vigente e nos dados levantados, esta pesquisa defende a participação das crianças
na política de forma responsável – são muitos os pesquisadores que defendem a presença de
sujeitos com diferentes potenciais no processo deliberativo – e acredita em um jornalismo
capaz de dar conta desta necessidade.
Esta pesquisa é fruto do interesse do autor sobre as relações que envolvem
jornalismo e infância. Formado em jornalismo, sua primeira experiência profissional em
redação foi na cobertura de infância e adolescência. Como estagiário do jornal A Tarde, em
Salvador (BA), escreveu para o A Tardinha, suplemento infantil, para o Caderno Dez,
suplemento para adolescentes e para o Caderno Vestibular, voltado para jovens.
Posteriormente, produziu um Manual de Redação para professores criarem, com seus
alunos, jornais comunitários em escolas. Depois da graduação em jornalismo, idealizou e
editou o Maquinando, portal de notícias para crianças, primeiro produto da Rede Bahia para
o público com menos de 18 anos. O autor também concebeu, construiu e editou a revista
pocket Eu Sou Negão, produto de jornalismo comunitário feito pelo Instituto ComVida para
adolescentes negros de Catu de Abrantes (Camaçari).
Para o mestrado, nos inquietou a análise da produção da grande mídia sobre uma
criança que assume o papel de protagonista política. Fomos, então, da produção refletida,
que marcou nosso trajeto profissional, para a análise. A ideia deste trabalho é compreender
como os grandes jornais entendem a infância, em quais pontos acertam, em quais podem
melhorar e promover um jornalismo de melhor qualidade, bem como a inclusão responsável
das crianças e adolescentes na participação política.

8

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/09/inspirados-em-isadora-diarios-de-classe-semultiplicam-no-facebook.html
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1. QUEM SÃO AS CRIANÇAS; A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS PESSOAS
COM MENOS DE 18 ANOS; A INCLUSÃO NOS SITES DE REDE SOCIAL E O
FENÔMENO DIÁRIO DE CLASSE

1.1 QUEM SÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 9, qualquer pessoa até os
11 anos é criança. Dos 12 aos 17 já se é adolescente e os 18 marcam o começo da juventude.
Toda a divisão legal é biológica, feita com base na média do desenvolvimento humano,
compreendendo: pré-puberdade, puberdade, desenvolvimento completo (BRASIL, 1990a).
Não é nosso objetivo discutir a hierarquia legal, mas cabe observar como ela (e
qualquer outro critério de classificação) abre margem para debates. Ao generalizar,
excluem-se as peculiaridades do indivíduo. Poder-se-ia discutir a atividade de hormônios,
que varia, e o desenvolvimento dos aspectos psicológicos, por exemplo. Certamente, nem
todo mundo que saiu da infância para a adolescência, aos doze anos, e da adolescência para
a fase adulta, aos 18, teve pleno e igual desenvolvimento de suas capacidades físicas e
psíquicas, como mostram as pesquisas de Vigotski (VIGOTSKI, 1998a). Existem muitas
diferenças e especificidades entre crianças e adolescentes, sob diversos prismas: sócioeconômico, cognitivo, cultural, orgânico e afetivo. Da mesma forma, a história confirma que
a percepção de infância varia entre classes econômicas, gêneros e regiões.
A “criança” e o “adolescente”, como conhecemos, são conceitos do Ocidente,
construídos e modificados continuamente. Só é possível entendê-los hoje compreendendo
este processo. Para isto, nos detemos brevemente na análise de Philippe Ariès (1981). O
autor estuda pinturas, trajes, jogos e modelos de escola, que vão do século X ao final do
século XX e conclui que nem sempre esses conceitos existiram como os compreendemos
hoje. Na Idade Média, garotos com 15 anos podiam ser chamados de criança e outros, com
13, de jovens. Os significados das palavras se misturavam. As obrigações variavam de
acordo com a capacidade física e psicológica individual para realizar tarefas. A noção de
infância não tinha sentido biológico, estava mais ligada à dependência alheia: os lacaios da
época eram chamados de crianças por seus patrões (ARIÈS, 1981). O que hoje
9

Criado em 13 de julho de 1990, sobre a lei complementar de nº 8.069/90. Aqui, nos referimos ao Título I,
Artigo 2º: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990a).

19

consideramos adolescentes e crianças era uma fase só para sociedades anteriores ao século
XVIII (ARIÈS, 1981, p. 4).
O primeiro sentimento da infância definido por Ariès é caracterizado pela
“paparicação”: o olhar carinhoso que surge na família ao observar crianças pequenas. O
segundo vem de fora, dos moralistas do fim do século XVI. Eles afirmavam que as crianças
não deveriam ser tratadas como bibelôs, mas sim como criações de Deus a serem
preservadas e disciplinadas. Os dois sentimentos, paulatinamente e de forma desigual a
depender das regiões e das classes sociais, fortaleceram-se nos séculos seguintes, chegando
até os dias atuais. A família passou a entender a infância e a adolescência de uma nova
forma. Antes, as pessoas tinham a importância definida não pela idade, mas pelo que eram
capazes de fazer no trabalho. A ideia mudou e os pais se tornaram “guardiões espirituais”
(ARIÈS, 1981, p. 194) de seus filhos. Fortalece-se uma segunda instituição, a escola, com a
função de preparar as pessoas para o mundo dos adultos, e passa a ser obrigatório para os
responsáveis direcionar os filhos a ela.
Estudando a história da “infância” e “adolescência”, podemos perceber que essas
definições não são fatos dados. Existem ideologias completamente diferentes ligadas a elas,
a depender do período. Hoje, as instituições sociais responsáveis pela sua preservação são,
principalmente, a escola e família. Mas não são as únicas que interferem nos indivíduos.
Como afirma Vigotski (1998a), a realidade socioeconômica está diretamente ligada à
evolução do potencial cognitivo. As crianças subnutridas, por exemplo, apresentam vários
reflexos negativos em sua formação física e cognitiva e também em seu desenvolvimento
emocional e social (PAPALIA E WENDKOS, 2000, p. 251). Os danos podem perdurar por
toda a vida adulta.
Como nos mostra a análise de Ariès (1981), Papalia e Wendkos (2000) e Vigotski
(1998), quando pessoas da mesma faixa etária são submetidas a realidades distintas de poder
aquisitivo, educação e situação social, a idade não é a determinante do desenvolvimento. É
extremamente provável que as crianças e adolescentes não passem pelas mesmas etapas da
cognição ao mesmo tempo. Isto varia a depender do organismo, da renda, dos interesses, da
cultura, das relações sociais desenvolvidas e da estrutura preparada para fomentar esse
processo.
Durante o desenvolvimento, há enfrentamento com o meio social, que exige
adaptação ao modo de pensar dos adultos. Quando a criança adquire o idioma, começa a se
ditar uma rígida divisão do pensamento. “O idioma exige estruturar a socialização deste
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último. O comportamento da criança no meio obriga-a a compreender o pensamento dos
outros, a responder a eles, a comunicar o próprio pensamento” (VIGOTSKI, 1998b, p. 61).
A educação, interpretada num contexto que aborda cultura do lugar, meio social, costumes
da família, educação politécnica e informações possíveis de serem acessadas, influencia o
pensamento da criança e do adolescente.
Quando o jovem ingressa no mundo cultural, profissional e cívico dos adultos, é
estimulado a formular conceitos. Quanto mais estimulado, mais rapidamente o raciocínio
poderá alcançar etapas superiores. Ou seja: é preciso que a pessoa seja de fato confrontada
com as situações e que lhe sejam passados conceitos razoáveis. Caso contrário, isso pode
provocar danos ao seu desenvolvimento. Muitas dessas situações e conceitos estão
submetidas ao meio onde o indivíduo está. Neste sentido, cabe uma crítica ao trabalho de
Piaget. Apesar de ser um dos principais pensadores da cognição humana e ter conseguido
avanços importantes nesse sentido, influenciando indiretamente até o trabalho de Habermas,
Piaget divide as fases do desenvolvimento cognitivo de forma quase estanque, por idade,
como se fossem algo uniforme (PIAGET, 1999).

As uniformidades de desenvolvimento estabelecidas por Piaget aplicam-se
ao meio dado, nas condições em que Piaget realizou seu estudo. Não são leis
da natureza, mas sim leis histórica e socialmente determinadas. Piaget já foi
criticado por Stern por não ter dado a devida importância à situação social e
ao meio. (VIGOSTKIb, 1998, p. 28).

Esse panorama histórico, biológico e social é importante para reafirmamos que,
apesar das definições do ECA sobre infância e adolescência, os limites e capacidades
cognitivos entre os dois períodos são discutíveis, bem como entre adolescentes e adultos e,
para além, entre adultos e adultos, que são produtos de sua infância e adolescência.
Também mostra que, para a sociedade atual, é importante que infância e adolescência sejam
etapas de aprendizado – o que não exclui que esses indivíduos tenham suas necessidades e,
mais que isso, o seu direito de tomar decisões sobre elas, submetidos ao processo político de
acordo com suas capacidades (BRASIL, 1990a).

1.2 AGIR COMUNICATIVO, DELIBERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
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As variáveis que influenciam a cognição são pontos importantes a serem
observados, uma vez que boa parte do conceito do agir comunicativo, habilidade essencial
para a deliberação e a busca da razão pública, é construído por Habermas com base em
autores cognitivistas (HABERMAS, 1989). Como Vigotski (1998), Habermas vê a
linguagem como um delineador do mundo cultural e afirma que ela tem três funções:
“reprodução cultural ou presentificação das tradições”; “integração social ou da coordenação
dos planos de diferentes atores na interação social”; “socialização da interpretação cultural
das necessidades” (HABERMAS, 1989, p. 41). A compreensão da linguagem, afirma, exige
uma postura performativa, que consiste em abandonar a postura privilegiada e distante e se
envolver nas negociações que dizem respeito ao que é proferido. Tomar parte numa “ação
comunicativa” significa considerar o interlocutor como alguém igualmente capaz de
argumentar, num processo recíproco. O agir comunicativo, para Habermas, sai do agir
estratégico, uma vez que o falante não tem um objetivo a cumprir à revelia do próprio
diálogo: ele propõe ouvir o outro e encontrar um consenso.

Os participantes da comunicação baseiam os seus esforços de entendimento
mútuo num sistema de referência composto de exatamente três mundos.
Assim, um acordo na prática comunicativa da vida cotidiana pode se apoiar
ao mesmo tempo num saber proposicional compartido intersubjetivamente,
numa concordância normativa e numa confiança recíproca (HABERMAS,
1989, p. 167).

Um ato de fala pode ser contestado, segundo Habermas, de acordo com três
aspectos: “verdade”, que se refere a se “[...] o enunciado formulado é verdadeiro (ou,
conforme o caso, que as pressuposições de existência de um conteúdo proposicional
mencionado são acertadas)” (HABERMAS, 1989, p.167); “correção”, em que “o ato de fala
é correto relativamente a um contexto normativo existente (ou, conforme o caso, que o
contexto normativo que ele realiza, é ele próprio legítimo)” (HABERMAS, 1989, p.168); e
“sinceridade”, que questiona se “[...] a intenção manifesta do falante é visada do modo como
é proferida” (HABERMAS, 1989, p.168).
O autor acredita que as condições para tornar possível o agir comunicativo entre os
indivíduos se relacionam fundamentalmente com cognição e moral. No primeiro tópico,
Habermas se detém às pesquisas de Selman. Em síntese, Selman cria uma linha de três
estádios. No primeiro, dos cinco aos nove anos de idade, a criança é incapaz de avaliar as
ações alheias, conservar ponto de vista próprio e, ao mesmo tempo, se colocar na situação
do outro. Então, ela também não consegue formular hipóteses sobre que avaliação os outros
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fazem dela. No segundo estádio, que vai dos sete aos 12 anos, Selman diz que já se entende
um “eu” e “tu” na comunicação, o que ajuda a torná-la mais eficaz. No terceiro estádio, dos
10 aos 15 anos, adolescentes conseguem ter a perspectiva do observador em uma atitude
performativa. Eles projetam essa atitude como uma terceira pessoa, neutra, que assistiria à
ação, o que permite uma consciência sistêmica dela. Habermas argumenta que o
cognitivismo demonstra que “[...] questões prático-morais podem ser decididas com base em
razões [...]. Com efeito, toda teoria de desenvolvimento de capacidade de juízo moral tem
que pressupor como dada a possibilidade de distinguir entre juízos morais corretos e
errados” (HABERMAS, 1989, p. 147). Ou seja: a capacidade de negociar juízos
éticos/morais depende do desenvolvimento cognitivo.
Habermas divide o desenvolvimento moral em três estádios diretamente ligados
aos três intervalos etários cognitivos definidos por Selman e empresta a eles nomenclaturas
criadas por Kohlberg. No primeiro, o Pré-convencional, as formas de agir são reguladas por
relações de autoridade ou interesse; no segundo, Convencional, as ações são baseadas em
reciprocidade de direitos e deveres vinculados a normas ou reciprocidades de
comportamentos. Por fim, no terceiro, Pós-convencional,

Com o conceito da capacidade de agir, conceito esse que se constitui no
estádio pós-convencional da interação, fica claro que o agir moral representa
aquele caso do agir regulado por normas no qual o agente se orienta por
pretensões de validez reflexivamente examinadas. O agir moral está sob a
pretensão de que a solução de conflitos de ação só se apóia em juízos
fundamentais - trata-se de um agir guiado por discernimentos morais
(HABERMAS, 1989, p. 196).

Desta forma, o agir comunicativo é essencial para que a deliberação seja
qualificada e guiada para o bem comum. Ao considerar os grupos de idade (o que é, de fato,
essencial para se ter uma referência geral de capacidades, definir procedimentos e estender
proteção aos grupos mais frágeis), Habermas não tem como escapar da armadilha que
Vigotski (1998) havia apontado em Piaget: é preciso considerar aspectos culturais, de
experiências de vida e até de desenvolvimento físico que influenciam o indivíduo. Como
afirma o próprio Habermas (1989), o indivíduo está imerso no mundo da vida e dele tira seu
repertório argumentativo e sua história cognitiva.
Acreditar que todos os sujeitos vão desenvolver a mesma capacidade ao mesmo
tempo é um desiderato. Mas a participação política deve ser inclusiva a todos mesmo assim,
ou se estará “[...] sob pena de se negar de vez o compromisso com a ideia mesma de
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democracia” (REIS, 2004, p.73). Como afirma Fung (2004), o processo deliberativo pode
deixar em desvantagem os indivíduos que não argumentam tão bem ou que não constroem o
discurso do modo como é valorizado pela cultura privilegiada no grupo. Em um texto sobre
minipúblicos, ele dá sugestões que podem ser seguidas em qualquer deliberação entre
participantes com diferentes potenciais:

[...] intervenções apropriadas incluem o testemunho, o contar-histórias, o
relato das necessidades, a advocacia de princípios e a ventilação dos
conflitos e tensões. A facilitação procurará assegurar que os fracos, e não
necessariamente aqueles com as melhores ideias ou argumentos, tenham
tempo abundante para falar e se expressar (FUNG, 2004, p. 180).

Na hipótese de que o agir comunicativo pode se originar de capacidades
aprendidas, como aventa o próprio Habermas, a deliberação se torna, durante sua prática,
um aprendizado (FUNG, 2004). É importante considerar, como aponta Araújo, que a
capacidade de argumentar é um recurso escasso, de distribuição desigual, e por conta disso a
discussão pública pode virar um jogo estratégico. Ele também argumenta que, comumente,
procuram a participação política os cidadãos que têm mais oportunidades, o que também
distorce os efeitos da deliberação (ARAUJO, 2004, p.158).
Entretanto, a solução para a convivência de diferentes desenvolvimentos
cognitivos na sociedade não deve ser a inclusão de uns no processo deliberativo à custa da
exclusão de outros. Concordamos com Werle (2004): ele afirma que a democracia
deliberativa se propõe a determinar “procedimentos e condições” para que os atores formem
juízos sobre as questões políticas que se pretendem ao bem comum e podem ser defendidas
(e também criticadas) argumentativamente (WERLE, 2004, p.137). Desta forma, se
considera peculiaridades e se busca garantir os lugares de fala.
Neste ponto, surge a questão: se adultos que devido às suas histórias de vida não
chegaram aos estádios necessários ao agir comunicativo podem e devem participar da
deliberação política, porque isso deveria ser negado às crianças e adolescentes?

1.3 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS NÃO ADULTOS

A exclusão das crianças e adolescentes da política é considerada natural mesmo
por autores que defendem a ampla participação na democracia. Ugarte, por exemplo, afirma
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que “Uma verdadeira teoria da democracia deve sublinhar a importância da participação
cidadã no maior número de espaços de decisão possíveis” (UGARTE, 2004, p. 102-103).
Mas exclui sem justificativa os não adultos desse processo, como se esta ausência fosse
pressuposta. A saber:

A democracia não é só a forma de governo em que o poder político provém
da base como também é o regime no qual este poder encontra-se
amplamente distribuído entre os membros da comunidade. Em um regime
verdadeiramente democrático o direito de participação encontra-se
entendido, sem qualquer tipo de discriminação, ao maior número possível de
membros adultos da comunidade. (UGARTE, 2004, p.95).

Existe, aí, algo de contraditório. Não é uma forma de discriminação a exigência de
ser adulto para participar da política? A filiação partidária, o voto e o ingresso na
macropolítica, de forma geral, são vetados às crianças e adolescentes pela lei. Só é possível
participar do sufrágio a partir dos 16 anos 10. Mas a democracia não é apenas representativa
(ARAÚJO, 2004). A participação política em outros espaços é defendida pela Constituição
Federal e também pelo ECA como um dos direitos fundamentais ligados à liberdade 11. A
democracia participativa, como percebeu Fung (2004) ao analisar os minipúblicos, gera uma
série de benefícios para a sociedade, como a accountability política, além de deixar os
cidadãos mais preparados para o exercício da deliberação (FUNG, 2004). “Valorizar a
participação, nesse sentido, é politizar os espaços sociais mais próximos desse cidadão
comum [...] ou que, a despeito de próximos, são impermeáveis à democracia: o espaço do
trabalho, a escola, as burocracias, a família patriarcal, etc.” (ARAÚJO, p.157).
Araújo reafirma a importância da participação nas deliberações que antecedem a
tomada das decisões (voto) e que, ao mesmo tempo, as influenciam, uma vez que nelas,
através da busca pela razão pública, criam-se os juízos que vão justificar e orientar as
decisões. “No sentido mais óbvio, a deliberação é tomada simplesmente como um momento
do processo decisório democrático – a etapa da ‘discussão’, distinta da tomada da decisão
propriamente dita” (ARAÚJO, 2004, p. 157). O autor afirma que apenas a visão agregativa,
do voto, “[...] não consegue explicar adequadamente o que faz os cidadãos verem as
decisões como moralmente obrigatórias e merecedoras de acatamento” (ARAÚJO, 2004,
p.162). Ele complementa: “[...] um consenso fundamental teria de estar de fato suposto no
10

Conforme o Capítulo IV, Artigo 14 da Constituição Federal, Parágrafo Primeiro (BRASIL, 1988).
Aqui, nos referimos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Capítulo II, Artigo 16: “O direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos: [...] V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; VI participar da vida política, na forma da lei” (BRASIL, 1990a).
11
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processo, como pano de fundo das alternativas em conflito, o qual justificaria por que os
cidadãos deveriam submeter-se às decisões majoritárias, mesmo quando discordam da
decisão” (ARAÚJO, 2004, p.162). Ou seja: um ideal de bem comum, compartilhado e
construído durante as deliberações, dá maior legitimidade às decisões.
O desejo de participar das discussões que influenciam a própria vida tem sido
observado muito cedo nos indivíduos. Desde a terceira infância 12, a criança deseja exercer
uma autonomia maior sobre si. No decorrer deste período, o controle do comportamento vai
sendo passado gradativamente dos pais para os filhos, que começam a ter maior autocontrole
e autorregulação (ou co-regulação, já que os responsáveis não abandonam seu papel). Nesta
fase, “[...] os pais e a criança dividem o poder: os pais supervisionam, mas as crianças
tomam decisões a todo momento (Maccoby, 1984)” (PAPALIA e WENDKOS, 2000, p.
284). É mais fácil para as crianças seguirem os conselhos dos pais quando entendem que são
ditos para o bem comum da família e “também ajuda se os pais tentam acatar o julgamento
cada vez mais desenvolvido das crianças e só tomam posição firme em questões
importantes" (PAPALIA e WENDKOS, 2000, p. 284). Desta forma, as crianças
desenvolvem a capacidade de monitorar o próprio comportamento e as habilidades para o
debate.
Depreendemos: se a criança e o adolescente têm dificuldade de achar legítimas as
ações dos próprios pais quando não são precedidas do debate, por que o contrário
aconteceria em outras relações sociais? Na adolescência (e antes dela), o aprendizado que
sofistica a deliberação acontece em foros íntimos, como a família, e pode estender-se para os
fóruns públicos. Antes dos 16 anos é possível e desejável a participação nas discussões
sobre assuntos que dizem respeito às pessoas dessa faixa etária – como educação, por
exemplo. Elas podem contribuir com argumentos e reflexões valiosas a partir da própria
vivência, que os adultos desconhecem.
A participação desse público na deliberação, quando se criam os “procedimentos e
condições” (WERLE, 2004) para ouvi-los, pode ser significativa a ponto de influenciar a
macropolítica. Isadora Faber, a criadora do Diário de Classe (fenômeno no qual iremos nos
aprofundar mais adiante), teve a imagem utilizada no horário eleitoral, em outubro de 2012,
por César Souza, candidato à prefeitura de Florianópolis. A família processou o candidato

12

A primeira infância é o período que vai de 0 a 3 anos; a segunda, de 3 a 6 anos; a terceira, de 6 a 12
(PAPALIA;WENDKOS, 2000).
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por uso indevido de imagem13. Mas é significativo que a aparição de uma adolescente de 13
anos no horário eleitoral tenha sido considerada uma estratégia política importante.
Acreditamos que a participação política das crianças e adolescentes não pode ser
relegada. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012 (PNAD), feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total do Brasil é de
196.877 milhões de pessoas. Destas, 13.295 milhões têm entre zero e quatro anos (6,8% da
população), 14.977 milhões têm entre cinco e nove anos (7,6%), 16.718 milhões têm entre
10 e 14 anos (8,5%) e 17.088 milhões têm entre 15 e 19 anos (8,7 %). Ou seja: considerando
apenas os que ingressam na terceira infância, quando crianças e adolescentes são excluídos
da participação política, mais de 20% da população brasileira fica sem voz.
Neste ponto, para pensar a participação política e deliberativa nestas fases da vida,
apresenta-se um problema. Habermas afirma que o agir comunicativo acontece entre sujeitos
imputáveis que dividem, com igualdade, direitos, deveres e capacidades. Logo, “crianças”,
“bêbados” e “loucos”, por exemplo, não se encaixam nesses critérios (HABERMAS, 1989,
p. 64). Habermas pondera, citando Strawson, que, em uma argumentação com esses sujeitos,
quem discute finge que está discutindo ou argumentando. É possível negociar e combater,
mas a participação, que pressupõe um investimento sentimental, não é evocada. Afinal,
como diz o autor, quem se propõe a argumentar precisa estar apto às regras do discurso.
Não se pode falar de uma emancipação da criança ou do adolescente como sujeitos
legalmente imputáveis, como os adultos – nem nos parece desejável que sejam. Mas há uma
diferença relevante entre emancipação e participação, que considera as peculiaridades de
quem participa. A legislação afirma que cabe aos adultos (família, escola, Estado, Sociedade
Civil, etc.), respeitando os direitos da criança e do adolescente previstos no ECA, incluir
pessoas de diferentes faixas etárias no debate político e orientá-las na adaptação às regras do
discurso. A elas seriam abertas deliberações que: dizem respeito à vida comum de que
participam; não contradizem proteções legais; suscitam interesse espontâneo de
participação, mostrando que a liberdade de participar de deliberações é possível desde muito
cedo, quando surge a demanda. Para o sucesso desta participação, é preciso respeitar a
forma que esse público tem de se expressar, o que garante a ampla inclusão, essencial para
uma democracia saudável. Assim, o processo se transforma em um aprendizado prático
sobre a razão pública, o bem comum e as formas possíveis de se justificar uma posição
diante de uma coletividade (FUNG, 2004). Nisto, como em tudo, cabe ao jornalismo
13

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,aluna-de-diario-de-classe-processa-psd-por-usoindevido-de-imagem,951286,0.htm

27

sobriedade para verificar a legalidade das ações que são tomadas e expô-las de forma
equilibrada e responsável – o que, como será demonstrado em nossas análises, não foi
criteriosamente seguido na cobertura do fenômeno Diário de Classe.
Como afirma Fung (2004), há mais dedicação na deliberação quente, ou seja,
quando as partes têm interesse na negociação, bem como na deliberação empoderada, que de
fato colabora para a tomada de decisões e serve como acúmulo de experiências para refinar
o poder argumentativo. Daí a importância de que os não-adultos participem de fóruns
relevantes que dizem respeito à própria vida. Desta forma, o agir comunicativo e a passagem
para uma ação performática teria uma transposição mais qualificada e suave do que a
inserção repentina e despreparada na vida política aos 16 anos. Vale pontuar que, como o
desenvolvimento cognitivo depende de variáveis, alguém com menos de 16 anos pode estar
mais preparado para formular discursos do que um adulto – e nenhum dos dois deve ser
excluído do processo político.
O empoderamento das crianças e adolescentes é regido pelas limitações do
desenvolvimento cognitivo que mostram ter e pelas proteções e constrangimentos legais que
permitem a existência da democracia (WERLE, 2004). Como afirma Ugarte, direitos
políticos, de participação, são condição para que a democracia exista como forma de
governo. O autor também afirma que outras condições são postas, como os direitos de
liberdade (“liberdade pessoal, liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de
associação)”, os direitos sociais (como a educação) e o direito à subsistência. No caso das
crianças, que têm legislações específicas, outros direitos devem ser observados no processo.
“Não se trata de confundir a democracia com a justiça social, mas sim reconhecer que a
primeira sem a segunda é um bem vazio” (UGARTE, 2004, p.102).
Diante do exposto, é visível que as soluções que permitem e estimulam a
participação política de crianças e adolescentes precisam ser pensadas também como
procedimentos necessários à democracia. Quando um grupo que representa mais de 20% do
país não tem voz e não se sente representado, que juízos cria sobre a eficácia do sistema
deliberativo quando se vê, aos 18 anos, abruptamente obrigado a participar dele? Uma vez
que essa faixa etária na nossa sociedade, como mostrou Ariès (1981), é dedicada ao
aprendizado, o aprendizado político em iniciativas de democracia participativa pode ser
incluído nisso. Além de preparar o indivíduo para uma participação mais qualificada na
macropolítica, pode colaborar para mudar significativamente realidades, como veremos
adiante com Isadora Faber e os Diários de Classe pelo Brasil. Da mesma forma, como será
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demonstrado em nossas análises, o jornalismo, ao noticiar essas ações, pode distorcê-las ou
ajudar na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

1.4 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET

Existe um lugar ocupado pelas crianças e adolescentes que não tem figuras de
autoridade tão definidas como a família e a escola: a internet. Segundo a PNAD de 2012, o
grupo de idade que proporcionalmente mais usou a internet no país (num intervalo de três
meses estabelecido pela pesquisa) tem entre 15 e 17 anos (76,7% de toda essa população, o
que equivale a 8.011 milhões de pessoas conectadas). Entre 10 e 14 anos, a média é de
67,7% (11.315 milhões). Somando os dois, são 19.326 milhões de indivíduos. A PNAD não
apurou o uso entre pessoas ainda mais jovens. Segundo a pesquisa, o país teve um total de
82.974 milhões de usuários no período. Ou seja: podemos dizer que os internautas com
menos de 18 anos representam quase 25% do total de usuários da internet no país (número
superior, em proporção, à totalidade da população de cidadãos brasileiros com essa faixa
etária).
Outros dados relevantes foram descobertos pelo Comitê Gestor da Internet do
Brasil durante a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2014 (2015), com crianças e adolescentes
de nove a 17 anos e seus pais e responsáveis. A pesquisa concluiu que um total de 81% das
crianças e adolescentes utiliza a internet todos os dias. A faixa etária interfere no uso: o
mesmo dado cai para 64% entre 9 e 10 anos (mas continua representando a maioria) e sobe
para 87% entre 15 e 17 anos. Mesmo nas classes DE, 62% utiliza a internet uma vez por dia
(nas classe AB, a taxa é de 92%). A internet é acessada de muitos pontos diferentes. Na
escola (38%), em casa (81% em um espaço coletivo e 73% no quarto), na casa de parentes
(60%), em lanhouses ou cybercafés (22%), na casa de amigos (54%), entre outros.
Para elencar informações mais relevantes ao objetivo deste artigo, vamos nos deter
um pouco mais na análise das redes sociais online feita pela TIC (BARBOSA, 2015): um
total de 79% dos entrevistados afirmou ter perfil em rede social (43% entre nove e 10 anos,
68% entre 11 e 12, 88% entre 13 e 14; e, entre 15 e 17 anos, 95%). No mês que antecedeu a
pesquisa, acessar rede social foi a atividade que mais levou crianças à internet: 73% a
usaram para isso. Sobre as configurações de segurança da rede social, 56% diz conhecer
bem. Contudo, outros 52% mantém as informações do perfil abertas à visualização. Um total
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de 90% expõe fotos do rosto e 79% escrevem o nome e o sobrenome verdadeiros. Um dado
curioso: 32% mente a idade, prática mais comum entre os mais novos (53% entre 11 e 12
anos). A causa possível é que o acesso a algumas redes sociais online, como o Facebook, é
vetado a quem tem menos de 13 anos (DESIDERÁ e ZUBEN, 2013). Da amostra, 46%
escreve qual é a escola onde estuda, 17% exibe o endereço e 30% o número de telefone.
Mais da metade (66%) afirmou ter mais de 100 contatos (BARBOSA, 2015).
Há um abismo entre as gerações. A maioria dos jovens se aconselha sobre o uso da
rede com os responsáveis (48%), seguidos dos professores (39%), mas apenas 50% dos pais
estão conectados. Em consonância, 70% dos jovens acreditam saber usar melhor a internet
do que seus responsáveis (BARBOSA, 2015).
A internet hoje compõe o meio social e cultural da formação dos indivíduos e não
pode ser ignorada. “A Autoria do conteúdo online por parte dos jovens está relacionada com
a forma em que eles passam a se perceber no processo de subjetivação e na criação de uma
identidade em formação” (TORRES MORALES, 2009, p.9). Sobre o papel da internet nesse
novo contexto,

A escola e a família não são os únicos referenciais para a formação das
identidades e estruturação psíquica, o não lugar proporcionado pelas novas
tecnologias adentrou tais ambientes restritos e concorre para estabelecer
novos valores e parâmetros de convivência, de relações e propagação de
poder e formação de identidades, sejam patológicas ou não (SOUZA;
AZEVEDO e MIRANDA, 2012, p. 252).

Práticas nocivas podem migrar para a internet ou serem criadas nela. Como o
Cyberbullying, por exemplo, uma extensão do bullying escolar (SOUZA; AZEVEDO e
MIRANDA, 2012). Nos sites de redes sociais, a adição de desconhecidos pode culminar nos
atos de ameaça a face (RECUERO, 2013), em que a imagem que o indivíduo constrói de si é
atacada. O Cyberbullying, os atos de ameaça a face e a exposição excessiva podem causar
uma série de dificuldades, principalmente porque o grau de controle dos usuários sobre as
informações que emitem é pequeno. O dano pode se proliferar rapidamente e criar
problemas psicológicos e de socialização com capacidade de perdurar, já que as publicações
podem atingir um grande número de pessoas e, através das ferramentas de busca, serem
revividas. Entre alguns dos riscos mais comuns, estão a “[...] invasão de privacidade, furto
ou perda de dados, acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo, contato com pessoas malintencionadas, violência psicológica”. (DESIDERÁ e ZUBEN, 2013, p. 66).
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Ao mesmo tempo que é um território de riscos, a internet é um espaço de
oportunidades e construção da identidade. “Tal presença ativa no ciberespaço revela o
protagonismo desses jovens usuários, que se apresentam como autores de produções
individuais ou coletivas, atuantes, portanto, como sujeitos no contexto da rede mundial”
(SOARES e VIANA, 2013, p.49). As influências das redes sociais online na construção da
personalidade são grandes. Como afirma Gomes, “[...] as conexões vão se fazendo, as
comunidades de aprendizagem formadas espontaneamente vão se tornando cada vez mais
importantes na distribuição e construção de conhecimentos e saberes. Alegamos que essas
relações de aprendizagem horizontalizadas são como uma escola fora da escola” (GOMES,
2010, p.8).
A situação que se coloca é: crianças e adolescentes estão na internet e dominam a
rede até melhor do que os pais. Sabem burlar sistemas de segurança, como mostram ao
mentir a idade para se cadastrar nos sites de rede social. Além disso, a maioria acessa com
frequência, o que sinaliza uma prática cultural. Logo, mais eficiente do que pedir que 19
milhões de pessoas deixem a rede é entender como ela é utilizada. Até porque o problema
não é o acesso: é a falta de orientação. Duarte, Migliora e Santos (2013), ao cruzar dados da
TIC com outras pesquisas, perceberam que uma navegação segura na internet está
diretamente ligada à idade em que ela começou a ser usada (quanto mais cedo, mais safos), à
frequência com que se usa (melhor se diariamente ou quase diariamente), ao lugar
(preferencialmente computador de família ou de amigos em sala comum), à forma de uso
(quando se exploram mais atividades diferentes) e à mediação dos pais (DUARTE,
MIGLIORA e SANTOS, 2013). “[...] é necessário estimular pais e responsáveis a permitir
que as crianças, desde cedo, façam uso regular da Internet, orientando e acompanhando,
mais do que controlando, a exploração e as descobertas que elas fazem na rede mundial de
computadores” (DUARTE, MIGLIORA e SANTOS, p. 109).
A orientação é uma responsabilidade compartilhada entre os pais e a escola, que
não devem superavaliar as habilidades dos jovens (ASSIS, 2013). Mas eles, pais e escola,
também precisam ser orientados. Logo, cabe ao Estado promover políticas públicas neste
sentido. Assis cita o Fórum da Juventude Nórdica na Euro DIG, criado em 2012. Os jovens
indicaram que cabe aos pais e responsáveis, bem como às escolas e aos projetos de Estado
dos políticos, educar e orientar a juventude sobre segurança na rede. E, “Por último, mas não
menos importante: os jovens querem que seu conhecimento seja reconhecido e usado”
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(ASSIS, 2013, p. 90). Ou seja: há o desejo das crianças e dos adolescentes de participar de
políticas que influenciam em sua realidade.

1.5 SITES DE REDES SOCIAIS E ATIVIDADES POLÍTICAS

As pessoas fazem uso da internet de várias formas. A rede criou uma infraestrutura
inédita, “[...] mais rápida e mais barata, com grande potencial para produção e difusão
autônoma de informação e com uma gama variada de recursos para a conexão e para a ação
política em escala local, nacional e transnacional” (MAIA, 2011, p.47).
Não basta estar na internet para ter engajamento político. “[...] a internet não
promove automaticamente a participação política e nem sustenta a democracia; é preciso,
antes, olhar tanto para as motivações dos sujeitos quanto para os usos que eles fazem dela,
em contextos específicos” (MAIA, 2011, p. 69). Mas, caso exista o engajamento, pode ser
individual ou ligado a uma coletividade (MAIA, 2011). Ambos ganharam nova amplitude
depois dos sites de rede social (SRS). Eles são, segundo a definição clássica de Dana Boyd e
Nicole Ellison,

Servicios basados en la web que permiten a los individuos 1) construir un
perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 2) articular
una lista de usuarios con los que comparten una conexión, 3) ver y recorrer
su lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La
naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones puede variar de un sitio a
outro (CÁCERES, 2010, 178).

Os SRS têm grande presença de crianças e adolescentes, como mostram as pesquisas
já citadas. Eles não são as redes sociais em si, mas a ferramenta que permite a construção
dessas redes (RECUERO, 2012). A força entre as conexões depende da interação. Nos SRS,
a conversação entre os atores não é uma condição para manter os laços, já que a própria
ferramenta faz isso. Como não exige um investimento alto, é possível acumular conexões
sociais (RECUERO, 2012). “Quanto mais conectadas estão essas redes, mais visíveis estão
as mensagens que são publicadas pelos atores e mais capazes são de ser discutidas,
buscadas, replicadas e reproduzidas pelos demais” (RECUERO, 2013, p. 4).
Estar na rede gera capital social para os indivíduos e para o grupo. As expectativas
sobre este capital é que definem o investimento que cada ator faz. Construir um perfil
público, criar e manter conexões, compartilhar informações são exemplos de investimentos
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possíveis em troca de benefícios esperados, respectivamente: a possibilidade de construir
uma visão pública sobre si e se ligar a outros nós da rede; acessar as informações
compartilhadas na rede, tornar-se mais ou menos popular/visível ou tornar um ator mais ou
menos popular/visível, conquistar suporte social, formar grupos de atores mais próximos
(clusters); criar reputação, visibilidade, associar valores à própria identidade, fomentar um
ambiente de confiança que azeite as interações e permita a aproximação e construção de
clusters (RECUERO, 2012). “E todas essas mudanças também modificaram os processos
sociais no espaço offline, com efeitos sobre os grupos e os fluxos de informação. Vários
estudos mostraram, por exemplo, os efeitos do Twitter na organização da chamada
‘Primavera Árabe’” (RECUERO, 2013, p. 2).
Os usos dos SRS podem acarretar danos e benefícios. Isso se aplica tanto na esfera
pessoal, como já refletimos, como na política. Com essa inquietação, Velenzuela (2013) se
dedicou a analisar as mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube e Google Plus) e como
foram mobilizadas pela população adulta durante manifestações que aconteceram no Chile
em 2011. O autor alerta para o “slacktivism”: atividades online que causam sensação de
“satisfação por participar” nos usuários e não têm efeito real. Mas, de modo geral, ele afirma
que os estudos que abordam o comportamento dos indivíduos encontram “[...] uma relação
positiva entre a frequência de uso das mídias sociais e o comportamento de protesto”
(VELENZUELA, 2013, p. 922). Sobre essa relação:

These sites can operate as information hubs, too (Gil de Zúñiga et al., 2012).
Facebook users, for instance, have a “News Feed” to monitor their personal
contacts and stay updated about what is going on with them. On the other
hand, these services allow users to create and to join groups based around
common interests. Thus, those who join social movements and political
groups online can receive mobilizing information that they may not obtain
elsewhere and thus encounter more opportunities to engage in political
activities (Yamamoto, 2006) (VELENZUELA, 2013, p. 923).

Entre as formas de discutir o uso político das redes sociais online, Velenzuela se
atém a três: “[...] (a) social media as a source for news, (b) social media as a space for
political expression, and (c) social media as a tool for joining causes and finding mobilizing
information” (VELENZUELA, 2013, p. 922). Ele acredita que as mídias sociais podem
tanto trazer novas notícias como filtrar as notícias da mídia tradicional, uma vez que é
possível escolher as conexões que se faz. Apesar da maior parte do conteúdo nas mídias
sociais não se relacionar com assuntos públicos, não existem motivos para supor que os
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usuários também não as usem com esse objetivo (VELENZUELA, 2013). Para Velenzuela,
falar sobre política nas redes sociais aumenta o engajamento em atividades políticas e o
repertório de quem participa das discussões. Para além, os SRS permitem que as pessoas se
mobilizem online e offline. Ele cita Lemert (1891) para afirmar que, neles, é possível:
conhecer informações para se engajar na ação; identificar a localização da atividade política;
dar e receber comandos implícitos e explícitos de procedimento.
Em análise sobre as eleições presidenciais de Obama, em 2008, também se chegou a
conclusões positivas sobre a eficácia política dos SRS. Em 2008, 10% dos adultos e 14%
dos internautas usou sites como o Facebook para atividades políticas (GOMES, et al, 2013).
Pelo Twitter, Obama passou informações sobre a agenda política e lugares de voto, com a
intenção de mobilizar os eleitores (GOMES, et al, 2013).
Numa realidade nacional, citamos as reflexões de Dalmonte (2012), que corroboram
as afirmações de Velenzuela. Como Velenzuela, Dalmonte acredita que a participação nas
redes com fins políticos tem um efeito educativo e positivo para a democracia, que se
manifesta através do aprendizado na prática. “Por fim, cumpre ressaltar que o ator social
que age discursivamente nas redes sociais desenvolve um nível de consciência acerca da
ação discursiva, que estamos chamando ‘consciência do discurso’ (DALMONTE, 2011b)”
(DALMONTE, 2012, p. 29). Ele analisou o Desocupa, movimento popular que surgiu em
Salvador, na Bahia, contra a sobreposição dos interesses privados aos públicos
(DALMONTE, 2012). Dalmonte evoca, para falar das mídias sociais online, o conceito
habermasiano de esfera pública como lugar de formação e circulação de conceitos
fundamentais à articulação de assuntos de interesse público, no qual a mídia assume papel
relevante. O autor afirma que há uma nova polarização de forças: existe a possibilidade de
grupos sociais participarem do fluxo informacional, não apenas captando informação, mas
também produzindo e distribuindo. Desta forma, os SRS garantem novos e inclusivos
lugares de fala aos cidadãos e pautam o jornalismo tradicional (DALMONTE, 2012).
Para Recuero, as redes sociais da internet criam uma teia informativa e nela as
conexões entre os atores viram caminhos por onde a informação é produzida, divulgada e
filtrada. Cada indivíduo conectado é receptor e emissor em potencial, que além de produzir
algo original pode modificar, dividir e construir uma informação (RECUERO, 2011). “[...] a
estrutura das redes e suas topologias são meios de difusão de informações e, portanto,
constituem-se em meios de comunicação” (RECUERO, 2011, PG 16).
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Os SRS se colocam como uma nova mídia, que tanto compete como colabora com o
jornalismo e as mídias tradicionais e entra na circulação de informações da sociedade. Não é
possível ignorar, como vimos, que já há uma mobilização política efetiva nos SRS, que
coexiste com as atividades de entretenimento ou privadas.

1.6 DIÁRIO DE CLASSE: A INCLUSÃO

As atividades nos SRS estão ligadas às possibilidades da ferramenta e à intimidade
com a internet. Neste sentido, Cáceres acredita que o “Facebook por su arquitectura
accesible es un alfabetizador digital, y en ese sentido una puerta grande a la cibercultura, y
en este sentido un nicho de convergencia civilizadora” (CÁCERES, 2011, p.180). No
Facebook é possível navegar pelos perfis dos usuários. O que pode ser visto varia de acordo
com as permissões dadas pelo dono do perfil. A página principal do site exibe atualizações
dos perfis e grupos adicionados pelo usuário ou seguidos por ele. É possível trocar
mensagens com outras pessoas de maneira sincrônica ou assincrônica e postar conteúdo
textual e audiovisual.
O Facebook apresenta estatísticas impressionantes14. Em setembro de 2015, 1,01
bilhão de pessoas usaram o site e em 2014, o Brasil chegou a 89 milhões de usuários
mensais15. Em 2014, o Facebook também foi a rede preferida de 69% das crianças e
adolescentes brasileiros entre nove e 17 anos, segundo a TIC (BARBOSA, 2015). Na
ferramenta, é possível fazer buscas de conteúdo dentro da rede e criar grupos de interesse
com arquiteturas diferentes, que prescrevem as ações possíveis ou não para os atores, como
a “fan page”. Este formato limita a voz principal ao “dono” da página, que tem o poder de
engatilhar, participar e moderar discussões. Para participar e receber atualizações é preciso
curtir a página. A participação é possível através de mensagens privadas para o moderador
ou através de mensagens públicas nos comentários.
Vamos a um exemplo de fan page real. No dia 11 de julho de 2012, Isadora Faber,
13 anos, criou o Diário de Classe, fan page inspirada em Martha Peyne, uma garota escocesa
que criticava a escola pela internet. O objetivo era expor os problemas da escola pública
onde estudava, em Florianópolis, Santa Catarina, e pedir soluções. A primeira postagem da
14

Disponível em: http://newsroom.fb.com/Key-Facts
Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/08/22/Facebook-tem-89milhoes-de-usuarios-no-Brasil.html
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35

página foi o texto “Essa é a porta do "banheiro feminino" da nossa escola que fica no
Santinho. Nem fechadura tem!!!” (DIÁRIO DE CLASSE, 2015), 16 com a foto da porta. As
seguintes traziam fotos e textos sobre fios desencapados, gambiarras, bancos quebrados,
vasos sanitários sem tampa e outros problemas patrimoniais da escola.
No primeiro mês de criada, a página teve 90 curtidores. No mês seguinte, quando
saiu na imprensa local e nacional, já somava 198 mil (DIÁRIO DE CLASSE, 2015). Isadora
começou a questionar as práticas da escola. No dia cinco de agosto de 2012, mostrou a foto
de uma janela quebrada e questionou o motivo da escola pedir dinheiro aos alunos para
comprar um rádio e não para consertar o vidro (DIÁRIO DE CLASSE, 2015). Também
passou a comentar assuntos de educação de abrangência nacional. No dia seis de agosto de
2012, compartilhou uma charge contra a “aprovação automática” nas escolas públicas
(DIÁRIO DE CLASSE, 2015). Na fan page, é possível ver que ela divulga links, recebe e
troca sugestões com os comentaristas.
Em agosto de 2012 as soluções para a escola foram providenciadas pela Secretaria
de Educação após a página aparecer na mídia tradicional, o que reafirma a proposição de
Recuero (2011): como “atenção” é um recurso finito e escasso em uma rede com muita
informação, os usuários selecionam a quem irão dedicá-la. A autora afirma que os veículos
jornalísticos ainda têm a função de validar as informações divulgadas. É uma troca de
capital social: a rede se beneficia disso e os jornais se beneficiam da audiência.
O Diário de Classe também virou um centro de distribuição de informações,
divulgando denúncias que recebia sobre outras escolas do Brasil. Atualmente, a página tem
mais de 620 mil curtidas e publicações com mais de 700 mil visualizações (ONG ISADORA
FABER, 2015)17. A garota passou a participar de palestras, mesas redondas e debates sobre
educação e criou a ONG Isadora Faber para discutir educação. A página continuava ativa até
o fechamento desta dissertação.
Pelo exposto, pode-se inferir que há um tipo de accountability. A página favorece a
troca de informações entre os membros, possui regras para participação impostas pela
ferramenta e a deliberação segue um tema: educação. Todas essas práticas, já afirmou Fung
(2004), favorecem tanto a democracia como o aprendizado da democracia. A escola,
acreditamos, acaba permeada por esta realidade e, mais que isso, questionada por ela. A
página de Isadora conseguiu empoderamento suficiente para entrar no debate político e,
através da exposição de argumentos, interferir em uma instituição. Ela transformou o capital
16
17

Disponível em https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC
Disponível em: http://ongisadorafaber.org.br/
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social na rede em um capital a ser utilizado fora da rede, possibilidade prevista por Recuero
(2012). Trouxe benefícios a si, uma vez que a escola melhorou, e também para a rede, que
além de acessar informações sobre educação, viu denúncias que antes se restringiam a
bairros ganharem visibilidade nacional e descobriu novas formas de participação política.
Daí, acreditamos, vem uma das consequências mais interessantes do Diário de
Classe. Concordamos com Fung (2004) que o empoderamento e o interesse no debate
suscitam a participação política mais dedicada, características presentes na ação escolhida
por Isadora. Logo após a divulgação na imprensa, dezenas de outros estudantes tão novos
quanto ou mais novos do que ela criaram seus próprios Diários de Classe 18. Mesmo que
muitos não tenham mantido a página ativa até hoje, o simples ato de criar mostra que há
uma demanda que quer participar da discussão política suscitada por Isadora. Eles se
incluíram no mesmo formato, mas não vemos porque não poderiam se incluir em outros, se
lhes fossem apresentados, oferecidos e estruturados de acordo com suas necessidades e
desejos. Isadora, em vídeos, textos e fotos, divulgou os novos Diários em sua página. A
deliberação se refinou ainda mais, em outros grupos. Existe uma página de discussão
fechada para donos de Diários de Classe que se ajudam19.
Apesar de termos reforçado até aqui os aspectos positivos, não existe espaço para o
deslumbre: a participação despreparada na internet, política ou não, pode causar danos
graves. Uma postagem que cita alguém nominalmente, por exemplo, pode prejudicar a
imagem de quem é exposto. E não só os outros podem ser atingidos. A própria Isadora já
recebeu ameaças de morte na rede 20. Fora dela, se sentiu “apontada” pelos colegas,
professores e trabalhadores da escola (DIÁRIO DE CLASSE, 2015). Além disso, uma
professora processou os pais dela 21 por difamação e a casa da garota, em Florianópolis, foi
apedrejada22. A violência física ou psicológica, bem como a perseguição, offline ou online,
pode causar danos graves ao desenvolvimento social e emocional da vítima (SOUZA;
AZEVEDO e MIRANDA, 2012).
Assis, em breve análise sobre o caso, discorda do uso da página como foi feito:
18

Disponível em: g1.globo.com/educacao/noticia/2012/09/inspirados-em-isadora-diarios-de-classe-semultiplicam-no-facebook.html
19
Disponível em http://extra.globo.com/noticias/educacao/entrevista-dois-cafes-um-skype-a-conta-comisadora-faber-6327945.html
20
Disponível em: http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2013/02/isadora-faber-do-diariode-classe-recebe-ameaca-de-morte.html
21
Disponível em:http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/09/isadora-faber-e-intimada-apos-suaprofessora-denunciar-por-difamacao.html
22
Disponível em:http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/casa-de-isadora-faber-e-apedrejada-eavo-da-garota-e-atingida-no-rosto.html
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Dar publicidade e denegrir o bom nome de uma instituição pública ou
privada só pode ser um direito se atender ao dever de haver realizado
tentativas anteriores para resolver problemas apontados, sem obter a
necessária consideração. E, mesmo assim, há que considerar os alcances e
limites legais de uma ação como a da página do Facebook da estudante.
Pode resultar demagógica uma ação que é fácil de ser disparada pela
Internet e saudada, avidamente, por milhares de pessoas, sem respeitar os
direitos básicos dos cidadãos e de suas instituições envolvidas no conflito.
(ASSIS, 2013, p. 88)

As observações de Assis não encontraram eco na imprensa. Como veremos na
análise a seguir, os meios de comunicação noticiaram quase que acriticamente o Diário de
Classe, omitindo a responsabilidade legal dos pais da garota (Isadora foi a fonte principal na
maioria dos casos, mesmo quando não era cabível) e ignorando que a participação política
abaixo dos 18 anos deve ser orientada. No dia 9 de novembro de 2012, o blogueiro Luis
Nassif postou em sua página uma carta dos profissionais da escola 23, com acusações duras,
como a seguinte:

Quando a diretora chamou-a [a mãe de Isadora] para alertar sobre o uso
indevido das imagens de pessoas e sobre a referência a trabalhadores
citando nomes, a aluna e sua mãe distorceram os fatos e espalharam a idéia
de que a menina havia sido pressionada a acabar com a página. Depois disso
as distorções tornaram-se corriqueiras e qualquer pessoa que se posicionasse
contrária era, e é até hoje xingada, achincalhada e por fim bloqueada da tal
página, não há nenhum elogio aos profissionais ou atividades da escola
assim como inexiste a defesa ou comentário ponderando posicionamentos
contra os trabalhadores por parte dos moderadores da página, como haviam
dito outrora. Ou seja, de democrática ela não tem nada (NASSIF, 2012).

Como a carta demonstra, provavelmente existiram problemas na cobertura da
imprensa sobre o caso Diário de Classe e eles serão analisados aqui. Entretanto, os fatos e
exemplos mostram que há demanda e possibilidade de participação política de crianças e
adolescentes. Mais do que isso: ela é uma realidade e se expressa em ambientes criados
pelos SRS. E, justamente por isso, o risco dessa participação acontecer sem supervisão é
grande. A atitude de Isadora, em essência, está em consonância com o artigo 53 do Estatuto
da Criança e do Adolescente24 bem como com o Artigo 12 da Convenção Sobre os Direitos
23

Disponível em: http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-versao-dos-professores-da-escola-de-isadora-faber
“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de
contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização
e participação em entidades estudantis; V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. É
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das Crianças25. Caberia à imprensa verificar se o desdobramento também seguiu o rumo
correto.
Ponderamos: claro que o processo de participação política através dos sites de redes
sociais não é uniforme. Segundo a PNAD de 2012, 52% das casas de Santa Catarina, onde
vive Isadora, têm computador com acesso à internet. A realidade cai para 25% em casas do
Nordeste e para 23% nas casas do Norte. Os números também levam a crer que existe uma
tendência a equalização. O acesso à internet cresceu em 8,2% no nordeste e 12,7% no norte,
ao passo que a média nacional de crescimento foi de 6,8%. A 15ª edição do estudo F/Radar,
sobre democracia e consumo, realizado em parceria entre a agência de publicidade F/Nazca
S&S e o instituto de pesquisa Datafolha26, mostrou que o acesso à internet móvel, por
exemplo, em 2013, atingia 7% das classes D e E, 23% da classe C e 43% das A e B. Em
2015, o valor foi para 26% das classes D e E, 56% da classe C e 75% das classes A e B.
Mas, como a igualdade ainda não é uma realidade, os SRS podem reproduzir a
disparidade offline e dar voz a grupos privilegiados – risco já previsto por Castells (1999).
Isadora Faber estuda em escola pública, o que é um ponto importante. Estas questões ainda
precisam ser aprofundadas em outros trabalhos, o que não é o objetivo desta dissertação –
mas é relevante mostrar que não estamos alheios a esses fatos.

direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais” (BRASIL, 1990a).
25
“Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de
expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se
devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b).
26
Disponível em: http://tab.uol.com.br/ativismo-digital/

39

2. AGENDA-SETTING E O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL; COMO A MÍDIA
RETRATA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES; MARCOS LEGAIS E
ORIENTAÇÕES AOS JORNALISTAS

2.1 A AGENDA-SETTING, AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES

No capítulo anterior, demonstrou-se que crianças e adolescentes podem participar
da deliberação política nas áreas que lhes dizem respeito. A demanda existe: eles não só
podem como querem participar e encontraram na internet e nas redes sociais um canal para
expressão. Essas atividades culminaram em algo como o Diário de Classe, que é só uma das
muitas possibilidades de participação política deste público através dos sites de redes sociais
(SRS).
Por uma conjunção de fatores, a imprensa foi atraída para a cobertura do fenômeno
Diário de Classe e o colocou na sua agenda. Após a divulgação do Diário feito por Isadora,
dezenas surgiram pelo Brasil. Não seria infundada a dedução de que os outros adolescentes
e crianças criaram suas páginas após descobrirem a página da catarinense – já que, em
pesquisa no Facebook, todas as fan pages que encontramos e que coincidem no nome e na
proposta têm data de criação posterior à do primeiro Diário.
Neste ponto, é importante discutir a agenda-setting. Muitos autores acreditam que a
agenda da mídia pauta também a agenda do público. Diante disso, “o estudo da agendasetting pode ser definido como o estudo de como a mídia, os políticos e a opinião pública
passaram a definir para quais tópicos vale a pena atentar em um dado momento”
(VELENZUELA e ARRIAGADA, 2011, p. 360). Como as pessoas não têm condições de
prestar atenção a todas as questões ao mesmo tempo, elas precisam se focar em algumas.
“A maior parte do que as pessoas sabem chega a elas de segunda ou terceira mão dos meios
de comunicação de massa ou de outras pessoas” (MCCOMBS E SHAW, 1972, p. 176).
A mídia não interfere apenas nos adultos: ela também chega às crianças e
adolescentes. Como já expomos, ao mesmo tempo em que a terceira infância é um período
de co-regulação da autoridade, em que a criança começa a ter maior autonomia em relação
aos pais, a tomar mais decisões por conta própria, também é um dos principais momentos de
formação do autoconceito e da autoestima, o que a deixa mais suscetível às influências
externas. A sociedade moderna, afirma Ariès (1981), elegeu a escola e a família como
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guardiões da infância e responsáveis por sua formação. Porém, apesar de os pais serem a
principal influência dos filhos, eles precisam se sentir aceitos e valorizados no restante da
sociedade também. Portanto, valorizam a opinião de amigos e de quem está/acessa seu
convívio. Entre eles, os meios de comunicação: jornais impressos, televisão, revistas,
panfletos, tudo que está no dia-a-dia de quem tem qualquer idade. A mídia “[...] acirrou a
crise das instituições tradicionais produtoras de sentido [escola, família, religiões, Estado,
culturas locais] e facilitou a constituição de novas instâncias geradoras e difusoras de
sentido” (MOREIRA, 2003, p.6).
Moreira não nega que as instituições tradicionais ainda são as fontes primárias da
educação infantil, mas acredita que a mídia e sua presença massiva estão imbricadas nessas
relações. Antes, eram as instituições tradicionais que criavam e transmitiam formas
simbólicas para as crianças. Hoje, a mídia é uma das principais (se não a principal) criadoras
e divulgadoras de símbolos e sentidos.
A cultura tem cada vez menos barreiras impostas pela localidade. O
distanciamento entre as pessoas e a relação tempo/espaço foram ressignificados pelos meios
de comunicação. Também se multiplicou o número de pessoas que têm acesso à mesma
informação. “A ampliação do acesso a novas formas comunicativas redefiniram os
comportamentos e a cultura, gerando outros valores e aprendizagens coletivas” (KENSKI,
2008, p. 6).
Em um estudo sobre a mídia em 14 países da América Latina, incluindo o Brasil, a
Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) afirma que, na contemporaneidade, a
mídia é “uma das mais importantes instituições de socialização de crianças e adolescentes”
(CANELA, 2008, p. 12). Eles acrescentam que, “para o bem ou para o mal, a mídia
consegue também estar mais próxima da realidade imediata e dos interesses prioritários da
criança e do adolescente, quando comparada a outras instituições de socialização”
(CANELA, p.13, 2008). São muitos os fatores que contribuem para corroborar essa
afirmação: pai e mãe que trabalham fora ou casais divorciados, com apenas um chefe de
família, que não têm tanto tempo para estar com as crianças, o que amplia os efeitos
possíveis dos veículos de comunicação nesses indivíduos; a violência urbana que mantém os
jovens em casa também acaba fazendo com que gastem mais tempo com a televisão, por
exemplo, e não em outros espaços onde poderiam socializar; e, além disso, as mensagens da
mídia que chegam de forma indireta: os pais e professores têm acesso a elas e as transmitem
para seus filhos.

41

A teoria da agenda-setting ajuda a entender esses fenômenos. Os efeitos da agendasetting são tradicionalmente estudados em dois níveis. “O primeiro nível do processo de
agenda-setting é a transmissão da saliência do objeto. O segundo nível é a transmissão de
saliência do atributo” (MCCOMBS; LOPEZ-ESCOBAR; LLAMAS, 2000, p. 78).
Esmiuçando: o primeiro diz respeito à transferência dos temas da agenda da mídia para a
agenda pública, ou seja, em quais assuntos as pessoas devem prestar atenção. Já o segundo
nível se refere à agenda de atributos do objeto para a qual a mídia foca sua atenção. No
processo de construção da notícia, desde a pauta, alguns atributos ficam mais salientes. A
suposição é que eles também poderiam ser transferidos para agenda pública e, desta forma,
direcionar a forma de pensar das pessoas – e as crianças e adolescentes podem ser o público
mais suscetível a isso.

As crianças usam a mídia, entre outras razões, porque elas acham-na
divertida, excitante e imaginativa, e porque passam por experiências de
aprendizado. Sentem também que a mídia as faz “sentirem-se incluídas” em
meio às pessoas e aos acontecimentos, o que algumas vezes leva à formação
de amizades [...]. Isso se aplica tanto à programação infantil quanto à de
adultos (FEILITZEN, 2002, p. 79).

Ou seja: o noticiário adulto também pode provocar efeitos de agenda-setting nas
crianças. “Simultaneamente, contudo, o global e o local também criam sínteses próprias a
cada país, e existem ainda diferenças de recepção profundamente enraizadas em função da
idade, do gênero, da classe, do estilo de vida urbano ou rural, da etnia, da religião e da
nacionalidade da criança” (FEILITZEN, 2002, p. 79). Portanto, afirma a autora, as crianças,
a depender do contexto em que vivem, consomem a mídia de forma “mais ou menos
competente” (FEILITZEN, 2002, p. 79).
O que os não-adultos ganham com o uso da mídia depende, entre outras coisas, de
suas necessidades, experiências próprias e intenções. Feilitzen afirma que as influências da
mídia “[...] podem ser tanto benéficas como nocivas e, além disso, as nossas próprias
escolhas são grandemente dependentes daquilo que a mídia tem a oferecer” (FEILITZEN,
2002, p. 80-81).

Isso não quer dizer que a influência dos meios de comunicação é certa: sempre que
se trata deste assunto, se opera com o conceito de riscos e possibilidades (CANELA, 2008).
Neste ponto, para evitar interpretações dualistas ou maniqueístas, é importante repetir que a
construção da agenda da mídia é influenciada por uma série de fatores presentes nas
sociedades. Não que a linha editorial de um veículo não possa interferir nas abordagens ou
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escolha das notícias. Mas, como mostra a análise dos valores-notícia (WOLF, 1999;
TRAQUINA, 2008; MEDINA, 1988; ERBOLATO, 2004), a mídia constrói sua agenda
considerando o consumo do público. Os valores-notícia são componentes da noticiabilidade.
São características atribuídas aos fatos, que permitem a sua construção jornalística e que, a
depender de como se manifestem, definem se algo é notícia ou não (WOLF, 1999). O Diário
de Classe, por exemplo, envolve críticas à educação pública, protagonismo juvenil e
comportamento político inédito de uma adolescente – itens que, em conjunto, podem se
enquadrar facilmente em vários critérios de noticiabilidade.
Em 1972, quando McCombs e Shaw apresentaram o estudo seminal sobre a
agenda-setting que fizeram com eleitores de Chapell Hill, nos Estados Unidos, em 1968, a
realidade da mídia não era a mesma de hoje. A TV a cabo segmentou o público e esse
processo foi acelerado pela internet. Neste contexto, passou a ser voz comum a defesa de
que é impossível falar em uma agenda pública: existiriam várias agendas segmentadas a
depender dos interesses do público. Diante deste quadro, de uma sociedade fragmentada,
não se poderia mais falar em efeitos de agenda-setting. Logo, não haveria mais motivos para
estudar o fenômeno.
Em um artigo que relacionou agenda-setting e internet, Meraz (2007) ressalta os
predicados da web: as pessoas têm mais oportunidades para publicar o que querem, não é
necessariamente o objetivo financeiro que as move e o modelo de produção é baseado em
criação, compartilhamento e republicação. Para ela, o principal símbolo desse movimento,
na época, era o blog. Ela analisou blogueiros políticos populares nos Estados Unidos, de
direita e de esquerda, e cruzou suas postagens com as notícias da mídia tradicional sobre três
temas polêmicos e populares. Ela concluiu que “[...] já não pode presumir-se que a agenda
das entidades tradicionais de mídia de elite é um substituto viável para a agenda da mídia em
geral, a base de muitos estudos de agenda-setting anteriores [...]” (MERAZ, 2007, p.120 e
121).
Apesar do importante esforço em atualizar os estudos de agenda-setting, Meraz
mostra, involuntariamente, que não só a participação da mídia na construção da agenda pode
ser erroneamente superestimada: a participação do público também. Uma audiência que
constrói sua própria agenda de forma pulverizada e alheia à mídia tradicional, como acredita
a autora, não é uma realidade – ela mesma não conseguiu comprovar uma correlação muito
significativa em seu estudo. Boa parte das pesquisas tem mostrado que a internet pode ser
um ambiente bem mais redundante do que heterogêneo.
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Em 1996, quando a internet engatinhava, Roberts, Wanta e Dzwo analisaram os
eletronic bulletin boards (EBB) do portal norte-americano AOL e mostraram que a rede
estava aprendendo a andar com quem já existia há mais tempo do que ela. Os autores
pesquisaram como a mídia cobria os temas aborto, imigração, saúde e impostos e como as
discussões sobre esses mesmos temas aconteciam na internet. Os EBB, por serem
movimentados pela audiência, foram considerados como agenda pública.
O principal objetivo era saber se a transferência de saliência prevista pela teoria da
agenda-setting aconteceria em um meio como a internet. Comparando as discussões nos
EBBs com as reportagens do The New York Times, Associated Press, Reuters, Revista
Time e CNN, eles perceberam que havia um grande número de correlações significativas
entre os assuntos da mídia e os temas em discussão. O The New York Times, o principal
jornal dos Estados Unidos, teve o maior número de correlações positivas. Na verdade, as
pessoas não só conversavam sobre os temas dos jornais nos EBB como utilizavam
argumentos que viram nos veículos para discutir (ROBERTS, WANTA e DZWO, 2007).
Ohlin e Becker (2006) questionam até mesmo a utilidade prática de fóruns como os
EBB. Mesmo que a internet tenha o potencial de criar agendas heterogêneas, para os autores
as discussões na rede não têm o poder de interferir na sociedade e virar uma agenda pública
relevante. Eles consideram que os fóruns na internet são cosmos de ciber-tagarelice (“cyberchatter”), desconectados da realidade, e que podem ser informativos e terapêuticos, mas não
têm muito peso na decisão política (OHLIN e BECKER, 2006, p.20).
Essa visão, contudo, é deveras pessimista. Num contexto em que as notícias
veiculadas pela mídia são produtos de uma coletividade, parece mais coerente acreditar que
a internet, de fato, surge como um novo campo a se somar aos estudos de agenda-setting
(ainda que não com o protagonismo revolucionário anunciado pelos mais otimistas). Mesmo
que algumas agendas específicas pertençam a grupos de interesse, certos assuntos sempre
terão mais apelo na maior parte da sociedade, pela própria natureza da criação das notícias e
da vida em conjunto. Esses assuntos formarão o que se entende por agenda pública.
Para entender o papel da agenda-setting nos tempos da internet, o próprio
McCombs (2005) decidiu refletir novamente sobre sua teoria. O autor teve contato com
pesquisas que pregavam o fim da agenda-setting como ela é conhecida, devido à pluralidade
de possibilidades de selecionar e construir as informações e à segmentação do público que a
internet provoca (MCCOMBS, 2005). Diante disso, formulou duas questões. A primeira: a
inclusão digital tem grande alcance? A resposta ele mesmo deu: tem, e os números mostram
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que tende a aumentar cada vez mais (no Brasil, como já exposto, as crianças e adolescentes
representam, proporcionalmente, o maior número de incluídos). Já a segunda pergunta foi
mais complicada: os meios tradicionais de comunicação pararam de ser a principal fonte de
informação no dia-a-dia da sociedade? (MCCOMBS, 2005).
McCombs acredita que não. Como exemplo, ele cita uma pesquisa de 2004 que
mostra os maiores jornais americanos representando 41,4% do total de acessos na internet.
Por isso, ele afirma: “A atenção na Web é ainda mais concentrada do que no mundo da
impressão. Esta situação é análoga à televisão por cabo, onde a maioria das pessoas tem
acesso a dezenas e dezenas de canais, mas tendem a concentrar sua atenção em muito
poucos” (MCCOMBS, 2005, p. 545).
Cruzando as pesquisas, ele avalia que as agendas da internet e da mídia tradicional
tendem a ser repetitivas. Muitos sites de notícia são propriedade de empresas da mídia
tradicional, que reproduzem o mesmo conteúdo para amortizar custos. Além disso, os
critérios de noticiabilidade direcionam quase que naturalmente as publicações para
determinados acontecimentos. “Além das influências econômicas e organizacionais sobre as
agendas dos sites on-line, as normas do jornalismo profissional também são uma poderosa
influência sobre o conteúdo" (MCCOMBS, 2005, p. 545).
Neste ponto, retomamos: a mídia massiva, à medida que difunde seus símbolos e
eles são absorvidos (de forma crítica, claro, pois não há receptor passivo), inevitavelmente
se impõe na pauta da sociedade e, por consequência, das crianças e adolescentes. Este
conteúdo, como percebeu o próprio McCombs (2005) costuma ser redundante em muitos
meios. Isso quer dizer que crianças e adolescentes também acabam tendo acesso às opiniões
predominantes que circulam na mídia. Vale lembrar que a família não tem controle sobre os
meios de comunicação e também é reduzido o poder regulador do Estado, que costuma
tratar a comunicação da mesma forma que qualquer outra mercadoria no neoliberalismo:
evita a intervenção direta em sua circulação (MOREIRA, 2003).
Moreira (2003) acredita que o avanço da tecnologia foi o principal responsável
pelo aumento da velocidade, quantidade e qualidade de informações que chegam às pessoas.
Com ele também concorda Kenski (2008):

A evolução dos suportes midiáticos ampliou este desejo fundante de toda
pessoa de se comunicar e de aprender. Os diferenciados meios
comunicacionais – da escrita à internet – deram condições complementares
para que os homens pudessem realizar mais intensamente seus desejos de
interlocução. Possibilitam que a aprendizagem ocorra em múltiplos espaços,
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seja nos limites físicos das salas de aula e dos espaços escolares formais,
seja nos espaços virtuais de aprendizagem (KENSKI 2008, p. 6).

A educação politécnica que, como exposto por Ariès (1981), era a “guardiã” do
conhecimento, não é mais a inquestionável referência para se saber sobre o mundo. Os
alunos vão, além dos professores, para os meios de comunicação (PARENTE, 2008).
Moreira (2003) afirma que, “Ao influenciar o processo de construção das identidades, ao
estimular determinadas lealdades e pertencimentos e ao favorecer determinada visão de
mundo, o complexo midiático-cultural tornou-se talvez, o principal agente no processo
cultural” (MOREIRA, 2003, p.7).
Esse novo contexto, que não foi abordado por Piaget (1999) ou Vigotski (1998),
pode ter consequências psicológicas e comportamentais. Ao rever sua teoria, McCombs
(2005) explica que aspectos psicológicos interferem diretamente sobre a agenda-setting.
Quanto maior a incerteza do indivíduo sobre um assunto e quanto maior for a importância
atribuída a esse assunto, acredita o autor, maior será a força dos efeitos, já que existiria uma
“necessidade de orientação” (McCOMBS, 2005, p. 548). Outras variáveis, como
envolvimento pessoal e a atenção, também devem ser avaliadas e são muito importantes
para se entender o processo e por que alguns são mais sensíveis do que outros à agenda da
mídia. Depreendemos: é natural supor que notícias sobre crianças e adolescentes podem
interessar a outras crianças e adolescentes e que pessoas em formação podem ser mais
susceptíveis às influências externas.
Huck, Quiring e Bernd-Brosius (2009) concordam com McCombs (2005). Para eles,
o estudo da percepção é um ponto essencial que ainda não foi abordado com a dedicação
que deveria. Como um dos efeitos previstos pela teoria da agenda-setting é que as pessoas
podem se convencer de que determinadas informações são mais importantes do que outras, é
preciso entender como esse processo ocorre. Os pesquisadores afirmam que outros tópicos
também são importantes na análise: credibilidade da fonte, pertinência ou não de um
problema, conhecimento prévio de uma questão, características do destinatário, interesse
prévio em um assunto. Outras variáveis importantes são experiência pessoal, comunicação
interpessoal e necessidade de orientação (HUCK; QUIRING e BERND-BROSIUS, 2009,
p.152).
As características citadas, é evidente, não estão presentes apenas nos adultos.
Feilitzen, em consonância, aponta que a mídia não é responsável por uma influência direta e
exclusiva sobre os atos das crianças e adolescentes,
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Mas a mídia de fato contribui, caso haja outros fatores atuando na mesma
direção. Além disso, o papel da mídia pode às vezes ter maior peso,
principalmente quando não se tem experiência própria, quando não se
recebe outras informações do ambiente, ou quando esse ambiente não
propicia a formação de uma opinião própria (FEILITZEN, 2002, p. 82).

Uma vez que, como demonstramos anteriormente, as crianças têm desejo de
participação política, as reportagens sobre o Diário de Classe de Isadora Faber servem como
“fatores atuando na mesma direção”. Como a inclusão política deste grupo é deficiente e,
portanto, eles não têm “experiência própria” de uma forma empoderada de fazer política e
nem recebem “informações do ambiente” sobre o assunto, é natural imaginar que a
cobertura, ao cobrir esta lacuna, terá mais peso, já que nela será possível encontrar a saída
para concretizar uma aspiração. Isso faz com que o assunto mereça um tratamento ainda
mais delicado da mídia – que esta pesquisa, a partir da análise de textos noticiosos, irá
demonstrar se foi bem-sucedido ou não.
Pela potencialidade em acessar as crianças e adolescentes, que se associa ao poder
das instituições tradicionais (e talvez as ultrapasse em alguma medida), os meios de
comunicação da grande mídia precisam ter as suas características compreendidas. Para
Moreira (2003), os não-adultos estão mais expostos a todas essas novas informações, que
passam a influenciar na percepção da realidade. Não que o autor considere o receptor
passivo. “Sabemos que a percepção da realidade muda segundo uma gama imensa de filtros
e variáveis, desde o contexto cultural, a história pessoal e familiar, classe social, gênero,
idade, disposições herdadas etc” (MOREIRA, 2003, p.16). Contudo, é inegável que a mídia
faz parte do contexto cultural e lança mão de valores simbólicos para ser decifrada pelos
consumidores. “Nesse momento, é preciso examinar o problema no seu enquadramento
geral: informação jornalística como produto de comunicação de massa, comunicação de
massa como indústria cultural e indústria cultural como fenômeno da sociedade urbana e
industrializada” (MEDINA, 1988, p. 16).
Essa formação sem dúvida atinge o universo das crianças e adolescentes que, como
já exposto, estão em um momento de receptividade, justamente pela formação da
personalidade. Se a relação familiar (que, já vimos em Papalia e Wendkos (2000), é a
principal referência da terceira infância) não for sólida, mais forte será o poder da influência
externa.
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Moon (2011) atenta para o fato de que a transferência de saliência pela mídia pode
levar a resultados comportamentais – e essa característica parece verdadeira quando
pensamos no fenômeno Diário de Classe e em suas dezenas de réplicas. As pesquisas mais
comuns sobre o assunto estão na área da publicidade: a publicidade explica ao público quais
são as boas qualidade de um creme dental, por exemplo, e ele vai em busca disso. Mas
também pode acontecer em saúde (a mídia pode afetar as decisões dos políticos sobre
tabagismo e alcoolismo, por exemplo, ou aumentar a procura pelo diagnóstico de câncer de
mama) (MOON, 2011).
Moon propõe um modelo de hierarquia de efeitos, que relaciona agenda-setting,
afinidade e comportamento, nessa ordem. A sequência sugere que é preciso primeiro
conhecer uma questão para depois se posicionar sobre ela e, a partir disso, agir. “Assumindo
que atitudes fortes ocorrem como resultados do mais extenso e cuidadoso processo de
pensamento promovido pela agenda-setting, essas atitudes devem prever comportamentos
políticos” (MOON, 2011, p. 703).
Moon aplicou suas ideias em um estudo sobre as eleições presidenciais norteamericanas de 2004 com base no The New York Times e no NBC Nightly News. Um total
de 1006 pessoas participou da pesquisa, que foi combinada com um levantamento da
American National Election Studies (ANES) sobre quais qualidades os eleitores atribuíam
aos candidatos. A intenção era comparar o que eles diziam com o que a imprensa dizia. A
força afetiva dos eleitores e o que eles sentiam em relação aos candidatos também foi
medido, bem como a frequência do uso da mídia. O autor percebeu que a transferência de
saliência é proporcional à atenção que as pessoas dão à mídia. As informações que as
pessoas adquirem, acredita o autor, mudam a relação afetiva que têm com os candidatos, de
aprovação ou desaprovação, e, a partir disso, elas criam atitudes que podem levá-las a
comportamentos políticos (MOON, 2011).
Estudar a agenda-setting se mostra mais importante quando as pesquisas apontam
que o fenômeno pode levar as pessoas a ações. “A extensão da agenda-setting para níveis
atitudinais e comportamentais torna-se ainda mais essencial em conjunto com a pesquisa de
segundo nível, que incorpora o entendimento ou a compreensão que está mais associada
com mensagens detalhadas da mídia” (MOON, 2011, p. 699). Essa possibilidade de
estimular ações já foi explorada pela literatura política. Kiousis (2005) percebeu que o
impacto dos efeitos de segundo nível pode influenciar tanto a percepção do público como o
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seu modo de agir. Os atributos que a mídia torna salientes podem fazer a audiência criar
ideias sobre os objetos e considerar essas ideias antes da ação.
Caso a agenda-setting tenha, de fato, o poder de mudar as atitudes das pessoas diante
dos objetos, esse potencial não é apenas positivo. Fora da política, Park, Holody e Zhang
(2012) pesquisaram a cobertura da mídia sobre diferentes tiroteios em escolas: um em
Columbine e outro na Virgínia. O tiroteio em Columbine foi provocado por estudantes
americanos e sua origem não foi destacada nos jornais.
Já em Virgínia, um jovem chamado Seung-Hui Cho, sul-coreano, matou 32
professores e estudantes e feriu outros 25 antes de se matar. A cobertura desse caso,
afirmam os autores, não aconteceu como a dos nove tiroteios anteriores em escolas. A mídia
acabou por “racializar” o crime e tornar saliente o atributo da origem do criminoso ao invés
de focar em questões mais pertinentes. O público americano, mostram pesquisas, tende a
considerar que imigrantes são inclinados a um comportamento criminoso. Por isso, uma
cobertura que reforça aspectos étnicos pode causar injustiças raciais (PARK; HOLODY e
ZHANG, 2012).
Cerca de 38% dos artigos do USA Today e do The New York Times sobre o
tiroteio davam saliência ao atributo étnico. Este foco equivocado, acreditam os autores, pode
ter distraído os leitores da observação de outras questões mais relevantes que se colocam em
casos como esses. Eles ponderam que saber a etnia do autor do crime pode sim ajudar a
entender as motivações e a história. Contudo, “Ainda assim, pode-se argumentar que nem
todas as menções de raça e etnia foram necessárias, e algumas das conexões nas reportagens
feitas entre o crime e a etnia do criminoso foram bastante especulativas e publicadas frente
às investigações formais” (PARK; HOLODY e ZHANG, 2012, p. 488). Ou seja: a mídia
pode salientar atributos que não são tão importantes para a compreensão de um tema.
Este panorama ajuda a entender o contexto em que se encontram os meios de
comunicação e a realidade com a qual as crianças convivem. O jornalismo faz parte desta
realidade, possui uma lógica discursiva própria e é visto com mais credibilidade do que a
publicidade, por exemplo. Mas

[...] o jornal, as condições de produção do seu material informativo são
resultados de um fenômeno de interação. [...] Organizadas em um
determinado espaço, em um dado momento histórico, suas produções são
direcionadas para um determinado público e sua relação com o mercado
publicitário, e outros mercados, o condiciona. O jornal é, assim, um
processo intenso de interações sociais e lingüísticas (ZANVETTOR, 2006,
p. 11).
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Zanvettor (2006) depreende, através das análises de Martín-Barbero (2003), “[...]
que o jornalismo se constitui no interior de um projeto modernizador de nossa sociedade
cujo princípio baseia-se na aceitação mítica de uma cultura universal, que é na verdade a
expressão da hegemonia burguesa” (ZANVETTOR, 2006, p.8). Ela diz que

Assim o combate, em um primeiro plano, e o controle, em outro, das
diferentes formas de expressões culturais é o caminho procurado para
garantir a valorização de uma estrutura socialmente construída. O moderno
frente ao atrasado é, por sua vez, também construído como a única forma
possível de desenvolvimento social, que na verdade significa o
desenvolvimento de uma forma de cultura, a burguesa (ZANVETTOR,
2006, p.9).

A dicotomia entre o moderno e o atrasado é perigosa, pois coloca o jornal na
posição de porta voz do que é atual. Apesar de ser um produto da história (como tudo o que
é produzido pelo homem), o jornalismo assume a postura distanciada de quem só apresenta
fatos. Mas ele mesmo é um componente da realidade que tenta construir e sofre influências
políticas, econômicas e de toda natureza.
As estratégias jornalísticas para se distanciar são muitas, como a linguagem padrão
e a abordagem semelhante das pautas. Diante disso, até o pensamento crítico do receptor
sobre o que é publicado muitas vezes é embotado pela noção de que o jornal “traz o único
ponto de vista dos fatos que ocorrem no mundo, que devem ser lidos e interpretados
criticamente, porém o único” (ZANVETTOR, 2006, p.12).
Isso é especialmente perigoso para as crianças e adolescentes mais novos, pois,
como já disseram Papalia e Wendkos (2000) e Vigotski (1998), nesta fase eles possuem
mais propensão a aprender e podem sedimentar informações equivocadas que prejudicarão a
formação dos seus conceitos e não os moldarão para a cidadania.
Por outro lado, Feilitzen acredita que a mídia pode causar nas crianças um maior
interesse pela participação na sociedade, ou seja, colaborar com uma democracia mais
ampla. A mídia, sem o intermédio direto dos adultos, já inspirou ações coletivas e os nãoadultos interferiram nas suas comunidades.
Em decorrência, maiores progressos puderam ser obtidos em direção a
representações mais justas das crianças na mídia, como também a uma
maior democracia. No entanto, esses exemplos mostram também que o
sucesso dos projetos exige que os adultos não apenas escutem as crianças,
mas também participem com elas numa parceria igualitária, uma parceria
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em que todos os participantes sejam especialistas (FEILITZEN, 2002, p.
128).

Em síntese, o trabalho é de parceria. A criança não deve assumir sozinha um
protagonismo que não condiz com suas responsabilidades de criança e nem deve ser
excluída do processo deliberativo. O trabalho é conjunto, como já defendemos
anteriormente, e a mídia tem participação essencial neste processo ao agendar os assuntos
que afetam a formação deste público.

2.2 AS CRIANÇAS E A MÍDIA, A FALTA DE REGULAÇÃO E A COBERTURA DA
INFÂNCIA NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

Como exposto, o jornalismo chega às crianças e aos adolescentes e a comunicação,
de forma geral, faz parte da formação da personalidade deles. Quando as reportagens os
interessam, é ainda mais provável que deem atenção maior e as utilizem como referência.
Como já foi dito, a replicação de Diários de Classe pelo Brasil, após a divulgação de Isadora
pela mídia, é um exemplo deste poder.
Aqui, então, vale perguntar se o jornalismo, que também cumpre a função de um
serviço ao público (TRAQUINA, 2008), tem atendido corretamente às necessidades das
crianças e adolescentes. E, para além disso, se existe algum tipo de controle ou fiscalização
desta qualidade – ou seja, um órgão que regule a comunicação.
Em uma pesquisa sobre a regulação da mídia, feita em 14 países da América
Latina, incluindo o Brasil, a ANDI percebeu dois aspectos curiosos sobre este assunto: os
meios de comunicação conseguem evitar as regulamentações à revelia do interesse social e,
mais que isso, influenciam a sociedade para que ela não deseje regulamentação (CANELA,
2008). A pesquisa inferiu que isso acontece porque vem da mídia a maioria das informações
para o debate público. Logo, a discussão sobre regulação ganha um “déficit informacional”,
quadro que “[...] torna-se ainda mais intricado quando entra em cena a ampla propriedade
cruzada dos meios – ou seja, quando a mesma empresa detém jornais, televisões, rádios,
portais de internet, revistas, etc” (CANELA, 2008, p. 23).
A própria Convenção Sobre os Direitos das Crianças (1990b), que iremos esmiuçar
adiante, estabelece, no Artigo 17, que os países signatários (e o Brasil é um deles) crie
marcos regulatórios para guiar a relação da mídia com este público. Contudo, os países
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pesquisados “contam com poucas pesquisas com foco nos potenciais efeitos - positivos ou
negativos - da mídia sobre crianças e adolescentes” (CANELA, 2008, p.51).
A sociedade civil, normalmente, não dispõe de movimentos que possam oferecer
contraponto ao que a mídia divulga e os veículos públicos não têm tanta representatividade
quanto os privados – que frequentemente têm inter-relação com o mundo da política. Por
fim, as escolas normalmente ignoram que devem preparar a criança para a mídia, o que não
ajuda a tornar seu consumo qualificado (CANELA, 2008).
Em pesquisa sobre as legislações dos 14 países estudados pela ANDI, o Brasil
aparece bem posicionado. Ele concentra 81,4% de todos os projetos de lei pesquisados.
Contudo, isso não quer dizer que as leis sejam aplicadas e fiscalizadas. Quantidade de leis
não é qualidade, ponto no qual o Chile supera o Brasil: “com uma legislação enxuta – porém
coesa –, o Chile talvez seja hoje o país latino-americano no qual os direitos de crianças e
adolescentes mais estejam protegidos quando está em foco a atuação dos meios de
comunicação de massa” (CANELA, 2008, p. 60). O diferencial da experiência chilena é um
órgão regulador que tem permissão de aperfeiçoar normas vigentes, aplicar sanções em
empresas que vão contra a lei e estudar a relação entre a mídia e as crianças.

É importante notar que a existência de uma agência reguladora independente
se coloca como uma condição intrínseca para o bom funcionamento do
sistema. Dentre os países com históricos mais longevos de regulação da
mídia com vistas à proteção e promoção dos direitos de meninos e meninas,
a presença de órgãos reguladores independentes é uma constante. Outros
dois elementos fundamentais é a previsão legal de orçamento para o
estímulo à produção de qualidade e para a realização de pesquisas sobre as
interfaces entre mídia e crianças e adolescentes (CANELA, p. 60, 2008).

A maior parte dos países analisados pela ANDI (CANELA, 2008) saíram, há poucos
anos, de regimes totalitários marcados pela censura.

No artigo “É preciso ordenar a

comunicação? Questionamentos acerca da necessidade de instâncias mediadoras entre mídia
e público”, Dalmonte (2011) explica como o argumento da censura é maliciosamente usado
pelos meios de comunicação para evitar qualquer tipo de regulação, não importa quão
democrática ela possa ser.
No Brasil, valia a lei de imprensa de 1967, feita durante a ditadura. Ela caiu em
2009, por ordem do Supremo Tribunal Federal porque apresentava risco à liberdade da
mídia. Tanto o capítulo 17 como o 66 colocavam os jornalistas em risco de prisão e
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penalidades legais pelo exercício da profissão (DALMONTE, 2011). Ou seja: a lei foi feita
para intimidar o jornalismo em um estado autoritário. A queda, então, foi positiva.
Contudo, restou um vazio sobre o que seria capaz de ordenar a imprensa e controlar
sua qualidade. Existem alguns modelos possíveis: externo, pelo Estado; interno, dirigido
pelos próprios jornalistas com base em códigos de ética; e conselhos de composição mista,
com membros eleitos pela sociedade civil e os jornalistas, por exemplo, que atuariam na
esfera federal e estadual. O controle do estado não é uma possibilidade democrática. Já um
controle por meio de conselhos parece mais democrático (DALMONTE, 2011).
A imprensa é muito importante para a democracia e pode tanto prejudicar a
sociedade como ajudá-la. A orientação de um conselho auxiliaria a própria imprensa a
refletir sobre o que pode ou não fazer. E isso ajudaria na preservação dos direitos humanos
das crianças e adolescentes, bem como na cobertura qualificada dos assuntos que dizem
respeito a esse público.
Como seria, então, o conselho de imprensa ideal? É difícil dizer. A ANDI afirma que
“um aperfeiçoamento dos marcos regulatórios nacionais depende sobremaneira de debates
mais profundos e plurais acerca do tema”, que “não há regulação bem sucedida que esteja
fora de um entendimento mais amplo de proteção e promoção dos direitos de crianças e
adolescentes” e que, “do mesmo modo, a efetividade das normas estabelecidas depende de
uma sociedade civil organizada atuante – e educada no que se refere aos contornos da
temática em questão” (CANELA, 2008, p. 75).
Foram muitas as tentativas e fracassos em criar um conselho de imprensa. Em
busca dessa regulamentação, em 2004 o governo tentou criar o conselho federal de
jornalismo, e os meios de comunicação reagiram alegando que era censura. A proposta
previa um conselho com 10 membros indicados pela Federação Nacional dos Jornalistas
(FENAJ), que seria independente do estado. Em 2009, depois do fracasso do projeto,
durante a primeira conferência nacional de comunicação, tentou-se de novo criar um
conselho nacional de comunicação. A iniciativa foi divulgada como uma forma do governo
controlar a imprensa (DALMONTE, 2011). No final das contas, nada foi instituído. Mas a
discussão sobre a melhor forma de acompanhar o trabalho da imprensa continua.
Sabe-se que o estado não pode calar a imprensa. Ela deve exercer seu papel em
liberdade. Mas é preciso que exista alguma forma de acompanhar seu trabalho. Também é
importante que as leis sejam aplicadas com mais rapidez e que a punição seja proporcional
ao dano causado. Por isso, é importante que todo jornalista entenda um pouco de Direito e
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que, se for escrever sobre crianças e adolescentes, que esteja profundamente inteirado das
legislações e orientações a esse respeito.
Diante da falta de um órgão regulatório 27, como fica a cobertura da imprensa? Para
ajudar a responder esta pergunta, nos deteremos brevemente em estudos de casos práticos.
Primeiro, vamos às pesquisas de Cecília Von Feilitzen (2002), que se dedicou a estudar
internacionalmente a influência da mídia nas crianças, e depois vamos recorrer a uma
análise extensa da mídia, feita pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI).
“Direitos, Infância e Agenda Pública” (2009), que compara criticamente a cobertura
jornalística na América Latina (AL) sobre crianças e adolescentes.
Feilitzen vai afirmar, citando diferentes análises de conteúdo, que as crianças, como
idosos e outras minorias, não têm muito espaço na mídia pelo mundo. Homens adultos de
classe média ou média alta são “hiperepresentados” (FEILITZEN, 2002, p. 72). A autora
acredita que isso reflete uma hierarquia na sociedade. “O fato de crianças, entre outros
grupos, raramente serem mostradas e retratadas na produção da mídia pode, portanto, ser
visto como uma indicação de que [...] é atribuído a elas um valor inferior, e que a mídia [...]
exercita uma forma de opressão cultural” (FEILITZEN, 2002, p. 73). A criança, afirma a
autora, aparece mais na publicidade, o que mostra que já é vista como um consumidor e
como um veículo para se vender conceitos.
Dentro do próprio grupo de crianças existem diferenças nas representações:
aparecem mais meninos que meninas, mais crianças mais velhas e menos crianças da classe
trabalhadora ou de minorias éticas e linguísticas. A autora aponta que as crianças são
mostradas na mídia em contextos especiais. Os mais recorrentes são os de abuso sexual,
violência e crime, sejam como vítimas ou como causadoras. “A consequência é que os
jovens frequentemente são representados como um problema ou uma ameaça, e que os
grupos vulneráveis são estigmatizados sem que seja levada em conta sua integridade [...]”
(FEILITZEN, 2002, p. 73).
A pesquisa Children Now de 1994, feita nos Estados Unidos com adolescentes de 11
a 16 anos, revelou que eles veem crianças nos noticiários, normalmente, em relação com
crimes, violência ou casos de envolvimento com drogas. Isso é especialmente problemático
porque “A maneira como as crianças são retratadas pela mídia, ou a ausência dessas
representações, também podem influenciar as ideias e os conceitos que os adultos fazem das
27

Cabe citar que aqui não ignoramos a lei 13.188/2015, que versa sobre o direito de resposta. Contudo uma
legislação não cumpre a função de um órgão regulatório (e vice-versa). A saber:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13188.htm
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crianças” (FEILITZEN, 2002, p. 73). Essa hipótese lançaria alguma luz, por exemplo, ao
apoio popular à redução da maioridade penal que está em curso no Congresso Nacional do
Brasil28.
Voltando à realidade nacional, sobre como as crianças e adolescentes são
representados, primeiro nos concentraremos na análise da cobertura feita pela ANDI, que
usou como escopo 232.273 notícias em toda a América Latina (O Brasil corresponde a
116.556 desse montante). A ANDI considera que é necessário e é responsabilidade social da
mídia aprofundar a questão da infância e adolescência, já que, historicamente, as pautas que
se referem a esse tema não tiveram espaço privilegiado nos jornais (ANDI, 2009).
As pesquisas indicam que, mesmo com a maior atenção dada ao tema hoje em dia,
o jornalismo investigativo (principalmente nas áreas de política e economia) ainda
predomina, em detrimento das coberturas de questões sociais. O Brasil está em quinto lugar
entre os países da América Latina que publicam mais notícias sobre infância e adolescência
(média de 2.158 notícias publicadas em 2005 em cada um dos 54 veículos analisados), atrás
da Argentina (2.385 em 12 veículos), Costa Rica (2.558 em 4 veículos), Paraguai (3.310 em
5 veículos) e da primeira colocada Venezuela, com 3.733 notícias sobre o tema em 6
veículos analisados.
O crescimento do número de coberturas sobre infância e adolescência em 2005
voltou mais atenção aos temas Educação (22,45% da cobertura em toda a AL e 24,10% no
Brasil - a segunda maior da pesquisa, apenas 1,7% atrás da Bolívia) e Violência, seguidos
por Saúde e Esporte e Lazer. Todas estas temáticas “concentram cerca de 56,24% da
cobertura sobre a Infância e Adolescência na América Latina” (ANDI, 2009, p.15).
Outra abordagem frequente é Direitos e Justiça, com textos que tratam do sistema
de garantia dos direitos da infância e adolescência. No Brasil o assunto foi abordado em
13,65% das notícias sendo que nos outros países da América Latina teve média inferior:
cerca de 6,38% de matérias publicadas sobre o tema.
Mas, mesmo entre os assuntos mais abordados, existem pautas que não aparecem
nos jornais. Em Educação, os subtemas Educação Profissionalizante, Analfabetismo de
Adolescentes e Educação Voltada para Jovens foram pouco abordados em 2005, o que vai
de encontro à realidade da América Latina, na qual um dos principais problemas passa pelo
analfabetismo de adolescentes, defasagem idade/nível de ensino e pela pouca oferta de
cursos profissionalizantes. “De maneira geral, a atenção editorial dispensada à Educação
28

Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/04/1620652-87-dos-brasileiros-sao-afavor-da-reducao-da-maioridade-penal.shtml
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carece – ainda mais do que a cobertura em geral sobre crianças e adolescentes – de
elementos que permitam formar uma visão ampla acerca da realidade dos países” (ANDI,
2009, p.39).
No que se refere à violência, a gravidade não estava apenas em ignorar as
temáticas:

Mais de 30% dos textos sobre Violência monitorados segundo a
metodologia da Rede ANDI mencionam expressões como ‘menores’,
‘delinqüentes’, ‘bandidos’ e ‘aidéticos’, sendo que o país com melhor
desempenho - ou seja, que menos utilizou esses termos - foi o Brasil. Mesmo
assim, cerca de 10% das notícias publicadas pela imprensa brasileira sobre
Violência abusam de palavras que revelam preconceito contra o público
infanto-juvenil (ANDI, 2009, p. 46).

As fontes ouvidas foram, em maioria (1/3 das notícias no Brasil), relacionadas a
polícia e segurança. Elas foram os principais porta-vozes de pautas como abuso e exploração
sexual e violência nas ruas e comunidades (os subtemas mais abordados) (ANDI, 2009)
A escolha de pautas em Saúde, que representa 10,68% do total de notícias, peca em
não abordar subtemas urgentes como Mortalidade Infantil, Doenças epidêmicas e Doenças
da Pobreza, com incidência ainda frequentes. Juntos não somam 1,5% das matérias.
Assuntos como Deficiência, Migração e Trabalho Infantil crescem timidamente nos jornais.
Ainda assim, já fazem diferença. O tema Migração e Deslocamento, por exemplo, aparece
em apenas 0,31% das produções, mas “alguns especialistas afirmam que esse pequeno grupo
de notícias publicadas em 2005 já apontam uma contribuição importante para que a
discussão adquira visibilidade no âmbito da sociedade” (ANDI, 2009, p.20). A mesma
situação pode ser vista com os temas Deficiência e Exploração do Trabalho Infantil; sobre
este último, “uma análise mais global demonstra que o assunto não foi incluído com a
adequada frequência na agenda da imprensa da maioria dos países” (ANDI, 2009, p.20).
Também há pouca presença de questões ligadas a Raça/Etnia (0,27% das
produções) e Gênero (0,07%). “De maneira geral, a imprensa latino-americana presta
pouquíssima atenção nos impactos gerados pela pobreza e pela exclusão social sobre a
realidade de meninos e meninas” (ANDI, 2009, p.19). Somente 1,59% das pautas abordam o
assunto.
Ao menos é dado espaço físico quando os assuntos são abordados. Verifica-se que
a maioria dos textos sobre infância e adolescência são reportagens (cerca de 95% no Brasil e
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na AL). Há algumas tendências diferentes, como no caso da Guatemala e Costa Rica, que
têm maior proporção de textos opinativos.
Contudo, o volume de conteúdo não representa a qualidade da cobertura sobre os
assuntos. “A forma como o assunto é apresentado também surge como fator importante para
garantir sua posição entre as prioridades dos decisores políticos” (ANDI, 2009, p.24). A
ANDI apontou alguns critérios para uma cobertura de qualidade: “a referência a marcos
legais – nacionais e internacionais – relacionados aos direitos da criança e do adolescente”;
“a menção ou discussão de políticas públicas” e “menções feitas pelos jornalistas a
indicadores e estatísticas” (ANDI, 2009, p. 24-25).
Geralmente é dada pouca atenção a esses aspectos, como, por exemplo, o fato de a
Convenção Sobre os Direitos da Criança ter sido citada em apenas 0,24% dos textos
analisados pela ANDI. Um bom indicador nacional é: entre os países que apresentam textos
estabelecendo conexão entre o tema tratado e as políticas públicas a ele relacionadas, o
Brasil e Paraguai “registraram 15% de menção a tais políticas” (ANDI, 2009, p.25). Nas
outras nações da AL, a média é de 5,05%.
Outro critério para análise da ANDI foi o perfil investigativo dos textos:

Em 2005, a cobertura jornalística sobre o universo de meninos e meninas na
América Latina registrou 13% de conteúdos que apresentavam soluções
(média correspondente também ao Brasil) e 8,03% [dobro da média da
nacional, de 3,79%] que traziam denúncias mais contextualizadas (ANDI,
2009, p.26).

Todas as faixas etárias foram abordadas pela pesquisa. Enquanto a terceira infância
recebeu 33,39% das coberturas na América latina, no Brasil foi apenas 19,77%, abaixo do
que foi concedido a primeira e segunda infâncias no país (21,48%) e inferior ao espaço dado
a adolescência (33,11%).
Quanto ao gênero, meninos eram abordados mais do que meninas em 5% das
matérias, tanto no país como nas outras nações da AL. Somente na Bolívia houve exceção a
essa tendência. Países como Equador, Paraguai, Colômbia e Venezuela tendem a cobrir mais
crianças do sexo masculino em detrimento do sexo feminino, talvez por maior foco nas
questões de violência, já que “crianças e adolescentes do sexo masculino estão expostos de
forma mais significativa a esse problema” (ANDI, 2009, p.28).
Para falar sobre a realidade das crianças e adolescentes, é preciso procurar diversas
fontes, como setores governamentais, organizações da sociedade civil, especialistas ou ainda
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cidadãos comuns. A qualidade dos textos é influenciada pela quantidade de fontes ouvidas e
pela presença ou não de divergência entre as fontes sobre o mesmo assunto (ANDI, 2009).
Na América Latina houve média de uma fonte consultada por notícia publicada, o
que dificulta a presença de abordagens e opiniões divergentes. “Dados brasileiros mostram
que apenas 1,28% das notícias sobre adolescentes e crianças publicadas no país atenderam a
tal critério [de permitir pluralidade de vozes]” (ANDI, 2009, p.30).
Em 2005 os agentes sociais mais consultados foram atores governamentais (34%
na AL e 43,2% no Brasil), fontes da sociedade civil foram escutadas em 22,93% das
matérias (24,99% no Brasil) e especialistas foram ouvidos em 15,63% das notícias
(15,12%). Crianças e adolescentes foram ouvidos em 9,02% das matérias nacionais.
“Somente 0,61% das notícias analisadas para os dez países representados nesta pesquisa dão
voz a Conselhos, sejam eles Conselhos de Direitos, de Políticas Públicas ou de Atenção
Direta às Crianças” (ANDI, 2009, p.30).
Como pudemos ver, apesar do crescimento da abordagem de assuntos que
interessam às crianças, a cobertura ainda é considerada insuficiente e problemática. Ela
possui falhas graves, como a não abordagem de temas sociais, apuração deficiente e o baixo
esforço em apresentar soluções para os problemas levantados. Consequentemente, a
representação deste público e a abordagem dos seus problemas e costumes é prejudicada
pela baixa visibilidade. A visibilidade da própria criança, aliás, não é muita: em menos de
10% das matérias, os repórteres buscam as próprias crianças para opinarem sobre a realidade
em que vivem. O jornalismo que trata de crianças e adolescentes, mostrou a pesquisa, não
está acostumado a ouvir crianças e adolescentes. Logo, quando eles passam a ser ouvidos,
como é o caso de Isadora, é esperado que a mídia não saiba bem como tratar a informação
que transmitem, o que iremos verificar nas análises que serão apresentadas adiante.

2.3 LEGISLAÇÕES SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2.3.1 Histórico das legislações sobre crianças e adolescentes no mundo e no Brasil
Como lembra a ANDI, em consonância com Áries (1981), Vigotski (1998) e Piaget
(1999), a infância é uma construção sócio-histórica e é essencial entender a criação deste
conceito para que ele possa ser resguardado. Atualmente, as legislações nacionais e
internacionais zelam pela sua manutenção. E, “uma vez estabelecidos os princípios e direitos
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para a infância, as nações passam – ou deveriam passar – a ter como preocupação central
fazer com que tais enunciados sejam postos em prática” (CANELA, 2008, p. 10).
Para escrever sobre crianças e adolescentes, o primeiro passo é conhecer a lei. Duas
são especialmente importantes: o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção
Sobre os Direitos das Crianças, criada pela Organização das Nações Unidas e adotada pelo
Brasil. Foram feitas algumas legislações internacionais que tratam diretamente dos direitos
das crianças e adolescentes, como a Declaração de Genebra de 1924 e a Declaração dos
Direitos das Crianças em 1959. Elas foram reconhecidas pela Declaração Universal dos
Direitos do Homem, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (BRASIL, 1990b).
A Declaração de Genebra foi feita pela Sociedade das Nações, precursora da ONU.
Ela foi criada no contexto da Primeira Guerra Mundial, que deixou muitas crianças e
adolescentes em situação de risco. Além de ser um marco, a principal contribuição dela foi o
conceito de “Interesse Superior da Criança”, que se manteve até a legislação mais atual
(ANDRADE, 2000).
Em 1947 já estava fundada a ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). No ano seguinte, se aprovou a
Declaração Universal dos Direitos do homem (ONU, 1948). No segundo parágrafo do
documento consta: “A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais.
Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção
social” (ONU, 1948).
Onze anos depois, em 1959, a ONU criou a Declaração dos Direitos das Crianças,
com dez princípios que ampliavam o que se decidiu em Genebra. O documento é uma
afirmação de que a criança necessita de proteção especial por ainda estar em
desenvolvimento físico e mental e, justamente por isso, não contar com a mesma capacidade
de defesa de um adulto. No segundo princípio constou novamente o “Interesse Superior” ou
o “Melhor Interesse” ou “Interesse Maior” da criança (as traduções mudam, mas o sentido é
o mesmo). A saber:
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidade e
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e
normal, em condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis
visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os melhores interesses
da criança (ONU, 1959).
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O documento, contudo, “[...] carecia de mecanismos de efetividade, de garantias”
(ANDRADE, p. 11. 2000). Em contrapartida, sua sucessora, a Convenção sobre os Direitos
da Crianças, de 1989, pós Guerra-Fria, propôs a criação de comitês para fiscalização, que
enviariam relatórios sobre a situação da infância nos países signatários nos dois primeiros
anos após o estabelecimento da lei e depois a cada 5 anos. O documento também foi mais
extenso: 54 artigos versaram sobre a proteção deste público. Ele foi aceito na íntegra pelo
Brasil em 1990, durante o governo do presidente Fernando Collor (BRASIL, 1990b).
Um tratado internacional como este, afirma Anderson Andrade, Promotor de
Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é simbólico pelo seu poder de
influenciar outros países. Contudo, sobre a aprovação dele no Brasil, ele afirma que “o
consenso verificado para a aprovação de um Convênio generoso ao reconhecer direitos,
pode ter sido obtido em detrimento do estabelecimento de mecanismos de controle e
vigilância sobre o cumprimento, pelos Estados, das medidas acordadas” (ANDRADE, 2000,
p. 10).
Quando Andrade escreveu sua crítica, em 2000, já tinham se passado 10 anos sem
o Brasil enviar um único relatório à ONU – um descumprimento claro da regra que exige
relatórios a cada cinco anos. O promotor, inclusive, sugere em seu artigo que o fato deveria
ser alvo de investigação do Ministério Público e afirma que o Comitê de fiscalização não
cumpre satisfatoriamente o seu papel. Apenas em 2003, durante o governo de Luís Inácio
Lula da Silva, um relatório foi emitido compreendendo os anos de 1991 até 2002
(PEDROSA, 2015).
A Convenção hoje é aceita por 195 países e é o tratado de direitos humanos
internacional mais amplamente ratificado da história. Apenas três resistiram: Estados
Unidos, Somália e Sudão do Sul. Destes, o Sudão do Sul ratificou o documento em 2015 e a
Somália já iniciou o processo de ratificação. Apenas os Estados Unidos permanecem de
fora29. Como afirmou Andrade, “a massiva adesão à Convenção pela quase unanimidade dos
países é por si só uma vitória daqueles que lutam para que todas as pessoas sejam
respeitadas como tais desde o seu nascimento” (ANDRADE, p.22, 2000).
O preâmbulo da Convenção evoca a Declaração Universal dos Direitos do Homem
para afirmar que todas as crianças, sem nenhuma distinção, têm necessidade à proteção
legal, física, psicológica, emocional e cultural, e que é preciso uma cooperação coletiva da
família, do estado e da sociedade para esses direitos se concretizarem (BRASIL, 1990b).
29

Disponível em: http://nacoesunidas.org/onu-com-adesao-do-sudao-do-sul-apenas-eua-nao-ratificaramconvencao-sobre-os-direitos-das-criancas/
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Mais adiante nos deteremos em sua análise completa, para saber o que ela orienta.
Posteriormente, vamos verificar se os textos jornalísticos sobre o Diário de Classe agiram de
acordo com essas orientações.
Antes, cabe retomar o histórico das legislações criadas especificamente no Brasil e
que envolvem crianças e adolescentes. A grande maioria delas não trata de direitos, mas sim
de como julgar e penalizar os jovens em conflito com a lei. A primeira data de 1890, quando
foi criado o Código Criminal da República. O documento responsabilizava crianças entre 9 e
14 anos, segundo a Teoria do Discernimento. Ou seja: uma avaliação de “discernimento” era
feita com a criança e, caso se chegasse à conclusão de que ela o possuía, poderia ser
penalizada como um adulto. Caso contrário, seria inimputável. Em 1921, a lei 4.242,
regulamentada em 1923, tratou da assistência a “menores delinquentes” e “menores
abandonados”. Segundo a legislação, qualquer criança até 14 anos seria inimputável e não
valeria mais a Teoria do Discernimento (PEDROSA, 2015).
Escândalos que envolviam crianças violentadas por dividir celas com adultos se
tornaram comuns na imprensa. Em 1927, foi promulgado o primeiro Código de Menores. O
código criou a “Escola de Preservação para Delinquentes”, voltada a jovens com menos de
14 anos, e a “Escola de Reforma para o Abandonado”, para jovens entre 14 e 17 anos.
Segundo o projeto, lá eles receberiam educação e trabalho.
Em 1932, durante a mudança do Código Penal Brasileiro, a maioridade penal é
estabelecida em 14 anos. Em 1941, é fundado o Serviço de Assistência a Menores (SAM).
Trata-se de um órgão federal com foco em “menores abandonados e desvalidos” e também
em “menores delinquentes”. A função dele era encaminhar os “abandonados e desvalidos”
para instituições oficiais e internar os “delinquentes” em reformatórios e casas de correção
(PEDROSA, 2015).
Após o golpe de 1964, os militares criaram a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (FUNABEM) e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Desde então,
a infância virou problema de segurança nacional, o que acabou originando as Fundações
Estaduais para o Bem-Estar do Menor (FEBEM). Ainda durante a ditadura, acontece em
1975 a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito que envolve crianças e adolescentes.
Foi batizada de CPI do Menor e se dedicou a investigar a problemática dos menores de 18
anos sem assistência. Como resultado das investigações, em 1979 foi promulgado um novo
Código de Menores. O documento trazia a concepção de proteção integral que se verá no
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Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é baseado na ideia do menor em situação
irregular – a mesma que regeu a legislação de 1927 (PEDROSA, 2015).
Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, que teve em seu artigo 227 a
base para o ECA (BRASIL, 1988). O artigo estabeleceu que cuidar de quem tem menos de
18 anos é dever conjunto da família, da sociedade e do Estado e que este público tem
prioridade no atendimento de suas necessidades, bem como 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 e comunitária [...]” (BRASIL, 1988). Eles não podem ser
expostos a nenhum tipo de “[...] negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão” (BRASIL, 1988). Em seus parágrafos, o artigo se desdobra em
orientações específicas. Já o artigo 228 da constituição afirmou que “São penalmente
inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”
(BRASIL, 1988). Por fim, o artigo 229 definiu que “os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade” (BRASIL, 1988).
No mesmo ano, em 1988, é criado o Fórum Nacional de Entidades NãoGovernamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA). O
movimento conseguiu mais de seis milhões de assinaturas para criar um documento que
regulamentasse o artigo 227 e registrasse os direitos humanos das crianças na constituição.
Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é aprovado no Congresso
Nacional. Com o documento, as pessoas com até 18 anos viram prioridade absoluta e
ganham proteção integral. Ele é o marco legal que substitui o Código de Menores e, ao
contrário de seu antecessor, passa a diferenciar crianças (que vão de 0 a 12 anos) de
adolescentes (que vão de 12 a 18 anos) (BRASIL, 2009).
Ainda em 1990, um pouco depois da criação do ECA, o Brasil ratifica a
Convenção Sobre os Direitos da Criança aprovada pela ONU em 1989 (BRASIL, 1990b).
Em 2006, foi criado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Nele, o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional da Assistência Social
traçaram diretrizes e metas para a aplicação bem-sucedida do ECA (BRASIL, 2006). Em
2014, a lei 13.010 é aprovada. Conhecida como Lei Menino Bernardo, em homenagem à
Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul, aparece nos jornais como Lei da
Palmada, por condenar a violência física e moral na educação dos menores de 18 anos
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(BRASIL, 2014). Apesar da lei, em 2014, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, o Disque Direitos Humanos - Disque 100 registrou 91.342
denúncias sobre violação dos direitos destas pessoas – relata-se principalmente negligência,
violências física, psicológica e sexual30. Em paralelo, em 2015 a câmara dos deputados
aprovou a emenda que reduz a maioridade penal para 16 anos para crimes hediondos,
homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto foi rejeitado e aprovado no
mesmo dia – contudo, ainda precisa passar por outras etapas para ser aceito (PEDROSA,
2015).
De todos os documentos legais citados aqui, que ajudam a entender como a
infância e a adolescência são tratadas no Brasil e no mundo, vamos nos deter em dois: o
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Sobre os Direitos da Criança. A
Convenção inspirou a redação do próprio ECA e os dois documentos são os principais
marcos legais sobre a infância no Brasil.

2.3.2 A Convenção Sobre os Direitos das Crianças e o Estatuto da Criança e do
Adolescente
A Convenção Sobre os Direitos das Crianças tem 54 artigos. Para esta pesquisa,
selecionamos alguns artigos de 1 a 18, que são úteis para explicitar quais são as
determinações que tangenciam o assunto que tratamos, a fim de verificar se as matérias que
serão analisadas cumprem ou não as obrigações relacionadas a eles. Vamos nos deter,
obviamente, nos tópicos mais relevantes para a análise do objeto de estudo.
A Convenção foi ratificada pelo Brasil no dia 24 de setembro de 1990. No dia 23
de outubro do mesmo ano ela entrou em vigor. A lei revoga disposições anteriores que
possam contradizer a Convenção e afirma: “A Convenção sobre os Direitos da Criança,
apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela
se contém” (BRASIL, 1990b). A lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de
novembro do mesmo ano, sem revogações.
Já no preâmbulo, os direitos das crianças são considerados responsabilidade da
família, do Estado e da sociedade. Mas quem é a “Criança”? Segundo o Artigo 1, Criança é
todo ser humano que tem menos de 18 anos (salvo se legalmente atingir a maioridade antes
dessa idade). Ou seja: adolescentes, como Isadora Faber, também são protegidos pela
30
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Convenção e podem ser chamados de criança (para evitar a repetição excessiva de apenas
um termo, vamos nos referir aos não-adultos das duas formas nas análises que se seguirão e
privilegiaremos o uso de “criança” na redação da metodologia). O Artigo 3 traz um termo
importante para nossa análise. Ele afirma que “todas as ações relativas às crianças, levadas a
efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades
administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior
da criança” (BRASIL, 1990b). Interesse Maior, como já expomos, é um termo jurídico e
funciona como um termômetro para verificar se o bem-estar da criança foi colocado em
primeiro lugar ou se a ação foi motivada por outras razões (DALMASSO, 2004). Como diz
a lei, ele deve ser respeitado inclusive por empresas privadas, como órgãos de imprensa.
Aproximando-o deste trabalho, ele nos ajudará a avaliar se o interesse dos criadores do
Diário de Classe, que são crianças, bem como das crianças que foram afetadas por suas
histórias, foi priorizado.
O Artigo 5 afirma que o estado deve respeitar os direitos e deveres dos pais ou do
responsável legal pela criança de assegurá-la as condições para crescer, de acordo com suas
capacidades, e ter os direitos determinados pela convenção assegurados. Os pais, então, têm
papel de protagonismo na criação dos filhos – e é importante observar se isso foi respeitado
nas matérias sobre o Diário de Classe.
Já o Artigo 12, citado no primeiro capítulo, é essencial para entender a relação das
crianças e adolescentes com a política participativa defendida neste trabalho. O artigo 13
também é fundamental para se discutir o fenômeno Diário de Classe e a responsabilidade da
imprensa quando escolhe a forma de divulgá-lo. Ele determina:

1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a
liberdade de procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo,
independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por
meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.
2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições,
que serão unicamente as previstas pela lei e consideradas necessárias: a)
para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou b) para a
proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a
saúde e a moral públicas (BRASIL, 1990b).

O Artigo 14 traz um adendo importante para tratar da liberdade de expressão da
criança. Ele pede que os países respeitem o direito da criança à liberdade de religião,
consciência e de pensamento – a menos que essa liberdade coloque os direitos fundamentais
de outras pessoas em risco – e afirma que “Os Estados Partes respeitarão os direitos e
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deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação
ao exercício de seus direitos de maneira acorde com a evolução de sua capacidade”
(BRASIL, 1990b). Logo, cabe aos pais ou responsáveis ajudarem os filhos a exercerem seus
direitos, inclusive o da liberdade de expressão.
O Artigo 15 defende que as crianças têm direito à associação e reunião pacífica e
essa liberdade só se limita se ameaçar direitos fundamentais das outras pessoas. Nada as
impede de se reunir para fazer política – como visto, elas já se encontram virtualmente no
grupo de moderadores dos Diários de Classe feito por Isadora. O Artigo 16 estabelece outra
regra que deve ser observada pela imprensa: nenhuma criança deve ser submetida a invasões
ilegais de privacidade, de família, de casa ou correspondência e não pode ser ofendida em
sua honra ou reputação, cabendo à lei penalizar tais delitos. O artigo 17 é mais claro quando
menciona os meios de comunicação. Ele diz:

Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos
meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a
informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e
internacionais, especialmente informações e materiais que visem a
promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e
mental. Para tanto, os Estados Partes: a) incentivarão os meios de
comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e
cultural para a criança, de acordo com o espírito do artigo 29; [...] e)
promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a
criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar,
tendo em conta as disposições dos artigos 13 e 18 (BRASIL, 1990b).

Por fim, o Artigo 18 dispõe que “Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos
representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento
da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança” (BRASIL,
1990b). Ele também afirma que os países devem oferecer assistência aos pais no processo de
educação de seus filhos e nos serviços de assistência às crianças.
Muitos dos artigos citados encontram-se espelhados no Estatuto da Criança e do
Adolescente. O documento também foi assinado no governo Collor, em 1990, antes do
Brasil ratificar a Convenção. O Eca estabelece os 5 direitos fundamentais da criança e do
adolescente: à vida e a saúde; à liberdade, respeito e dignidade; à convivência familiar e
comunitária; à educação, cultura lazer e esporte; e à profissionalização e proteção no
trabalho (BRASIL, 2009).
O Estatuto se preocupa com estrutura da família, guarda, tutela, família adotiva,
saúde, educação, trabalho infantil, detenção, reclusão, medidas sócio-educativas, políticas
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públicas e comitês de fiscalização, estabelecendo regras, direitos e deveres. O documento
possui mais de 260 artigos com muitos parágrafos, o que torna difícil resumi-lo
completamente e alongaria este texto sem necessidade. Assim como fizemos anteriormente,
serão expostos aqui apenas os artigos que tangenciam a relação da imprensa com o
fenômeno Diário de Classe.
Primeiro, destacamos o Artigo 2, que diz: “Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade” (BRASIL 1990a). O Artigo 3 afirma que este público tem
resguardado todos os direitos humanos fundamentais e deve ter “[...] todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990a). O Artigo 4 estabelece
que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público [...]”
(BRASIL, 1990a) garantir os direitos das pessoas com menos de 18 anos. O Artigo 5 proíbe
que este público seja alvo de negligência, maus tratos ou exploração e o Artigo 6, que guia
toda a interpretação do documento, afirma que “na interpretação desta Lei levar-se-ão em
conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (BRASIL, 1990a).
Muito do que afirma o ECA apenas reforça o que já estava na Convenção. O
Artigo 15, por exemplo, afirma que “a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL,
1990a). O Artigo 16 especifica:

O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar nos
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições
legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar,
praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e comunitária,
sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII buscar refúgio, auxílio e orientação (BRASIL, 1990a).

Estes apontamentos, como a participação política na forma da lei e o direito de
buscar orientação e se expressar, se relacionam diretamente com o caso Diário de Classe. Já
o Artigo 17 pode ser útil para avaliar à imprensa: “o direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
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crenças, dos espaços e objetos pessoais” (BRASIL, 1990a). O artigo 18 acrescenta: “é dever
de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (BRASIL,
1990a).
Sobre as responsabilidades dos pais, o Artigo 22 afirma que “aos pais incumbe o
dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (BRASIL,
1990a). O Artigo 53, sobre o direito de se manifestar na escola e sobre a escola já foi citado
no primeiro capítulo e, por fim, cabe ressaltar o Artigo 70, que estimula a imprensa a ser
prudente: “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente” (BRASIL, 1990a).

2.4 Orientações para jornalistas
Neste ponto, vale a pena retomar o que se demonstrou até aqui: segundo a TIC
(BARBOSA, 2015), 82% das pessoas entre 9 e 17 anos que acessaram a internet o fizeram
pelo celular e 81% delas acessa a rede todos os dias. Do total, 73% usa mais a rede social e
64% os aplicativos de mensagens instantâneas (BARBOSA, 2015). Como já discutimos
anteriormente, o poder mobilizador das redes sociais é grande e não temos motivos para
supor que irá diminuir. Em resumo: crianças e adolescente têm aparelhos que permitem
acesso à internet em qualquer lugar; elas interagem por mensagens instantâneas e em redes
sociais com frequência; este público tem interesse em se inserir no debate político; a rede
social virtual tem o poder de facilitar mobilizações também no mundo off-line. Isadora
Faber e os criadores dos outros Diários de Classes, então, não são prodígios isolados. São
produtos do tempo e das circunstâncias, que tendem a ampliar ainda mais o envolvimento
político dessas pessoas, bem como seu poder mobilizador – o que já vemos nas recentes
ocupações ocorridas nas escolas públicas de São Paulo. Provavelmente, a imprensa ainda
terá novas “Isadoras” para cobrir – é bem provável que elas já existam, mas que os
jornalistas ainda não consigam reconhecê-las. E, para isso, é necessário que se saiba como
tratar crianças e adolescentes segundo as determinações legais e as orientações éticas
voltadas a este público – coisa que, como mostram as coberturas que a ANDI (2009)
analisou, ainda pode melhorar muito. Se os estudos de agenda-setting que mostram a
influência da cobertura jornalística no público estiverem de fato corretos, as consequências
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do mau jornalismo podem ser prejudiciais para a formação da cidadania, principalmente em
crianças e adolescentes.
Como demonstramos anteriormente, não existe regulação para a mídia no Brasil e
em boa parte da América Latina. Isso não significa que existe um vazio regulatório, já que
muitas legislações tratam diretamente do assunto. Contudo, sabemos que “o estabelecimento
de normas sem a institucionalização de órgãos reguladores independentes – e sem a
realização periódica de pesquisas sobre o tema – tende a ser pouco eficaz” (CANELA, p. 75,
2008). Contudo, já existem muitos guias para jornalistas que vão lidar com crianças e
adolescentes e nos basearemos neles, além das legislações, para avaliar a qualidade do que
vem sendo publicado pelos jornais.
Aqui, destacaremos o material produzido pela Conferência Internacional de
Jornalismo 2000: Os Direitos da Criança e a Mídia, organizada pela Federação Internacional
de Jornalismo em 1998, em Recife, com representantes de mais de 70 países, em discussão
com jornalistas, organizações não-governamentais e membros da ONU. Também vamos nos
ater às orientações da ANDI. O guia para jornalistas da ANDI, baseado no ECA, afirma, em
seu início, que:
A “PRIORIDADE ABSOLUTA” no desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado,
conforme determina a Constituição Brasileira. Diante desse compromisso, a
mídia jornalística desempenha um papel fundamental, levando para a
sociedade informações contextualizadas, agendando debates relevantes e
realizando o controle social da política pública e das ações governamentais
(BRASIL, 2009, p.8).

O documento da ANDI (2009) é baseado em diretrizes da Unicef e da Federação
Internacional dos Jornalistas. Além dele, o site da ANDI31 (ANDI, 2015) também traz
orientações para jornalistas. Baseados neste documento e no que está exposto na página da
Agência, selecionamos os tópicos que podem ser interessantes para analisar a cobertura do
Diário de Classe e os sistematizamos. Utilizaremos os números abaixo para nos referir às
orientações numericamente e não repetir frases no capítulo de Metodologia. A saber:

1. É importante garantir às crianças o direito ao sigilo, privacidade e proteção
de situações de ofensa ou possibilidade de represália;

31
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2. Material textual ou imagético que coloque em risco a criança, sua família
ou pessoas próximas a ela não deve ser publicado – mesmo que as
identidades sejam omitidas ou trocadas;
3. As crianças só podem ser entrevistadas com o consentimento dos pais. É
preciso explicar minuciosamente o objetivo da entrevista, como ela será
usada e ter permissões específicas para fazer gravações ou fotografias. Não
se deve coagir as crianças ou seus pais a participar;
4. É bom limitar o número de profissionais que vão participar da entrevista
(fotógrafos e repórteres) e deixar a criança à vontade;
5. Não se deve escolher crianças para entrevista discriminando-as por sexo,
etnia, idade, religião, classe social, formação ou deficiência;
6. Não é correto pedir para a criança simular fatos que não ocorreram. A
ordem é evitar estereótipos e sensacionalismos;
7. Em gravações, é importante que o cenário e a trilha sonora escolhidos não
estigmatizem a criança ou sua história;
8. A criança não deve ser estigmatizada. Não se deve usar categorias ou
descrições que possam coloca-la em risco de danos físicos, psicológicos ou
que provoquem descriminação dentro de sua comunidade;
9. É importante checar todas as informações obtidas com as crianças e cuidar
para que esse processo não as coloque em risco;
10. Deve-se conferir se as organizações entrevistadas para falar em nome das
crianças de fato são legalizadas e têm esse direito;
11. Na matéria, deve ser dado privilégio ao contexto correto para expor a
história e a imagem da criança entrevistada. O foco não é supervalorizar a
dramatização de sua história;
12. Antes de escrever a matéria, cabe consultar a legislação específica sobre
crianças e adolescentes. Desta forma, o jornalista se torna consciente da
melhor forma de tratar a infância e quais são as necessidades deste público.
A consulta essencial é ao ECA e à Convenção, mas existem outros
documentos que podem ser procurados;
13. Ter cautela na apuração e evitar publicar ou insinuar situações que ainda
não foram provadas são tarefas do jornalista, bem como entrevistar sempre
o maior número de fontes possível;
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14. Não se deve ficar restrito ao fato em si (o que, quem, quando, como, por
que). O ideal é ir além dele, mostrando como ele conversa com outros
episódios, qual é o contexto que ajuda a entender o fenômeno, como ele se
insere nos cenários nacional e internacional e se toca outras questões como
gênero, classe, etnia, orientação sexual e deficiências;
15. O repórter deve ser preciso ao divulgar dados de pesquisas: dizer o nome da
instituição, data de apuração, amostragem e tipo de estudo;
16. Sensibilidade é importante na abordagem da fonte. Ao entrevistar uma
criança ou divulgar sua história, é preciso cuidar para que ela não seja
exposta negativamente e para que não precise reviver traumas ligados à
violência física ou psicológica sofrida;
17. O jornalismo não se limita a denunciar: deve procurar, com as fontes
pertinentes, formas de resolver os problemas que a matéria levanta;
18. Deve-se evitar generalizar pessoas ou corporações por atitudes de seus
membros;
19. Reportagens maniqueístas, com mocinhos e vilões, não são indicadas. O
melhor é levantar o nível do debate público;
20. Sempre que possível, é indicado incluir um serviço na matéria (telefones de
Conselhos Tutelares ou do Ministério Público, por exemplo, ou dos órgãos
que sejam pertinentes ao caso);
21. Não é responsável transformar fatos em matérias únicas. Antes, vale
acompanhar os desdobramentos deles e investir em séries de reportagem,
que cobrem e fiscalizem as medidas das autoridades requisitadas e que
permitem ao público uma compreensão maior do que está sendo abordado;
22. Crianças e adolescentes, em qualquer situação, devem ser tratadas como
criança, menino, garota, adolescente, jovem, evitando termos como
“menor” e “moleque”, que remetem ao antigo Código de Menores e são
estigmatizantes;
23. Só se identifica a criança ou adolescente quando ela entra espontaneamente
em contato com a reportagem e está exercendo seu direito de ser ouvida e
de se expressar; quando ela tiver protagonismo em ativismo ou tiver
provocado mobilização social positiva; quando participa de programas que
tornam a menção de seu nome saudável para seu desenvolvimento; acima
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de tudo, quando ela quer se identificar e quando isso não contradiz
nenhuma das outras orientações e nem constrangimentos legais sobre o
assunto;
24. Quando lidar com crianças que participam de situação de violência, como
suspeitas ou como vítimas, o repórter não deve divulgar a imagem delas, de
seus parentes ou do lugar onde moram, para que não sejam identificadas. A
orientação de omitir esses dados é válida mesmo se a família autorizar a
exposição – já que muitas famílias não têm noção do impacto que a
divulgação da mídia pode causar em suas vidas. Se preciso, use um nome
fictício;
25. Por fim, a ANDI defende a Comunicação para o Desenvolvimento, que
propõe a publicação de informação confiável e contextualizada, que amplia
a agenda de prioridades do debate público e fiscaliza os governos e
políticas públicas.

Algumas diretrizes para um tratamento pertinente do jornalismo sobre crianças
podem ser fornecidas pela análise dos quatro princípios básicos da mídia para crianças,
decididos em convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. São eles: as
decisões devem ser tomadas a partir dos interesses da criança; a própria criança deve dizer
quais são os seus interesses, opiniões e necessidades; a mídia deverá assegurar o
desenvolvimento da criança; e, por fim, não haverá nenhuma discriminação entre crianças
(FEILITZEN, 2002, p.13).

Para cumprir sua tarefa de bem informar o público, os jornalistas deverão
ter plena consciência da necessidade de proteger as crianças e de
fortalecer seus direitos sem prejudicar de modo algum a liberdade de
expressão nem interferir na independência jornalística. Os jornalistas,
além do mais, deverão ser treinados para se pautar nos mais altos padrões
éticos (FEILITZEN, 2002, p.255).

A Conferência Internacional de Jornalismo 2000, já citada, determinou princípios
para as reportagens sobre questões que envolvem crianças e adolescentes. O texto define que
as empresas de mídia deverão levar ao debate público as questões que tangenciam
segurança, privacidade, educação, saúde e bem-estar das crianças e adolescentes. Também
estabelece que todas têm total direito à privacidade. Da mesma forma, pede que se dê mais
atenção à situação macro do que à dramatização ou notícia breve de um fenômeno. “A
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atenção e a cobertura à situação das crianças não deverá ser esporádica e condicionada a
acontecimentos pontuais, devendo, ao contrário, acompanhar os processos que tendam a
levar, ou que estejam levando à ocorrência desses acontecimentos” (FEILITZEN, p. 256,
2002). Ou seja: no caso Diário de Classe, por exemplo, seria importante que a mídia
procurasse saber o que leva uma adolescente a procurar a participação política daquela
forma (não existem outras? As outras não são eficientes?) e qual o jeito responsável de se
inserir no debate político desta maneira.
Além disso, a Conferência estabeleceu, em tópicos, 11 orientações centrais. São elas
(FEILITZEN, p.255-256, 2002):

1. A busca por padrões de excelência na apuração e transmissão das
informações, com sensibilidade às questões das crianças;
2. Evitar produzir e publicar conteúdo que possa prejudicar o público infantil;
3. Não utilizar estereótipos e sensacionalismo no jornalismo que envolve
crianças;
4. Avaliar rigorosamente as consequências de publicações que envolvem o
público infantil, minimizando qualquer dano a ele;
5. Evitar a identificação quando não for necessário ou for perigoso;
6. Permitir que a própria criança possa se expressar, sem induzir suas
opiniões;
7. Verificar todas as informações recebidas pelas crianças, avaliando as
consequências;
8. Não utilizar imagens de cunho sexual que envolvem crianças;
9. Só usar imagens com consentimento da criança e seus responsáveis;
10. Checar as informações vindas de organizações que dizem zelar pelos
interesses da criança ou representá-las;
11. Não realizar “pagamento a crianças por material relativo ao bem-estar
delas, nem a pais ou responsáveis” (FEILITZEN, p. 256, 2002),
excetuando-se os casos em que seja essencial para a fonte.

A seguir, explicaremos a metodologia que nos ajudará a verificar se as reportagens
sobre o Diário de Classe cumpriram as legislações e orientações dos órgãos de imprensa.
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3. METODOLOGIA

3.1 OBJETIVOS E MÉTODOS

Esta análise tem dois objetivos principais. O primeiro deles é identificar se a
cobertura da participação política das crianças e adolescentes envolvidos no fenômeno
Diário de Classe foi feita de maneira responsável, de acordo com a legislação vigente e com
as orientações dos órgãos especializados. Para isso, vamos mobilizar os dispositivos
metodológicos da Análise do Conteúdo, que nos permite uma análise quantitativa –
importante para entender o panorama geral, que nos interessa – e uma posterior discussão
qualitativa do tema.
O segundo objetivo é, a partir das orientações da Análise do Discurso e da análise de
narrativa – com base nas teorizações feitas por Campbell em O Herói de Mil Faces (2007) e
Crhistopher Vogler, na Jornada do Escritor (2015) –, compreender a construção da imagem
de Isadora Faber e sua história nos textos dos jornais. A intenção é entender quais aspectos
deste processo foram suprimidos, supervalorizados ou pouco desenvolvidos e como isso
interferiu na cobertura.
As duas análises tratam do mesmo tema – a qualidade da produção jornalística que
envolve crianças – e não são separadas, mas complementares: uma ajuda a entender a outra.
Enquanto a primeira vai observar diretamente a construção dos textos segundo parâmetros
estabelecidos (éticos e legais), a segunda tenta entender como o jornalismo apresentou a
história, como a imagem da garota e dos outros participantes foi construída e como essa
dramatização interferiu na informação.
Optamos por utilizar métodos diferentes em respeito às peculiaridades que envolvem
cada análise, a fim de obter os melhores resultados possíveis. Para o primeiro inquérito, a
Análise de Conteúdo, ao desmembrar um texto em muitas “gavetas” que podem ser contadas
e discutidas, parece a mais indicada. Bardin define assim o procedimento:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência
de conhecimentos relativos à produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens (BARDIN, 2010, p. 44).
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As análises devem ser construídas respeitando o produto analisado e o resultado deve
levar o analista a “deduções lógicas e justificadas” (BARDIN, 2010, p. 44) sobre sua
pesquisa, mesmo princípio que nos guia na elaboração desta metodologia. Herscovitz, em
artigo sobre a Análise do Conteúdo aplicada ao jornalismo, afirma que “os pesquisadores
que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em busca de pistas que desvendem os
significados aparentes e/ou implícitos dos signos e das narrativas jornalísticas”
(HERSCOVITZ, 2007, p. 126). Ela faz a seguinte definição:

[...] método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e
imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos
estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e
formatos enquadrando-os em categorias previamente testadas, mutuamente
exclusivas e passíveis de replicação. A identificação sistemática de
tendências e representações obtém melhores resultados quando emprega ao
mesmo tempo a análise quantitativa (contagem de frequências do conteúdo
manifesto) e a análise qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir do
sentido geral dos textos, do contexto onde aparece, dos meios que o
veiculam e/ou dos públicos aos quais se destina) (HERSCOVITZ, 2007, p.
126-127).

Existem muitas experiências bem-sucedidas em Análise de Conteúdo aplicada ao
jornalismo. Amorim (2008), por exemplo, aplicou o método quantitativo e qualitativo para
pesquisar o uso do termo “nanotecnologia” na Folha de S. Paulo. Após a edição do material,
ela encontrou 61 ocorrências entre 96 e 2007. Durante a leitura flutuante, criação de
categorias e aplicação do método, ela descobriu que a abordagem sobre o tema costuma ser
positiva, que os aspectos negativos apontados eram poucos e repetitivos e, a partir da
cobertura do jornal, inferiu que o assunto não era bem conhecido no país. No caso, a
amostragem foi absoluta (todos as ocorrências pertinentes foram analisadas) – exatamente
como será a nossa.
Já Barros (2001), em amostragem aleatória para sua tese de doutorado, analisou 171
matérias sobre ecologia publicadas nas revistas Veja e IstoÉ de 1972 a 1992. As datas foram
escolhidas porque em 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo e em 1992 a Eco 92.
Foram os marcos utilizados para levantar o material. Já as revistas foram escolhidas por
serem os principais veículos semanais do Brasil (da mesma forma que escolhemos pesquisar
a Folha de S. Paulo e O Globo por serem os maiores em circulação nacional). O autor criou
17 categorias e, na análise, concluiu que as publicações priorizam o contexto urbano; que
temas de enfoque global, como clima, efeito estufa, espécies em extinção são mais
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abordados; que a notícia é contextualizada em suas circunstâncias e desdobramentos e não
para no fato em si; o enfoque é otimista; e, por fim, ao mesclar opinião e informação, o
jornalismo pratica um “denuncismo dirigido” (BARROS, 2001, p. 23), com a intenção de
atingir certos segmentos sociais.
Expostas as experiências bem-sucedidas com Análise de Conteúdo aplicada ao
jornalismo e o aparato metodológico que ela nos permite e que será esmiuçado adiante,
acreditamos que é o instrumento mais indicado para empreendermos a nossa primeira
análise. Já para a segunda, vamos utilizar um método que combina Análise do Discurso e
análise de narrativa.
Antes, é bom observar que não há esquizofrenia em usar os dois métodos, Análise do
Discurso e do Conteúdo, no mesmo trabalho. Pelo contrário: eles se complementam. Não
são inimigos que disputam a primazia absoluta da verdade, mas sim instrumentos que o
pesquisador deve usar de forma pertinente. Ambos estão, certamente, entre as melhores
ferramentas para a análise de textos. Sobre as diferenças de uso, Caregnato e Mutti afirmam:

A maior diferença entre as duas formas de análises é que a AD trabalha com
o sentido e não com o conteúdo; já a AC trabalha com o conteúdo, ou seja,
com a materialidade linguística através das condições empíricas do texto,
estabelecendo categorias para sua interpretação. Enquanto a AD busca os
efeitos de sentido relacionados ao discurso, a AC fixa-se apenas no
conteúdo do texto, sem fazer relações além deste. (CAREGNATO e
MUTTI, 2006, p. 683-684).

O que pretendemos fazer na primeira análise, de Conteúdo, é encontrar no próprio
texto, e não fora dele, de forma quantitativa e qualitativa, qual a abordagem do veículo em
relação aos direitos das crianças e adolescentes. Então, de fato, este nos parece o melhor
método.
Já o nosso segundo objetivo exige a penetração nos interdiscursos. Acontece que “o
discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar no qual ele
deve traçar seu caminho”. Logo, “o discurso é considerado no bojo de um interdiscurso”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 62). Lima (2003) vai afirmar que o mesmo corpus pode se
prestar à Análise do Discurso e de Conteúdo – que é o que iremos fazer. Mas a Análise do
Discurso vai tirar o falante do papel central e mostra que ele não produz o sentido: ele se
apropria do que já é produzido e articula o que é possível articular com um “exterior”, com
“formações ideológicas” (LIMA, 2003, p. 79). Foucault, um dos principais teóricos da
Análise de Discurso, vai definir o método a partir de uma contraposição:
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A análise do pensamento é sempre alegórica em relação ao discurso que
utiliza. Sua questão, infalivelmente, é: o que se dizia no que estava dito? A
análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente;
trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites
da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros
enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de
enunciação exclui. Não se busca, sob o que está manifesto, a conversa semisilenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia ser
outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e
relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar. A questão
pertinente a uma tal análise poderia ser assim formulada: que singular
existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte?
(FOUCAULT, 2008, p. 31).

Os processos discursivos, explica Lima (2003), tornam-se reais no sujeito, mas não
se originam nele. O sujeito não é a origem do que ele diz: ele recorre ao que é preexistente.
O modo como se diz o que se quer dizer também não é o único possível. Essas duas
observações são o que se chama de esquecimentos 1 e 2. Pelo esquecimento “[...] temos a
ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos
preexistentes” (ORLANDI, 2012, p. 35). O esquecimento é estruturante do discurso.
“Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos nesse processo.
Eles não se originam em nós. Isso não significa que não haja singularidade na maneira como
a língua e a história nos afetam. Mas não somos o início delas. Elas se realizam em nós em
sua materialidade” (ORLANDI, 2012, p. 35). Os jornalistas, obviamente, não estão imunes a
esse processo.
A linguagem funciona, afirma Orlandi, de acordo com parafrasismos e polissemias.
A paráfrase é o ato de produzir diferentes formas do mesmo dizer. Já a polissemia é a
ruptura desse processo. “Essas são duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal
modo que todo discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o diferente” (ORLANDI,
2012, p. 36). Ela afirma que “todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a
ideologia se materializa. Nas palavras dos sujeitos. Como dissemos, o discurso é o lugar do
trabalho da língua e da ideologia” (ORLANDI, 2012, p. 38).
Os discursos são pensados para atingir aqueles a quem se voltam, ou seja: há um
processo de antecipação do autor, que se coloca no lugar do receptor antes de produzi-los.
Desta forma, são construídos os sentidos (ORLANDI, 2012). Um texto para um jornal,
contudo, é escrito para muitos leitores desconhecidos do autor. Assim, “quando se trata de
um texto impresso para um grande número de leitores, o destinatário, antes de ser um
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público empírico, ou seja, o conjunto de indivíduos que lerão efetivamente o texto, é apenas
uma espécie de imagem à qual o sujeito que escreve deve atribuir algumas aptidões”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 52).
Em vários momentos, os jornalistas se perguntaram: como atingir tantas pessoas com
a história de Isadora Faber e seu Diário de Classe? Como nos interessa entender a
construção da imagem da garota pelo jornalismo, nos parece pertinente recorrer ao
imaginário das narrativas, que permeia toda prática de contar histórias – incluindo o
jornalismo. “O discurso tem relação com a memória de maneira constitutiva, em dois planos
complementares: o da textualidade e o da história” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2014, p.325). É possível vislumbrar o funcionamento de um discurso em gráfico: o eixo
vertical, com todos os dizeres já ditos, seria o interdiscurso. O horizontal, o eixo da
formulação, é o intradiscurso, o que se diz nas condições dadas no momento atual. Sobre o
interdiscurso, “todo discurso é atravessado pela interdiscursividade, tem a propriedade de
estar em relação multiforme com outros discursos, de entrar no interdiscurso”
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2014, p. 286). Em consequência, “opõe-se
intuitivamente o intradiscurso, relações entre os constituintes do mesmo discurso, a
interdiscurso, relações desse discurso com outros discursos. Mas é necessário desconfiar de
qualquer representação que faria do ‘interior’ e do ‘exterior’ dois universos independentes”
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2014, p. 290). Desta relação, encontramos a
formação discursiva:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos,
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação
discursiva – evitando, assim, palavras demasiado carregadas de condições e
consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, tais
como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade”
(FOUCAULT, 2008, p. 43).

Foucault (2008) levanta questões sobre quem produz os discursos e a primeira é:
quem fala? Por que justamente aquele falante tem essa linguagem e recebe das pessoas a
presunção de verdade? Que status é esse? Quem sustenta esse status? Estas perguntas se
tornam mais sensíveis em um jornal, estrutura pré-estabelecida para a legitimação do
discurso. Essa reflexão é mais clara em A Ordem do Discurso, quando Foucault afirma que:
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A forma mais superficial e visível desses sistemas de restrição é constituída
pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual: o ritual define a qualificação
que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo,
da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular
determinado tipo de enunciados); define os gestos, os comportamentos, as
circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o
discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito
sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção
(FOUCAULT, 1999, p. 38-39).

Desta forma, “[...] os caminhos pelos quais optamos em uma perspectiva discursiva
têm indicado que o pesquisador não descobre nenhuma ‘dimensão oculta’ do real (trate-se
de um real quer sociológico, quer psicológico), mas participa de uma intervenção sobre o
social” (DEUSDARÁ e ROCHA, 2005, p. 320). Caregnato e Mutti (2006) vão afirmar que o
discurso existe em um contexto que combina história, linguagem e ideologia.
Esta combinação é explicitada pelos capítulos anteriores desta pesquisa, e se mistura,
veremos mais adiante, ao imaginário sobre o mito do herói. Assim, será possível entender de
que forma a história de Isadora foi construída e os interdiscursos que a atravessam.
Assim, a segunda análise nos pede uma metodologia combinada entre narrativa e
Análise do Discurso, que permita compreender como as histórias são produzidas. Observar
essas características na imprensa é prática recorrente e recomendada:

Se o imaginário tudo perpassa, a imprensa é lócus fecundo de observação
desses vestígios imaginais, uma vez que as notícias trazem toda a
diversidade do mundo, da política e economia à arte, entretenimento e vida
cotidiana. Toma-se, então, o jornalismo como uma tecnologia de criação e
reprodução de imaginários sociais, como fonte que alimenta com
imaginários o cotidiano contemporâneo e, ao mesmo tempo, de imaginários
sociais alimenta a si mesmo (SILVA, 2010, p. 249-250).

A Análise do Discurso não possui uma metodologia fechada e nem orientações mais
explícitas sobre procedimentos como a Análise de Conteúdo. Isso faz com que tenhamos
que criar uma metodologia própria – não raro, mobilizando elementos das outras ciências
para chegar a um método satisfatório. Recorremos ao estudo das narrativas para entender as
peculiaridades do jornalismo, que tem, como principal artifício, o objetivo de organizar a
realidade em histórias. Contudo, “quem narra tem algum propósito ao narrar, nenhuma
narrativa é ingênua. A análise deve, portanto, compreender as estratégias e intenções
textuais do narrado, por um lado, e o reconhecimento (ou não) das marcas do texto e as
interpretações criativas do receptor, por outro lado” (MOTTA, 2007, p. 156).
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Isso não significa que as notícias são peças de ficção. Devido aos seus
procedimentos e à própria instituição, o jornalismo tem na nossa sociedade um lugar de fala
que lhe confere o papel de mediador da realidade. Contudo,

A mediação da realidade desempenhada pelo jornalismo emprega
impressões reveladoras não apenas das intenções ideologicamente
direcionadas, mas elementos antropológicos como crenças, valores, desejos,
éticas, morais e diversas outras nuanças que fazem parte da cultura onde
estão inseridos todos os membros deste processo de mediação (MOTTA,
COSTA e LIMA, 2004, p. 35).

Gregolin vai afirmar que “a articulação entre os estudos da mídia e os de Análise do
Discurso enriquece dois campos que são absolutamente complementares, pois ambos têm
como objeto as produções sociais de sentidos” (GREGOLIN, 2007, p. 13). Em consonância,
Sousa e Reis acreditam que “sem dúvida, toda opinião manifestada através dos gêneros
jornalísticos revela uma carga discursiva repleta de intenções, ideologias e crenças, muitas
vezes dissimuladas para adentrar inconscientemente ao universo do leitor” (SOUSA e REIS,
2015, p. 99).
Será por esse “universo” que ligaremos a Análise do Discurso à análise de narrativa.
“A narratividade surge inevitavelmente quando jornalismo se dispõe a organizar intrigas,
cuja apresentação remete a personagens e ações rumo a um desenlace” (MOTTA, 2009, p.
12). A partir da obra O Herói de Mil Faces, de Campbell (2007) combinada à Jornada do
Escritor, de Vogler (2015) e à experiência bem sucedida de Martinez na Jornada do Herói
(2015), tentaremos reconstruir o script das narrativas jornalísticas, que posteriormente serão
analisadas em seus intra e interdiscursos.
Este script é a base das lendas e contos da humanidade. É o “monomito”, segundo
Campbell (2007). A estrutura básica dele se repete – mesmo que os autores não saibam disso
enquanto constroem suas histórias. “As escalas da Jornada do Herói surgem naturalmente,
mesmo quando o escritor não tem consciência delas” (VOGLER, 2015, p. 42). Essa
concepção de Vogler pode ser interpretada como um assujeitamento, que nega o sujeito
como a semente inédita que cria o próprio discurso, e está em sintonia com os autores de
Análise do Discurso. “Neste contexto o sujeito não é individual, é assujeitado ao coletivo,
ou seja, esse assujeitamento ocorre no nível inconsciente, quando o sujeito se filia ou
interioriza o conhecimento da construção coletiva, sendo porta-voz daquele discurso e
representante daquele sentido” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 681).
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Isadora Faber, pelas mãos da imprensa, virou a personificação do fenômeno Diário
de Classe. Todos os textos que citam “Diário de Classe” publicados na Folha e no Globo,
mesmo que não falassem diretamente da garota, mencionavam seu nome. Ela foi um
personagem construído pelo jornalismo com drama, altos e baixos, Provas, Aliados e
Inimigos. Não é difícil enxergar nessa narrativa a construção de uma heroína, de uma
protagonista. Motta vai observar que “o perfil ou ‘retrato’ jornalístico envolve uma
dimensão de pesquisa e inquérito, mas não é mera reprodução ou reflexo do real. O mundo
do jornalismo é o mundo da tragédia e da comédia humanas, é habitado, como as artes e a
literatura, pelo mythos” (MOTTA, 2007, p. 159).
A estratégia da dramatização no jornalismo não é condenável por si só: como
afirmam Vogler (2015) e Martinez (2004), a estrutura narrativa do herói, quando bem
trabalhada, pode ser o melhor jeito de explicar uma trama sem lacunas. O que nos interessa
nas análises a seguir, então, é descobrir como estes espaços foram preenchidos e, diante do
contexto demonstrado nos capítulos anteriores, fazer inferências sobre os interdiscursos que
ajudam a elucidar a construção da história, bem como as consequências de sua cobertura
para a imprensa e para a sociedade.

3.2 PRIMEIRA ANÁLISE (ANÁLISE DE CONTEÚDO)

3.2.1 Corpus
Bardin (2010) afirma que a análise de conteúdo, como outros tipos de inquérito, tem
três fases: “1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação” (BARDIN, 2010, p.121).
A pré-análise “[...] possui três missões: a escolha dos documentos a serem
submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objectivos e a elaboração de
indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 2010, p.121). Todos estes
fatores são interrelacionados e interdependentes.
Antes de tudo, é preciso fazer uma “leitura flutuante” (BARDIN, 2010, p.122) no
que se pretende para o corpus. Ela consiste em se aproximar do objeto que será analisado e
permite construir impressões sobre ele. Desta forma, começa-se a elaborar o melhor meio de
analisá-lo.

80

Depois vem “a escolha dos documentos” (BARDIN, 2010, p.122) que serão
submetidos à análise. Bardin orienta obedecer quatro regras para a seleção do corpus: a
“Regra da Exaustividade” (BARDIN, 2010, p.122), que consiste em levantar todos os
elementos do corpus sem nenhum tipo de exclusão; a “Regra da Representatividade”
(BARDIN, 2010, p.123), que consiste em acessar os itens mais representativos do universo
que se quer analisar; a “Regra da Homogeneidade” (BARDIN, 2010, p.124), que se refere a
reunir apenas documentos que tratem do mesmo assunto e possam ser submetidos ao mesmo
tipo de análise; e, por fim, a “Regra de Pertinência” (BARDIN, 2010, p.124), que pede que
todos os documentos obtidos tenham a ver com o objetivo da análise.
Ainda durante a pré-análise, Bardin sugere formular as hipóteses e os objetivos da
pesquisa. Porém, “por outro lado, não é obrigatório ter-se como guia um corpus de
hipóteses, para se proceder à análise. Algumas análises efetuam-se às cegas e sem ideias
pré-concebidas” (BARDIN, 2010, p.124). A autora afirma que uma das vantagens das
hipóteses é evidenciar o posicionamento do analista e não deixá-lo implícito – já que esse
posicionamento pode interferir na análise.
Não temos uma hipótese, mas uma pergunta a responder (e ela engloba várias outras,
que se dividirão em nossas categorias de análise): o jornalismo sabe lidar com crianças e
adolescentes em suas produções, segundo a lei e as orientações da ANDI e da Conferência
Internacional de Jornalismo 2000? Após nossa Leitura Flutuante, acreditamos que o assunto
ainda é delicado e possui lacunas. É o que procuraremos verificar.
Bardin sugere, nesta etapa, determinar o que será analisado. No caso desta pesquisa,
será a própria construção do texto, desmembrada mediante perguntas que evidenciam nossas
categorias – criadas segundo orientação da própria autora. Por fim, ela orienta a preparação
do material, ou seja, a separação do que será analisado e sua organização antes da análise.
Logo, analisaremos separadamente cada veículo de mídia escolhido para esta pesquisa e
depois os submeteremos à avaliação conjunta, de modo a verificar se houveram diferenças
relevantes na cobertura de um ou outro e qual o resultado final, em comparação.
Para atingir nossos objetivos, vamos nos ater aos textos publicados nos jornais Folha
de S. Paulo e O Globo, os dois maiores do Brasil em circulação nacional em 2014, segundo
o Instituto Verificador de Circulação (IVC), com, respectivamente, 351.745 mil e 333.860
exemplares. Para encontrar o corpus utilizado na análise, usamos três termos-chave:
“Isadora Faber”, “Diário de Classe” e “Diários de Classe”, entre 11 de julho de 2012
(quando a página foi criada) e 17 de dezembro de 2015. A intenção foi capturar todos os
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resultados sobre a catarinense, bem como o desdobramento do fenômeno Diário de Classe
pelo Brasil. Foram descartadas propagandas que incluíam os termos, opinião de leitores,
textos opinativos, serviços culturais e citações breves que não desenvolvessem o assunto ou
o tirassem de contexto.
Foram encontradas, na Folha de S. Paulo, 18 ocorrências para “Isadora Faber”, 16
para “Diário de Classe” e 6 para “Diários de Classe”. Destas, muitas apontaram para o
mesmo resultado e 10 foram pertinentes para esta pesquisa, das quais 3 fazem parte da
mesma grande reportagem, que será analisada em conjunto como um único texto – o que nos
leva para 8 textos noticiosos coesos, ou seja, com começo, meio e fim definidos. No O
Globo foram encontrados 48 resultados para “Isadora Faber”, 38 para “Diário de Classe” e 1
para “Diários de Classe”. Destes, 10 eram relevantes para nosso objetivo – sendo que dois,
que também eram uma reportagem sobre o mesmo tema, foram tratados como apenas um –
e, ao fim, totalizamos 9 textos. No total, chegou-se a 17 peças que tratam do assunto,
representam a cobertura total dos jornais até o final de 2015 e podem ser satisfatoriamente
submetidos à Análise de Conteúdo. É uma amostragem não-aleatória, que esgota
completamente o tema até a data em que esta pesquisa foi feita.

Muito utilizadas em análise de conteúdo são as técnicas de amostragem nãoaleatórias, empregadas quando se tem acesso a toda a população do estudo
ou quando se trabalha com populações menores, como, por exemplo,
algumas edições específicas de publicações que tratam da cobertura de um
tema registrado em período também específico, ou para estudos
comparativos como o tratamento de um tema em determinados veículos em
épocas distintas ou não (HERSCOVITZ, 2007, p. 131).

As orientações de Bardin guiaram nossas escolhas. Primeiro, a Regra da
Exaustividade, o que nos fez incluir todas as reportagens encontradas sobre o tema e, por
exemplo, incluir uma entrevista com uma professora que não cita o diário diretamente,
contudo é explicitamente direcionada ao assunto pelo jornal, como parte de uma reportagem
ampla; a Regra da Representatividade, que nos levou a escolher O Globo e a Folha segundo
os parâmetros do IVC, já que são os maiores jornais que tratam de temas nacionais, em
tiragem; a Regra da Homogeneidade, que nos fez optar por procurar o material segundo
termos-chave, excluir o que não trata diretamente do assunto e analisar, para cumprirmos o
primeiro objetivo, apenas os textos noticiosos; e a “Regra de Pertinência”, que nos fez
excluir os resultados repetidos ou que não se enquadram na proposição “textos noticiosos”.
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3.2.2 Modo de Análise
Bardin (2010) afirma que os métodos de Análise de Conteúdo devem resolver duas
questões. A primeira delas é a incerteza: de fato, o que se vê é apenas produto de uma
avaliação particular ou é passível de ser generalizado? A segunda delas é: como a leitura
pode se tornar mais profícua? A partir da identificação de estruturas, é possível esclarecer se
o texto aponta para caminhos que não são facilmente percebidos em uma leitura
descompromissada.
A Análise de Conteúdo é predominantemente empírica: é possível traçar poucas
orientações básicas e o restante depende do que se quer analisar e do objetivo da análise.
“Ou seja, não existe método de pesquisa perfeito, mas todo aquele que é bem construído tem
mais chances de responder às hipóteses propostas em estudos científicos do que os outros”
(HERSCOVITZ, 2007, p.125). Bardin defende, por exemplo, que é possível usar a análise
de conteúdo para objetos não linguísticos, como imagens.

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de
aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 2010, p. 33).

Existem muitos métodos de classificação. Para este trabalho, escolhemos lidar com
categorias. Segundo Bardin (2010), é preciso levar em consideração os seguintes critérios:
categorias devem ser homogêneas – não devem tratar de temas muito diversos dentro de um
mesmo grupo; precisam ser exaustivas, ou seja, esgotar todo o conteúdo possível sobre
aquele tópico, para que o texto seja profundamente analisado; devem ser exclusivas, o que
significa dizer que duas categorias não devem checar a mesma coisa; é necessário
objetividade, de forma a permitir que se chegue a respostas iguais na análise dos diferentes
objetos que pertencem ao mesmo corpus, tentando evitar a interferência da subjetividade do
pesquisador; as categorias devem ser pertinentes, o que significa que pedem consonância
entre o resultado que vão levantar e a pesquisa em questão; e, por fim, devem também ser
produtivas, ou seja: elas só são úteis se de fato conseguirem levantar dados para a pesquisa.
A autora afirma que, ao desmembrar o corpus nas “gavetas” das categorias, fazemos
o texto “falar” os seus objetivos.

É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas
que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos
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da mensagem. É portanto um método taxonómico bem concebido para
satisfazer os coleccionadores preocupados em introduzir uma ordem,
segundo certos critérios, na desordem aparente (BARDIN, 2010, p. 39).

Bardin afirma que “um conjunto de categorias é válido se puder ser aplicado com
precisão ao conjunto da informação e se for produtivo ao plano das inferências” (BARDIN,
2010, p. 57). Ela acrescenta que “classificar elementos em categorias impõe a investigação
do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento e a
parte comum existente entre eles” (BARDIN, 2010, p. 146). As etapas deste processo são:
“inventário”, ou seja, separar os elementos, e “classificação”, que significa repartir e impor
ordem aos elementos. A categorização, diz Bardin, é necessária para codificar o material que
será usado na análise. Ela condensa, de forma simplificada, os dados brutos levantados pela
pesquisa. A criação de categorias faz parte de um processo de codificação.

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma
transformação – efectuada segundo regras precisas – dos dados em bruto
do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração,
permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão;
susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto que
podem servir de índices [...] (BARDIN, 2010, p. 129).

A autora afirma que organizar a codificação passa por três passos: “o recorte:
escolhas das unidades; a enumeração: escolha das regras de contagem; a classificação e a
agregação: escolha das categorias” (BARDIN, 2010, p. 129). O corpus escolhido precisa
levantar “Unidades de Registro”. Nós levantaremos diferentes Unidades de Registro:
palavras, frases, temas, personagens, e utilizaremos trechos do texto para expor nossas
conclusões. Assim,

Na realidade, a unidade de registro existe no ponto de intersecção de
unidades perceptíveis (palavra, frase, documento material, personagem
físico) e de unidades semânticas (temas, acontecimentos, indivíduos),
embora pareça difícil, mesmo existindo correspondência, procurar fazer-se
um recorte de natureza puramente formal, na maioria das práticas, pelo
menos na análise temática, categorial e referencial [...] (BARDIN, 2010,
p. 132-133).

Depois, segue-se a segunda etapa da codificação: a enumeração. Enquanto a unidade
de registro é o que se conta, a enumeração se refere ao modo de contar. Para a contagem, a
presença ou ausência das unidades de registro e contexto são relevantes e podem ser usadas
como indicadores, já que transmitem sentido. “Com efeito, para certos tipos de mensagens,
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como para certos objectivos de análise, a ausência constitui a variável importante”
(BARDIN, 2010, p. 134). Logo, a ausência ou presença de temas e personagens também
será contemplada em nossas categorias.
A frequência das aparições também se faz importante. Ou seja: quanto mais
incidências de algo dentro de um mesmo contexto, mais provável que ele represente algum
tipo de interpretação deliberada que o emissor procura provocar no receptor. Este critério é
aplicável quando se faz uma média aritmética das categorias, o que é o caso desta análise. A
intensidade da aparição, ou seja, a ênfase dada às aparições é relevante e será ponderada na
discussão dos dados coletados. A positividade ou não da opinião também deve ser avaliada.

Qualquer escolha de uma regra (ou de várias regras) de enumeração
assenta numa hipótese de correspondência entre a presença, a frequência,
a intensidade, a distribuição, a associação da manifestação da linguagem e
a presença, a frequência, a intensidade, a distribuição, a associação de
variáveis inferidas, não linguísticas. É conveniente procurar-se a
correspondência mais pertinente (BARDIN, 2010, p. 139).

Por fim, nos interessam igualmente as análises quantitativa e qualitativa. Enquanto a
primeira é baseada na frequência de aparição de certos elementos da mensagem, a segunda
também se interessa pelas ausências. Bardin afirma que a abordagem quantitativa é mais
objetiva e estatística. Já a qualitativa é mais subjetiva, porém permite a compreensão dos
contextos. As duas, afirma a autora, podem ser utilizadas em conjunto: uma não se choca
com a outra. “A necessidade de integração dos campos quantitativo e qualitativo decorre do
reconhecimento de que os textos são polissêmicos – abertos a múltiplas interpretações por
diferentes públicos – e não podem ser compreendidos fora de seu contexto”
(HERSCOVITZ, 2007, p.126).
Dada esta reflexão, voltemos ao método deste trabalho: a nossa análise vai
demonstrar se a imprensa cumpriu as orientações da legislação vigente e dos órgãos de
proteção à infância em sua cobertura. Para isso, nos parece pertinente o uso da categorização
proposta por Bardin (2010):

A categorização é uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo)
sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão das
características comuns destes elementos (BARDIN, 2010, p. 145).
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A estrutura de pergunta e resposta vai facilitar a nossa enumeração. No total, 38
tópicos serão respondidos sobre cada matéria e as perguntas serão agrupadas pela
semelhança do tema. Foram criadas cinco categorias de análise para os textos noticiosos,
que agrupam questões relevantes para esta pesquisa e que podem servir de termômetro para
avaliarmos a qualidade da cobertura. Elas foram pensadas em respeito aos critérios de
homogeneização (a fim de agruparem tópicos que conversam entre si sob o mesmo guardachuva), exclusividade, exaustão, objetividade, pertinência e produtividade. São elas:

3.2.2.1 Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças
Com base nos artigos 12, 13 e 14 da Convenção Sobre os Direitos da Criança, nos
artigos 5, 16, 17 e 18 e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos tópicos 1, 2,
3, 6, 8, 9, 13, 16, 19 e 23 das orientações da Agência de Notícias dos Direitos da Infância
(ANDI) sistematizadas anteriormente por esta pesquisa e nos tópicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da
Conferência Internacional de Jornalismo 2000:

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um assunto
que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as próprias
crianças a riscos físicos?
5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou instituição?
6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições foram
checadas com os envolvidos?
7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com outros
interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em situação
delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre situações de
violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de privacidade
para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
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11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de um
grupo político ou econômico de forma explícita?
12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no mesmo
contexto?

Cabe observar uma importante interrelação desta categoria que será considerada na
análise: a pergunta 1, por exemplo, quando negativa, deveria nos induzir a uma resposta
igualmente negativa na 2. Sendo assim, o repórter estaria correto em seu procedimento e as
outras perguntas, obviamente, não figurarão na matéria. Contudo, caso uma resposta
negativa na primeira questão seja sucedida por uma positiva na segunda, o caso já é
problemático e as outras questões devem ser observadas. Já o inverso, uma resposta positiva
na primeira questão e negativa na segunda, também merece aprofundamento.

3.2.2.2 Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis
Com base nos artigos 5, 12 e 18 da Convenção Sobre os Direitos das Crianças, nos
artigos 4 e 22 do ECA, nos tópicos 1, 2, 4, 7 da Conferência Internacional de Jornalismo
2000 e nos tópicos 1, 2, 3, 9 da ANDI, verificaremos se:

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto que
traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o Diário de
Classe é explícita no texto?
4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais ou
atos que poderiam reviver violência ou traumas?
5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião emitida
pela criança a qual são responsáveis?

Assim como a categoria anterior, existe interrelação entre as duas primeiras
perguntas da categoria que serão ressaltadas pela análise: a pergunta 1, quando negativa, não
nos levaria necessariamente uma resposta igualmente negativa na 2. Contudo, uma resposta
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positiva na primeira questão não deveria ser sucedida por uma negativa na segunda, o que
pede aprofundamento da análise.

3.2.2.3 Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças
Com base nos artigos 3 e 17 da Convenção, 15, 16 e 70 do ECA, nos tópicos 2, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 da ANDI e 1, 2, 4, 7 e 10 da Conferência
Internacional de Jornalismo 2000:

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão nos textos?
2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
relevantes para a discussão?
5. Fontes oficiais foram consultadas?
6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
9. Dados de pesquisa são citados?

3.2.2.4 Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças
Com base nos artigos 3 e 17 da Convenção, 15, 16 e 70 do ECA, nos tópicos 2, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 da ANDI e 1, 2, 4, 7 e 10 da Conferência
Internacional de Jornalismo 2000:

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão macro
do assunto em questão?
2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado (o
Diário de Classe)?
4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou informação
sobre o tema em questão?
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5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se dizer
que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?

Cabe observar que a última pergunta, obviamente, só pode ser respondida após a
análise completa do corpus.

3.2.2.5 Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens
Com base nos artigos 3, 13, 16, 17 da Convenção, nos artigos 3, 4, 5, 6, 17, 18 e 70
do ECA, nos

tópicos 2, 3, 4 e 9 da Conferência Internacional de Jornalismo 2000 e

1,2,7,8,16,23,24 da ANDI:

1. Há alguma imagem da criança no texto?
2. A foto da criança é a principal da página?
3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor negativo,
positivo ou neutro?
4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à criança?

3.2.3 Tratamento dos Dados e Interpretação
Bardin (2010, p. 41) afirma que a análise de conteúdo trabalha com “inferências”,
que ligam os extremos “descrição” e “interpretação”. Esses três processos compõem,
resumidamente, a análise de conteúdo. As inferências que respondem a perguntas são
chamadas de “inferências específicas” (BARDIN, 2010, p. 167). Como vamos tratar de
matéria por matéria, analisaremos especificamente cada uma antes de partir para inferências
relacionais.
Essas inferências, diz Bardin, ajudam a responder o que fez com que determinado
enunciado pudesse existir, ou seja, as causas da mensagem, bem como suas consequências
possíveis. “Ou, por outras palavras, o que se procura estabelecer quando se realiza uma
análise conscientemente ou não é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou
linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas [...] dos enunciados” (BARDIN,
2010, p. 43). Em nosso trabalho, pretendemos inferir, por exemplo, sobre a qualidade da
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apuração e produção jornalística dos veículos analisados, bem como se a matéria pretende
estimular uma participação responsável das crianças na discussão política ou não.
Após a exploração do material, seguimos para o “tratamento dos Resultados Obtidos
e Interpretação” (BARDIN, 2010, p. 127), que torna relevantes os resultados brutos obtidos
pela pesquisa. Podem ser feitas operações estatísticas simples (por porcentagem), que é a
que faremos. Vamos classificar os resultados obtidos na pesquisa bruta em “Sim”, “Não”,
“Parcialmente” e “Não se Aplica”, justificando cada decisão. Nos casos em que avaliamos
tendências, vamos classificar os dados em “Positivo”, Neutro” e “Negativo”. Quando
cabível, pretendemos também recorrer a quadros explicativos. Desta forma, “o Analista,
tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e
adiantar interpretações a propósito dos objectivos previstos, ou que digam respeito a outras
descobertas inesperadas” (BARDIN, 2010, p. 127).
A inferência do pesquisador, “teoricamente, pode remeter para ou apoiar-se nos
elementos constitutivos do mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem
(significação e código) e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor, enquanto
pólos de inferência propriamente ditos” (BARDIN, 2010, p. 163).
Logo, ao interpretar os dados, “com efeito pode avançar-se na hipótese de que a
mensagem exprime e representa o emissor” (BARDIN, 2010, p. 163). Da mesma forma,
sobre o receptor, que pode ser um ou vários, as características da mensagem têm muito a
dizer sobre as pessoas que vão recebê-la. Por exemplo: em alguma medida, se verificarmos
que o jornalismo não tem preparo para trabalhar a inclusão das crianças na democracia
participativa, é possível inferir que talvez a sociedade da qual ele é produto também não
saiba lidar com o mesmo fato.

3.3 SEGUNDA ANÁLISE (ANÁLISE DE DISCURSO E DE NARRATIVA)

3.3.1 Corpus
As duas análises pertencem ao mesmo trabalho, como afirmamos anteriormente.
Portanto, usamos a mesma técnica para levantar o corpus. Decidimos nos ater aos textos
publicados nos jornais Folha de S. Paulo e O Globo e utilizar os mesmos termos-chave em
nossa busca: “Isadora Faber”, “Diário de Classe” e “Diários de Classe”, entre 11 de julho de
2012 e 17 de dezembro de 2015.
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Mantivemos, inclusive, a regra de descarte. Foram descartadas propagandas que
incluíam os termos, opinião de leitores, serviços culturais, textos opinativos e citações
breves que não desenvolvessem o assunto ou o tirassem de contexto. Motta (2007) considera
essencial que, para se entender a narrativa que o jornalismo construiu, se analise o maior
número possível de textos publicados no jornal sobre o mesmo assunto. Neste caso, iremos
analisar todos os textos noticiosos que tratam especificamente do tema ou que o tangenciam,
com pertinência.
Foram encontradas, na Folha de S. Paulo, 18 ocorrências para “Isadora Faber”, 16
para “Diário de Classe” e 6 para “Diários de Classe”. Destas, muitas apontaram para o
mesmo resultado e 10 foram pertinentes para esta pesquisa, das quais 3 fazem parte da
mesma grande reportagem, que será analisada em conjunto como um único texto – o que nos
leva para 8 textos noticiosos coesos, ou seja, com começo, meio e fim definidos. No O
Globo foram encontrados 48 resultados para “Isadora Faber”, 38 para “Diário de Classe” e 1
para “Diários de Classe”. Destes, 10 eram relevantes para nosso objetivo – sendo que dois,
que também eram uma reportagem sobre o mesmo tema, foram tratados como apenas um –
e, ao fim, totalizamos 9 textos. No total, chegou-se a 17 peças que tratam do assunto,
representam a cobertura total do jornal até o final de 2015 e podem ser satisfatoriamente
submetidos à Análise do Discurso e de narrativa. A partir deste recorte e recorrendo às
classificações que serão explicadas a seguir, pretendemos entender quais imaginários são
evocados e quais são os intradiscursos que se colocam.

3.3.2 Modo de Análise
Nossa análise se baseia na compreensão de que o discurso jornalístico é mais uma
entre as muitas formas possíveis de contar histórias. “Esse processo narrativo do cotidiano
surge impregnado de elementos provenientes do imaginário e da memória cultural coletiva e
mistura-se com a realidade objetiva dos fatos reportados” (MOTTA; COSTA e LIMA, 2004,
p. 34). Silva vai afirma que:

Geralmente até mesmo a mais simples matéria jornalística pede os quatro
pontos cardeais: informação que vem do leste (direita, do principal
envolvido, da circunstância originária do fato, do sujeito principal, da
afirmação), do oeste (da esquerda, dos demais envolvidos, das
circunstâncias afetadas, das testemunhas, da negação, da oposição, do
lado contrário), do sul (da remissão ao passado, da comparação, das
situações ou sujeitos precedentes) e do norte (da projeção para o futuro,
para a possível solução, para novos efeitos). [...] Um exercício que
‘produz sentido em duplo sentido’: o de direção, localização nos debates,
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de tomada de decisões e opções diversas, inclusive no que diz respeito a
valores; e o de entendimento, compreensão das coisas do mundo (SILVA,
2005, p. 103-104).

Pode-se dizer que, no jornalismo, “O relato é referencial, mimético e age
cognitivamente na recriação de um universo que o ambienta e suporta. O texto jornalístico
não é mais que a recriação linguística de fatos” (MOTTA; COSTA e LIMA 2004, p. 37).
Respeitando essas características, esta pesquisa opta por desmembrar tal enredo segundo as
classificações propostas por Vogler (2015) na Jornada do Escritor. O livro é baseado no
Herói de Mil Faces, de Campbell (2007) e serviu de referência para a Jornada de Herói, livro
de Martinez (2015) voltado à representação das histórias de vida no jornalismo. Então, de
início, é importante ter em mente que o termo “herói” aqui é utilizado no sentido de
“protagonista” – apesar de que, no caso de Isadora Faber, como veremos à frente, o
imaginário clichê do herói também será invocado pelos jornais.
Vogler e Martinez sugerem a conscientização sobre o script do herói para uma
história ser contada da melhor forma, sem lacunas que a prejudiquem. Contudo, mesmo que
não se tenha essa consciência, os passos deste caminho já estão em nós: Campbell defende,
segundo estudos sobre arquétipos e mitos – que estão em consonância com Jung –, que
existe uma estrutura padrão para o herói. Ela dá forma a nossas lendas, contos, sonhos e
maneira de contar histórias. Todos recorremos a este “monomito” (CAMPBELL, 2007),
quer saibamos disso ou não. É necessário que se entenda que o conceito de mito, aqui, não é
o mesmo de ilusão ou mentira. “Para nós, como para os estudiosos da cultura,
especificamente antropólogos e historiadores do sagrado, o mito é uma narrativa que faz
referência a um passado remoto, mas conserva no presente todas as suas qualidades
explicativas acerca a história do homem e da sociedade” (MOTTA, COSTA e LIMA, 2004,
p. 46).
As etapas da aventura do herói, que Campbell chama de “As Chaves” (CAMPBELL,
2007, p. 241), se mostraram como uma metodologia eficiente para contar e também entender
histórias. Elas permitem mostrar quais as forças brigam pelo protagonismo, quais são
antagonistas e são complexas o suficiente para abarcar um mesmo personagem com muitas
facetas, que assume diferentes papéis. “Os arquétipos de uma história podem mudar dentro
da história. Um personagem pode entrar na história com a função de arauto, e em seguida
trocar de máscaras para agir como bufão, mentor e sombra” (VOGLER, 2015, p. 63). A
mesma coisa pode acontecer com personagens de um texto jornalístico (MOTTA; COSTA e
LIMA, 2004).
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As matérias serão analisadas individualmente, para obtermos dados unitários que, na
amostra global, permitirão traçar o “enredo” que a imprensa criou, como sugere Motta
(2007). O material levantado será, então, submetido à Análise do Discurso, para que possa
ser compreendido. Ela vai nos ajudar a entender, por exemplo, quais interdiscursos estão
presentes na cobertura e quais imaginários foram evocados na construção das etapas da
história. “Toda narrativa, seja ela fática ou fictícia, se constrói contra um fundo ético e
moral. [...] A narrativa jornalística, por mais que se pretenda isenta e imparcial, é também
fortemente determinada por um fundo ético ou moral. [...]” (MOTTA, 2007, p. 164). Neste
contexto, a Análise do Discurso se mostra valiosa para a compreensão dos interdiscursos
que atravessam as matérias. Motta vai dizer que

Entendemos que a narrativa jornalística é um permanente jogo entre os
efeitos do real e outros efeitos de sentido (a comoção, a dor, a compaixão,
a ironia, o riso, etc.), mais ou menos exacerbados pela linguagem
dramática das notícias. Procura sempre vincular os fatos ao mundo físico,
mas cria incessantemente efeitos catárticos. É um permanente jogo entre
as intenções do jornalista e as interpretações do receptor. É polissêmica,
intersubjetiva, híbrida, transita contraditoriamente nas fronteiras entre o
objetivo e o subjetivo, denotação e conotação, descrição fática e narração
metafórica, realia e poética (MOTTA, 2007, p. 156).

Vamos esmiuçar, então, o caminho que nos levará a essa análise: a aventura do
herói. Ela, como dissemos, foi levada a público por Campbell (2007). Campbell separa em
três grandes etapas as fases do herói. A primeira é “Partida, Separação”, que inclui “Mundo
Cotidiano, Chamado à Aventura, Recusa do Chamado, O Auxílio Sobrenatural, A Passagem
do Primeiro Limiar e O Ventre da Baleia”; em seguida, “Descida, Iniciação, Penetração”:
“O Caminho de Provas, O Encontro com a Deusa, A Mulher como Tentação, Sintonia com o
Pai, A Apoteose, A Bênção Última”; por fim, o “Retorno”, que contém “A Recusa do
Retorno, A Fuga Mágica, Resgate com Auxílio Externo, Travessia do Limiar, Retorno,
Senhor de Dois Mundos, Liberdade para Viver” (CAMPBELL, 2007, p. 241). O autor
explica como todas estas etapas se entrelaçam em um conto genérico:

O herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é atraído,
levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali,
encontra uma presença sombria que guarda a passagem. O herói pode
derrotar essa força, assim como pode fazer um acordo com ela, e penetrar
com vida no reino das trevas (batalha com irmão, batalha com dragão;
oferenda, encantamento); pode, da mesma maneira, ser morto pelo
oponente e descer morto (desmembramento, crucifixão). Além do Limiar,
então, o herói inicia uma jornada por um mundo de forças desconhecidas
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e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam
fortemente (provas), ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda mágica
(auxiliares). Quando chega ao nadir da jornada mitológica, o herói passa
pela suprema provação e obtém sua recompensa. Seu triunfo pode ser
representado pela união sexual com a deusa-mãe (casamento sagrado),
pelo reconhecimento por parte do Pai criador (sintonia com o pai), pela
sua própria divinização (apoteose) ou, mais uma vez - se as forças se
tiverem mantido hostis a ele -, pelo roubo, por parte do herói, da bênção
que ele foi buscar (rapto da noiva, roubo do fogo); intrinsecamente, tratase de uma expansão da consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação,
transfiguração, libertação). O trabalho final é o do retorno. Se as forças
abençoaram o herói, ele agora retorna sobre sua proteção (emissário); se
não for esse o caso, ele empreende uma fuga e é perseguido (fuga de
transformação, fuga de obstáculos). No limiar de retorno, as forças
transcendentais devem ficar para trás; o herói reemerge do reino do terror
(retorno, ressurreição). A bênção que ele traz consigo restaura o mundo
(elixir) (CAMPBELL, 2007, p. 241-242).

As histórias partem da mesma estrutura que Campbell chama de “monomito”. Seus
elementos são mais ou menos desenvolvidos a depender do contexto e não são,
necessariamente, vistos na ordem acima – o jornalismo, como se sabe, comumente relata as
histórias do fato mais importante para o menos importante, ou seja, começa do clímax
(TRAQUINA, 2008). “Muitos contos isolam e ampliam grandemente um ou dois elementos
típicos do ciclo completo (o motivo do teste, o motivo de fuga, a abdução da noiva); outros
encadeiam um certo número de ciclos independentes e os transformam numa série simples
(tal como ocorreu na Odisséia)” (CAMPBELL, 2007, p.242).
Existe também uma variação clara entre os heróis a depender do lugar e do contexto
onde nascem. “Os elementos importados são revisados para se adequarem à paisagem, aos
costumes ou à crença locais e, no processo, sempre saem prejudicados. Além disso, no semnúmero de recontagens de uma história tradicional, é inevitável a ocorrência de distorções
acidentais ou intencionais” (CAMPBELL, 2007, p.242).
As classificações de Campbell correspondem aos arquétipos percebidos por Jung, ou
seja “[...] personagens ou energias que se repetem constantemente e surgem nos sonhos de
todas as pessoas e em mitos de todas as culturas” (VOGLER, 2015, p.42). Essas
representações são símbolos da mente humana, que emanam do que Jung vai chamar de
“inconsciente coletivo” – ou, por aproximação, do “imaginário”, para usar um termo caro à
Análise do Discurso (ORLANDI, 2012).
Vogler vai afirmar que a simbologia que Campbell sistematizou é recorrente em
muitas culturas e épocas e é extremamente útil para contar histórias. “Por meio desses
equipamentos, podem-se diagnosticar problemas de quase todos os enredos problemáticos e
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corrigi-los para atingir o máximo desempenho. Essas ferramentas resistiram ao teste do
tempo” (VOGLER, 2015, p. 42). O autor afirma que as ideias de Campbell são “[...] o
principal instrumento para lidar de forma mais eficiente com um público massificado”
(VOGLER, 2015, p. 43).
O caso do Diário de Classe, como percebemos na Leitura Flutuante do material, tem
uma heroína visível: Isadora Faber. Verificar se a nossa impressão é verdadeira e como se
construíram os elementos de sua jornada é o que nos interessa neste momento. Sobre
analisar o jornalismo como uma narrativa,

Pensamos que, apesar do esforço empreendido pelos profissionais de aterse à objetividade dos fatos, é possível observar na contínua produção
jornalística a recorrência de notícias que narram história e conflitos que se
repetem ao longo dos anos, com diferentes personagens e cenários. Como
fábulas que se atualizam para manter-se vivas culturalmente (MOTA;
COSTA e LIMA, 2004, p. 32).

Baseado em Campbell, Vogler utiliza as seguintes classificações, que repetiremos
em nossa pesquisa: “Primeiro Ato: Mundo Comum, Chamado à Aventura, Recusa do
Chamado, Encontro com o Mentor, Travessia do Primeiro Limiar; Segundo Ato: Provas,
Aliados e Inimigos, Aproximação da Caverna Secreta, Provação, Recompensa; Terceiro
Ato: O Caminho de Volta, Ressurreição, Retorno com o Elixir” (VOGLER, 2015, p. 44).
Vogler, em sua releitura, reduziu a aventura de 17 para 12 etapas, em três atos, e valorizou
mais a participação de personagens, como o Mentor que guia o herói, seus Aliados e os
Inimigos que se oporão a ele. Portanto, para esta análise, voltada a textos noticiosos
apurados com pessoas reais identificadas em diversos papéis, a classificação mais
“humanizada” de Vogler nos parece mais conveniente.
Vogler justifica a criação da nova classificação da seguinte forma: “todo contador de
histórias ajusta o padrão mítico a um objetivo próprio ou às necessidades de uma cultura
específica. É por esse motivo que o herói tem mil faces” (VOGLER, 2015, p.45). De
qualquer forma, a aventura do herói representa sempre a superação. “Um herói abandona
seu ambiente confortável e comum para se aventurar em um mundo desafiador e
desconhecido”, continua o autor, na mesma página. No caso do nosso estudo, Isadora se
aventurou na internet. A dramatização do assunto, claro, faz parte das estratégias para
prender o leitor. “Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, empreendendo
uma jornada de um modo de ser para outro: do desespero à esperança, da fraqueza à força,
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da tolice à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. São essas jornadas emocionais que
prendem o público e fazem valer a pena acompanhar a história” (VOGLER, 2015, p.45).
Vamos, a seguir, apresentar as classificações que nos guiarão enquanto
empreendemos a Análise do Discurso. Lembrando que “a ordem dos estágios dada aqui é
apenas uma das muitas possíveis variações. Os estágios podem ser excluídos, acrescentados
e drasticamente embaralhados sem perder em nada sua força” (VOGLER, 2015, p. 58). Em
resumo, “qualquer momento da Jornada do Herói pode aparecer em qualquer momento da
história” (VOGLER, 2015, p. 304).
Martinez (2004) afirma que as histórias são contadas para satisfazer o desejo humano
de ouvi-las, tanto no jornalismo quanto na literatura e que, para isso, é preciso um ritmo,
início meio e fim que atraiam os leitores. Ela acredita, em consonância com Vogler, que ao
contar a história do herói tendo o script em mente de forma consciente e não apenas
intuitiva, é possível escrever um texto, incluindo uma matéria jornalística, atraente e
completo em informações. Contudo, afirma, nem todas as etapas da jornada são
desenvolvidas igualmente – alguns textos podem ter todas ou apenas umas ou outras. “A
irregularidade pode ser justificada por vários fatores. Um deles é a apuração junto ao
entrevistado, que mostra que a etapa não foi vivida, passou despercebida ou não foi
recordada” (MARTINEZ, 2004, p. 7).
A seguir, explicaremos melhor a metodologia que criamos com base nos autores
citados. Os exemplos explicativos serão, propositalmente, bastante alegóricos: vamos
recorrer a personagens populares de filmes, livros, lendas e contos de fadas, com o objetivo
de tornar os conceitos básicos mais compreensíveis para o leitor. Contudo, como se verá na
análise do capítulo seguinte, vamos tratar das mesmas etapas sem ingenuidade e com a
complexidade devida quando lidarmos com o texto jornalístico.

3.3.2.1. Primeiro Ato

3.3.2.1.1 O Mundo Comum
O Mundo Comum é o ambiente onde está o herói no início da trama. É o “contexto”
que o cerca – outro termo que está em consonância com a Análise do Discurso. “A maioria
das histórias tira o herói de um mundo comum e trivial e o leva a um Mundo Especial, novo
e estranho. É a famigerada ideia do ‘peixe fora d'água’”, explica Vogler. “Se quisermos
mostrar um peixe fora do ambiente habitual, primeiro teremos de mostrá-lo no MUNDO
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COMUM, para que se crie um contraste nítido com o estranho mundo novo no qual ele está
prestes a entrar” (VOGLER, 2015, p. 47). Na literatura, é emblemática a construção do
cotidiano de Cinderela, que vai da pobreza à riqueza. Podemos também citar Peter Pan,
quando garotos saem de uma Londres escura e envolvida em guerras para uma terra
fantástica. No jornalismo, podemos entender como o mundo pré-conflito ou como o mundo
estabilizado mesmo diante do conflito iminente ou da injustiça naturalizada pelos
personagens, antes que um gatilho leve à desestabilização.

3.3.2.1.2 Chamado à Aventura
É o gatilho que vai tirar o herói do Mundo Comum. Acontece quando “o herói é
apresentado a um problema, desafio ou aventura a empreender. Uma vez apresentado ao
CHAMADO À AVENTURA, ele não pode mais permanecer para sempre no conforto do
Mundo Comum” (VOGLER, 2015, p. 28). É, nas grandes narrativas, quando Moisés recebe
a mensagem divina e não pode continuar a viver com o faraó. Nos contos de fadas, o
momento em que os pais de João e Maria precisam abandoná-los na floresta. Já no cinema, é
a falência que vai levar Scarlet O’Hara a segurar um punhado de terra e afirmar “Com Deus
por testemunha, eu nunca mais passarei fome!”. No jornalismo, podemos dizer que equivale
à percepção do problema que afeta o personagem de tal forma que ele não pode mais ficar
indiferente. “O Chamado à Aventura estabelece as regras do jogo e deixa claro o objetivo do
herói: conquistar um tesouro ou o amor, vingar-se ou corrigir um erro, realizar um sonho,
enfrentar um desafio ou mudar sua vida” (VOGLER, 2015, p. 49).

3.3.2.1.3 Recusa do Chamado
Topar a aventura significa correr riscos. “Este estágio é sobre o medo. Não raro,
nesse momento o herói hesita no limiar da aventura, RECUSANDO O CHAMADO ou
manifestando relutância. Depois de tudo, enfrenta o maior de todos os medos: o terror frente
ao desconhecido” (VOGLER, 2015, p. 49). O herói ainda não está certo de que vai agir no
momento em que reluta. “Outra influência - a mudança nas circunstâncias, outro ataque à
ordem natural das coisas ou o incentivo de um Mentor - é necessária para fazê-lo deixar para
trás esse momento decisivo de medo” (VOGLER, 2015, p. 49). Isso acontece quando
Dorothy hesita pisar em Oz e precisa da ajuda da Bruxa Boa do Norte ou quando o leão
Simba abandona o reino para viver em exílio. No jornalismo, podemos dizer que esta etapa
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representa as tentativas de resolução do conflito pelas vias comuns ou ao sentimento de
importância diante das dificuldades.

3.3.2.1.4 Encontro com o Mentor
O herói não se entrega de imediato ao desconhecido. Ele precisa ser preparado. Por
isso, “o relacionamento entre herói e Mentor é um dos temas mais comuns na mitologia e
um dos mais ricos em valor simbólico. Representa o laço entre pai e filho, professor e aluno,
doutor e paciente, deus e homem” (VOGLER, 2015. p. 50). O mentor é Dumbledore, que
ensina Harry Potter a lutar contra Lord Voldemort, o Gênio que ajuda Aladdin a se preparar
para encontrar a princesa, a fada madrinha de Cinderela. No jornalismo, podemos dizer que
o Encontro com o Mentor é o momento em que o herói está sendo preparado para ação. O
Mentor, neste contexto, é aquele que ajuda o protagonista a descobrir como agir quando os
seus atos, até então, pareceram infrutíferos. Ele também é responsável por guiá-lo no
caminho do bem. No caso que estamos analisando, por exemplo, é esperado que os pais de
Isadora sejam retratados como Mentores.

3.3.2.1.5 Travessia do Primeiro Limiar
O Primeiro Limiar é o primeiro passo do herói fora do Mundo Comum em direção
ao Mundo Especial. Ele representa a concordância do herói em enfrentar o desafio proposto
no Chamado à Aventura. É a virada para o Segundo Ato (VOGLER, 2015). É o momento
em que Alice passa pela porta minúscula que a levará ao país das Maravilhas, que os garotos
decidem atravessar de vez o guarda-roupa que leva a Nárnia, que Frodo acompanha Gandalf
para fora do Condado decidido a destruir o Um Anel. No jornalismo, podemos dizer que é o
primeiro ato do personagem movido pelo gatilho que vai retira-lo do Mundo Comum e
mostrar, irremediavelmente, que ele decidiu enfrentar o conflito.

3.3.2.2 Segundo Ato

3.3.2.2.1 Provas, Aliados e Inimigos
Quando o herói decide ir para o Mundo Especial, ele irá mobilizar outros
personagens. “Uma vez cruzado o Primeiro Limiar, o herói naturalmente encontra novos
desafios e Provas, faz Aliados e Inimigos e começa a aprender as regras do Mundo
Especial” (VOGLER, 2015, p. 51). Isso acontece quando Frodo, por exemplo, é apresentado
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aos seus Aliados na reunião da Sociedade do Anel ou quando Harry Potter descobre seus
Aliados e Inimigos enquanto faz compras no Beco Diagonal. No jornalismo, é pertinente
entender esta etapa como algo combinado: as dificuldades que o protagonista vê no
horizonte após colocar seu plano, ato, intromissão ou questionamento em prática, as sanções
que lhe são prometidas e os personagens que se posicionam dúbia ou francamente a favor ou
contra ele na execução.

3.3.2.2.2 Aproximação da Caverna Secreta
Quando o herói coloca seu plano em prática, fatalmente chegará à raiz do que o
incomoda. “Enfim, o herói chega às margens do local perigoso, às vezes no subterrâneo
profundo, onde o objeto da missão está escondido. Com frequência, esse é o quartel-general
do maior inimigo do herói, o ponto mais perigoso do Mundo Especial: a CAVERNA
SECRETA” (VOGLER, 2015, p. 52). Acontece quando o Pequeno Polegar chega à casa do
ogro que quer comer seus irmãos, no momento em que Chapeuzinho Vermelho pisa na casa
da Vovó e quando o príncipe invade o espinheiro que o separa da Bela Adormecida.
Contudo, ainda não é o momento do ataque. “Ao entrar nesse lugar temeroso, o herói cruza
o segundo limiar principal. Heróis sempre param nos portais para se preparar, planejar e
enganar os soldados do vilão. Essa é a fase da APROXIMAÇÃO” (VOGLER, 2015, p. 52).
No jornalismo, podemos dizer que é o momento em que a problemática se torna irreversível
e a conjunção de fatores torna o equilíbrio insustentável, obrigando os lados em conflito a
avançarem um contra o outro. É quando se desenharam os Aliados e Inimigos, o herói não
recuou diante das pequenas Provas, avançou e está preparado para a luta contra aquilo que o
oprime.

3.3.2.2.3 A Provação
É o grande conflito. É quando a ameaça maior se concretiza e o herói é obrigado a
encarar seu maior medo. É o momento crucial da história, que coloca tudo o que herói fez
até agora em risco. “As experiências dos estágios anteriores levam-nos, o público, a nos
identificar com o herói e seu destino. O que acontece com o herói acontece também
conosco. Somos incentivados a vivenciar o instante à beira da morte com ele” (VOGLER,
2015, p. 54). Esse é o clímax da história: quando todo o esforço do herói leva-o a vencer a
batalha, que é invariavelmente assustadora. Acontece na noite derradeira em que
Rumpelstichen volta e pede para a rainha acertar seu nome de uma vez por todas ou perder
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seu filho ou quando a mocinha precisa fugir sozinha do implacável Exterminador do Futuro.
No jornalismo, podemos dizer que é a definição do maior conflito exposto pela matéria. É a
notícia em si: a desordem e o seu desfecho.

3.3.2.2.4 Recompensa
Ao final do conflito, se não perdeu a luta, o herói ganhou aquilo que procurava.
Inclusive, de uma vez por todas, “ele conquistou o título de ‘herói’ ao assumir o risco
supremo em nome da comunidade” (VOGLER, 2015, p. 55). É o momento em que as
benesses devidas são recebidas. “Depois de ter sobrevivido à morte, derrotado o dragão ou
massacrado o Minotauro, o herói e o público terão motivos para celebrar. O herói agora
toma posse do tesouro que viera buscar, sua Recompensa” (VOGLER, 2015, p. 54). É
quando Arthur conquista o Graal ou quando o tesouro que pertencia ao Dragão passa a
pertencer ao hobbit Bilbo e sua trupe. No jornalismo, podemos dizer que é a diferença
benéfica que a fonte materializou ao mexer no Mundo Comum: pode tanto ser um ganho
material como imaterial. É a última fase do Segundo Ato.

3.3.2.2 Terceiro Ato

3.3.2.2.1 O Caminho de Volta
O grande conflito não guarda o final da história. Após ele, o herói é perseguido pelos
Inimigos que subtraiu. “Algumas das melhores cenas de perseguição aparecem nesse
momento, quando o herói é perseguido NO CAMINHO DE VOLTA por forças vingativas
que ele perturbou ao Empunhar a Espada, se apossa do elixir ou do tesouro” (VOGLER,
2015, p. 55). É quando Alice é perseguida pela guarda real enquanto tenta fugir do país das
Maravilhas. “Esse estágio marca a decisão de voltar ao Mundo Comum. O herói percebe que
o Mundo Especial deve, no fim das contas, ser deixado para trás, e que ainda há perigos,
tentações e testes pela frente” (VOGLER, 2015, p. 56). No jornalismo, podemos dizer que
são os sinais de que as forças contrárias voltaram a se mobilizar contra a conquista do
protagonista, que tenta proteger os louros da sua vitória.

3.3.2.2.2 Ressurreição
O herói se transformou e não vai voltar mais o mesmo para o Mundo Comum. Ele
precisa, para isso, refletir sobre o que aprendeu. “O herói que foi para o reino dos mortos

100

precisa renascer e ser depurado em uma última Provação de morte e ressurreição antes de
voltar a viver no Mundo Comum” (VOGLER, 2015, p. 56). Representa a nova face do herói,
a maturidade conquistada e irrevogável após passar por sua aventura. É o que ele aprendeu.
É Cristo, que vai de homem a Espírito Santo no fim de sua história, ou Pinóquio, que vira
um menino de verdade e a Fera, que deixa as características bestiais para descobrir que Bela
ensinou-lhe, pelo amor, como ser humano. No jornalismo, podemos dizer que é a reflexão, a
avaliação pessoal que o personagem faz do processo que o levou a virar notícia.

3.3.2.2.3 O Retorno com o Elixir
É a forma como o herói vai beneficiar o Mundo Comum após a sua saga. É o que
justifica toda sua aventura. “O Elixir é uma poção mágica com o poder de curar. Pode ser
um grande tesouro como o Graal, que cura magicamente a terra ferida, ou simplesmente o
conhecimento e a experiência que serão úteis para a comunidade algum dia” (VOGLER,
2015, p. 57). É quando as pessoas voltam a viver em paz após os mocinhos salvarem o
mundo em Independence Day, ou o momento em que as mulheres do reino esquecem o
medo após Sherazade aplacar a ira do sultão. No jornalismo, podemos dizer que são os
reflexos benéficos do ato do protagonista na sociedade à qual ele pertence. Contudo, vale
lembrar, as matérias em série não tendem a ter um desenlace absoluto (MOTTA, 2007), de
modo que justifiquem a existência de novos textos sobre o assunto.

3.3.3 Tratamento dos Dados e Interpretação
Nesta segunda análise, queremos mapear o discurso, entender a sua construção e
levantar questões a partir daí. Criar a questão, afirma Orlandi (2012), é responsabilidade do
analista e vai guiar tanto o levantamento do corpus como a construção do dispositivo
analítico. A nossa questão é: como a mídia construiu a imagem de Isadora Faber e das
etapas pelas quais passou o Diário de Classe?
O dispositivo analítico é criado com base em um dispositivo teórico e vai variar a
depender do discurso que se quer analisar. “Portanto, sua prática de leitura, seu trabalho com
a interpretação, tem a forma de seu dispositivo analítico” (ORLANDI, 2012, p. 27). Após a
análise, o analista interpreta os resultados. E a questão que iniciou o processo deve retornar
para ser respondida. “Todos esses elementos - a natureza dos materiais analisados, a questão
colocada, as diferentes teorias dos distintos campos disciplinares - tudo isso constitui o
dispositivo analítico construído pelo analista” (ORLANDI, 2012, p. 28).
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Através dos interdiscursos, afirma a autora, é possível identificar uma historicidade,
bem como ideologias e visões políticas. A memória é tratada por Orlandi como o próprio
interdiscurso. “Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que
torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na
base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2012, p. 31). O
monomito do herói, portanto, se enquadra nesta perspectiva.
Após o levantamento dos dados através da metodologia que propomos, vamos
interpretá-los. “A interpretação deverá ser feita sempre entre o interdiscurso e o
intradiscurso chegando às posições representadas pelos sujeitos através das marcas
linguísticas” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 682). Nossa interpretação será cuidadosa e
criteriosa, mas, de antemão, lembramos que o analista nunca deve pretender dar a última
palavra em uma Análise do Discurso. “Nunca esquecer que a interpretação sempre é
passível de equívoco, pois embora a interpretação pareça ser clara, na realidade existem
muitas e diferentes definições, sendo que os sentidos não são tão evidentes como parecem
ser” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 682).
Vamos analisar cada texto separadamente. Desta forma, saberemos quais aspectos o
jornal desenvolveu mais, quais omitiu, como essa construção/omissão se deu e o que parece
mais saliente. Em seguida, segundo orientação de Motta (2007) para análise de narrativas
jornalísticas, vamos remontar o enredo utilizando todas as publicações de cada veículo, para
entender a cobertura de forma ampla. A aventura do herói nos ajudará a recriar uma
temporalidade crescente para a narrativa. Assim, poderemos comparar as duas histórias
contadas em cada impresso. “Arma-se então uma trama na forma de intriga que sugere e
permite a análise dos ganchos e encadeamentos, dos conflitos internos, dos papeis das
personagens, dos antagonistas e protagonistas, dos cenários e do ritmo narrativo” (MOTTA,
COSTA e LIMA, 2004, p. 32). Diz Motta:

Ao ler/ver/ouvir as notícias de hoje as pessoas associam os fatos, causas e
consequências, põem os episódios de hoje nas histórias de ontem,
relacionam pontos, associam antecedentes e consequentes, demarcam
começos e finais de histórias temáticas. [...] A realidade recriada adquire
então nova estrutura, clímax e desfechos de histórias que se encaixam em
uma narrativa inédita e completa. As notícias unitárias passam a ser parte
de um acontecimento integral (MOTTA, 2007, p. 146).

Motta acredita que a análise completa permite ressignificar o conjunto. “Essa
ressignificação surge no transcorrer da montagem da serialidade do enredo, da identificação
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do fundo moral ou fábula que vai se tornando cada vez mais nítida e do descobrimento das
estratégias narrativas utilizadas em cada caso ou situação comunicativa” (MOTTA, 2007, p.
149).
Essa vocação folhetinesca das matérias de jornal (e não nos referimos aqui ao
aspecto ficcional do folhetim, mas sim à sua publicação seriada), que contam histórias de
forma continuada, de modo que se pode acompanhar seus desenvolvimentos, foi apontada
também por Dalmonte (2009). Através desta estratégia, o veículo convida o leitor para lê-lo
no dia seguinte e reconhecer o jornal como um espaço onde ele pode encontrar uma
narrativa contínua. “Por meio do artifício da narrativa folhetinesca, o jornal cria a
expectativa quanto ao que virá ‘amanhã’, que está em estreita ligação com aquilo que aqui
está hoje e veio ontem” (DALMONTE, 2009, p. 81). Dalmonte aponta ainda que, “a partir
dessa constatação, pode-se ponderar sobre a importância da suíte, que é o desdobramento de
notícias, de forma continuada, enquanto for pertinente” (DALMONTE, 2009, p. 82).
O jornalista, afirma Motta (2007), é um “narrador discreto”, por utilizar recursos de
linguagem que parecem apagar seu papel de contador de histórias. O uso da terceira pessoa é
uma das estratégias que o jornalismo usa para parecer distante do objeto e pleitear um status
de “verdade”, mas existem outros. “Os fatos contados podem ganhar status de ‘coisas reais’,
‘acontecidas’, através de ilusões discursivas” (GREGOLIN, 1995, p. 19). Além disso, “o
discurso jornalístico caracteriza-se, ainda, pela utilização de imagens que, pelo seu caráter
‘icônico’, não deixam espaço para a refutação” (GREGOLIN, 1995, p. 19). Contudo, é
importante lembrar que “o que os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma
construção que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação
com a realidade concreta” (GREGOLIN, 2007, p. 16). Azevedo complementa: “mesmo
quando parecemos estar somente a descrever algo, os nossos comentários têm sempre outros
efeitos, sejam eles de reforço ou subversão, de ironia ou de apoio do que foi descrito”
(AZEVEDO, 1998, p. 109).
Segundo Motta, o processo de remontagem das narrativas jornalísticas é a
reconstrução da intriga e é preciso privilegiar aspectos do objeto para remontar as histórias –
que é o que a classificação segundo os tópicos da aventura do herói nos ajudará a fazer.
Desta forma, conseguiremos identificar os conflitos da narrativa em ordem crescente. “São
os conflitos que abrem o espaço para as novas ações, sequências e episódios, que prolongam
e mantêm a narrativa viva. É a expectativa em torno do desenlace das histórias que mantém
as notícias nos jornais ou telejornais” (MOTTA, 2007, p. 149). Estas etapas estão previstas
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na jornada do herói: existem conflitos em toda a história, a partir do momento em que o
herói recebe sua missão e até que ele volte com o Elixir.
Os personagens identificados na história devem ser observados, pois são eles que
movimentam o enredo. “No jornalismo as personagens costumam ser fortemente
individualizadas e transformar-se no eixo da história” (MOTTA, 2007, p. 152). É importante
ressaltar, contudo, que nossa análise não pretende se impor sobre a realidade dos
personagens citados, mas sim sobre sua construção no jornalismo (que cabe mais ao jornal
do que à fonte). “Lembrar que estamos analisando uma narrativa jornalística, como as
notícias constroem personagens, conflitos, combates, heróis, vilãos, mocinhos, bandidos,
punições, recompensas. Não estamos fazendo uma análise da realidade histórica em si
mesma. Nosso objeto é a versão, não a história” (MOTTA, 2007, p. 152).
O autor afirma que o “investimento ideológico” (MOTTA, 2007, p. 153) para
construir personagens no jornalismo, mesmo que eles correspondam a alguém na vida real,
não é menor do que nas artes. Em síntese,

Toda a serialidade que vai sendo construída ao longo da sequência de
notícias e da narrativa por elas sugerida tem o foco nas ações que os
personagens desempenham, atribuindo grande importância aos
personagens, que navegam com fluência entre a ficção e a realidade, pois
as personagens representam as pessoas, segundo as modalidades próprias
da ficção (MOTTA; COSTA e LIMA, 2004, p. 41).

Gregolin diz que “através da Análise do Discurso é possível realizarmos uma análise
interna (o que este texto diz? Como ele diz?) e uma análise externa (por que este texto diz o
que ele diz?)” (GREGOLIN, 1995, p. 17). Assim, poderemos compreender as ideologias que
atravessam o discurso jornalístico. “A ideologia é, pois, a visão de mundo de determinada
classe, a maneira como ela representa a ordem social. Assim, a linguagem é determinada em
última instância pela ideologia, pois não há uma relação direta entre as representações e a
língua” (GREGOLIN, 1995, p. 19).
O contexto que desenvolvemos nos capítulos anteriores é essencial para o
surgimento das nossas futuras inferências porque “empreender a Análise do Discurso
significa tentar entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como esse texto
se articula com a história e a sociedade que o produziu” (GREGOLIN, 1995, p. 20).
Após a análise da narrativa, que nos permitirá a identificação dos pontos altos e
baixos da história e dos personagens construídos, a Análise do Discurso vai nos ajudar a
entender este quadro através das noções de interdiscurso e imaginário. “Nesse processo de
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interpretação, o analista deve buscar apreender as margens discursivas considerando a
opacidade, a não fixidez dos sentidos, as heterogeneidades, as inconsistências e as
contradições próprias do discurso” (MARQUES, 2011, p. 63). Para construir o dispositivo
de interpretação é preciso considerar que

Esse dispositivo tem como característica colocar o dito em relação ao não
dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o
que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir,
naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui
igualmente os sentidos de suas palavras. A Análise de Discurso não
procura o sentido “verdadeiro”, mas o real do sentido em sua
materialidade linguística e histórica (ORLANDI, 2012, p. 59).

Orlandi afirma que o dispositivo escolhido pelo analista deve abarcar a ideologia e o
inconsciente. É preciso que o analista descreva o que vê, considerando que essa descrição
também está carregada de interpretação. Além disso, é preciso que o pesquisador “[...]
atravesse o efeito de transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da onipotência
do sujeito” (ORLANDI, 2012, p. 61). Cabe ao analista, em sua posição, expor e
compreender os efeitos de sua interpretação.
Consideramos importante nos alongar neste capítulo de metodologia porque temos
consciência de que “[...] não há análise de discurso sem a mediação teórica permanente, em
todos os passos da análise, trabalhando a intermitência entre descrição e interpretação que
constituem, ambas, o processo de compreensão do analista. É assim que o analista de
discurso ‘encara’ a linguagem”. (ORLANDI, 2012, p. 62) A análise, afirma a autora, nunca
é objetiva, mas deve ser “[...] o menos subjetiva possível, explicitando o modo de produção
de sentidos do objeto em observação” (ORLANDI, 2012, p. 63). Para que isto ocorra, é
preciso base teórica. Em síntese, “o trabalho do analista é percorrer a via pela qual a ordem
do discurso se materializa na estruturação do texto (e a da língua na ideologia). Isso
corresponde a saber como o discurso se textualiza” (ORLANDI, 2012, p. 72).
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 A COBERTURA DO DIÁRIO DE CLASSE SOB A PERSPECTIVA ÉTICA E
LEGAL: ÁNALISE DE CONTEÚDO

4.1.1 Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças
A Análise de Conteúdo levantou dados relevantes para compreendermos a cobertura
do caso Diário de Classe e a forma como as crianças foram tratadas pelo jornalismo. A
participação delas foi pertinente em 58,8% das matérias analisadas, parcialmente pertinente
em 5,9% dos textos e não era indicada em 35,3% (o que não quer dizer que, necessariamente,
a participação cabível – definida aqui pela abordagem positiva ou não da notícia – foi
coroada com declarações igualmente pertinentes). Como é possível ver, por jornal:

TABELA 1: 1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

3 (37,5%) 1 (12,5%)

8

3 (33,3%)

9

4 (50%)

O GLOBO 6 (67,7%)
TOTAL

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

10 (58,8%) 6 (35,3%) 1 (5,9%)

17

Dentro do universo da não-pertinência, as crianças mesmo assim se expressaram em
83,3% dos casos, como expõe a Tabela 2, muitas vezes revivendo traumas ou expondo suas
vulnerabilidades e medos. O dado é grave, porque mostra que os jornais expuseram esses
indivíduos indevidamente na maior parte das vezes.
As declarações das crianças foram utilizadas para falar sobre assuntos que não eram
de sua alçada. Na Folha (8/11/2012 – Casa de Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é
Apedrejada – p. 3 Cotidiano), por exemplo, uma citação de Isadora explicou o apedrejamento
de sua avó: “Ontem à noite, teve uma chuva de pedras em casa, uma delas atingiu minha vó
de 65 anos que sofre de uma doença degenerativa”. No Globo (19/02/2013 – Autora de
‘Diário de Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9 País), a garota fala sobre a ameaça de morte
que recebeu pela internet: “Quem faz ameaças assim, só pode ser um covarde acomodado
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que se contenta com as migalhas que são dadas. Deve achar normal a corrupção, os
atentados, a violência. Já denunciei e irei à polícia também, ameaças desse tipo têm que ser
investigadas”. A Folha (26/10/2012 - Aluna de ‘Diário de Classe’ Processa Candidato em SC
– p. 5 Eleições 2012) chegou a afirmar, em um título, que “Aluna de ‘Diário de Classe’
processa candidato em SC”, sendo que o processo foi movido pelos pais da garota – o que
fica claro no decorrer do texto.
Muitas das falas indevidas de Isadora são retiradas pelos jornais da página de
Facebook da garota. É de se supor que elas são públicas, por estarem lá, e podem ser
replicadas. Mas não é bem assim. A responsabilidade do dono de uma fan page não é a
mesma do jornalismo. Como afirma a ANDI, a preocupação deve existir em dois momentos:
ao entrevistar e também ao publicar a história, cuidando para que a criança não seja exposta
negativamente e para que não precise reviver traumas ligados à violência física ou
psicológica sofrida. É perceptível, portanto, que a falta de habilidade para identificar o que as
crianças podem ou não falar é uma problemática dos dois jornais. A situação, como mostra a
tabela a seguir, foi um pouco melhor na Folha, mas está longe do satisfatório.
TABELA 2: Entre as matérias que se enquadram no “não” na primeira questão (A
expressão da criança na matéria é pertinente – o texto não trata de um assunto que não
cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa?), em qual resposta
se enquadram na segunda (A criança tem voz própria e explícita para se expressar?)?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

2 (66,7%) 1 (33,3%)

3

O GLOBO 3 (100%)

3

TOTAL

6

5 (83,3%) 1 (16,7%)

Como mostra a Tabela 3, a participação da criança é pertinente em 9 das matérias
analisadas – a maior parte do corpus de 17 matérias:
TABELA 3: Entre as matérias que se enquadram no “Sim” na primeira questão (A
expressão da criança na matéria é pertinente – o texto não trata de um assunto que não
cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa?), em qual resposta
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se enquadram na segunda (A criança tem voz própria e explícita para se expressar?)?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

3 (75%)

1 (25%)

O GLOBO 6 (100%)
TOTAL

4
6

9 (90%)

1 (10%)

10

Contudo, apesar do teor das notícias ser positivo em sua maioria, nem sempre a
criança dá declarações igualmente positivas. Não raro, ela é utilizada para falar de problemas
graves. Isadora, por exemplo, relata ameaças em uma entrevista ping-pong feita pela Folha
(11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano): “A maioria vem da filha do pintor [da quadra, a quem Isadora criticou no
Facebook por não ter feito o serviço] e das amigas dela. Elas falam que vão me bater, que
vão me pegar na rua”. No Globo (30/01/2013 – Ciberativismo Abre Campus Party – p. 30
Economia), ela afirma em uma matéria que “quando comecei a postar, e os problemas foram
resolvidos, muitos colegas me apoiaram. Mas depois os professores disseram que eu trouxe
coisas ruins para a escola e hoje eles são contra mim”. Como já foi exposto, declarações que
colocam as crianças em uma situação delicada com a comunidade devem ser omitidas da
publicação – o ideal é que um adulto se expresse ou que o jornalista procure o desenlace do
conflito com os envolvidos. Lembrando que a Conferência Internacional de Jornalismo 2000
orienta a avaliar rigorosamente as consequências de publicações que envolvem o público
infantil, minimizando qualquer dano a ele.
As crianças, contudo, não são menosprezadas pelos repórteres na cobertura do
fenômeno – o contrário do que a ANDI tinha percebido em 2009. A participação delas nas
reportagens mostra um avanço considerável – mesmo que os jornais ainda não saibam o que
devem perguntá-las. As crianças têm voz em todas as matérias de O Globo e em 62,5% das
matérias da Folha:

TABELA 4: 2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

2 (25%)

5 (62,5%)

O GLOBO 9 (100%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
1 (12,5%)

8
9
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TOTAL

14 (82,3%) 2 (11,8%)

1 (5,9%)

17

A pergunta dos repórteres é explícita em apenas duas vezes. Aparece em matérias
ping-pong e, em um ou mais momentos, induz a resposta da criança. Ou seja: em todos os
casos que a pergunta do repórter é explícita, nos dois jornais, é visível que em algum instante
ele tentou orientar a resposta da fonte. Isso, naturalmente, cria alguma desconfiança sobre a
coleta de informações em entrevistas não explícitas. Mostra a tabela:

TABELA 5: 3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
FOLHA

1 (12,5%)

7 (87,5%)

8

O GLOBO

1 (11,1%)

8 (88,9%)

9

TOTAL

2 (11,8%)

15 (88,2%)

17

Na Folha (11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha
– p. C10 Cotidiano), por exemplo, o repórter pergunta: “Você acha que o ataque está
relacionado ao diário?” e Isadora responde “Bah, com certeza. É muita gente me
ameaçando”. A questão poderia ter sido formulada como “A que você atribui as ameaças?”,
sem levantar uma hipótese que antecedesse a resposta (no fim das contas, nem uma nem
outra pergunta deveria ter sido feita a ela, mas sim aos seus pais. Não cabe à garota reviver
traumas). No Globo (7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber –
Revista O Globo), a questão: “Como é na sala de aula? Seus colegas ficam com medo de
você escrever tudo o que acontece na página”? poderia ter sido substituída por “Como seus
colegas reagiram ao Diário de Classe”, bem como “Muitos jovens fizeram páginas parecidas
em outras cidades do Brasil. Você acha que isso pode ser o início de uma revolução?”
poderia ter sido “Muitos jovens fizeram páginas parecidas em outras cidades do Brasil. O que
você acha disso?” Vale lembrar que a recomendação da Conferência Internacional de
Jornalismo 2000 é permitir que a própria criança possa se expressar, sem induzir suas
opiniões.
Um dos dados mais preocupantes que esta pesquisa levantou se relaciona diretamente
ao que repórter pergunta à criança e ao que ele pode publicar. A informação dada por elas
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colocou a família, a comunidade ou as próprias fontes parcialmente em risco em 23,6% das
vezes – o que é um número relevante. Na tabela:

TABELA 6: 4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

3 (37,5%)

2 (25%)

O GLOBO

7 (77,8%)

2 (22,2%)

TOTAL

10 (58,8%) 4 (23,6%)

3 (37,5%)

8
9

3 (17,6%)

17

É elogiável que, na grande maioria dos casos, isso não tenha acontecido. Vale apontar
também que Folha e O Globo têm a mesma média de erros (contudo, a média de acertos de O
Globo é maior) – o que pode ser um indício importante sobre o jornalismo de forma geral e
não apenas sobre um veículo ou outro. Na Folha (7/10/2012 – Até Pais e Diretores Curtem a
Iniciativa – p. C1 Cotidiano), diz-se sobre um dos autores do Diário de Classe: “Guilherme
comemora duas conquistas: a instalação de uma porta em uma sala de aula e o ‘fim’ de um
buraco em um piso na área externa. Agora, quer cobrar segurança. ‘Aqui perto está cheio de
usuários de drogas. Já vi uma colega ser assaltada’”. A fala pode tornar o garoto alvo de
represálias na comunidade e não deveria ser publicada como algo dito por ele – a informação
conseguida deveria ser problematizada com as autoridades responsáveis.
Da mesma forma, Isadora identifica, no mesmo jornal (11/11/2012 – Autora de
‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano), uma das pessoas que
a ameaçam, o que pode se traduzir em sentimentos de vingança contra ela ou, no sentido
oposto, estimular a sociedade que a apoia a retaliar quem é acusado. Sobre as ameaças, “A
maioria vem da filha do pintor [da quadra, a quem Isadora criticou no Facebook por não ter
feito o serviço] e das amigas dela. Elas falam que vão me bater, que vão me pegar na rua”.
No Globo, em uma matéria sobre o apedrejamento de sua casa (8/11/2012 – Casa de
Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País), Isadora afirma “Nunca pensei em parar.
Não vou parar”. No contexto, a fala pode ser interpretada como uma provocação ao agressor.
Caberia ao repórter tentar com os pais uma resposta mais ponderada. No mesmo jornal, em
um texto sobre a ameaça de morte que recebeu (19/02/2013 – Autora de ‘Diário de Classe’
Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9 País), ela diz que “Quem faz ameaças assim, só pode ser um
covarde acomodado que se contenta com as migalhas que são dadas”. Embora ela tenha feito
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a postagem no Facebook, o jornal não deveria reverberar a opinião segundo ela, mas sim
segundo os pais. O Artigo 70 do ECA lembra que: “é dever de todos prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 1990a).
Mas não são apenas os riscos físicos que se apresentam. Na maioria das matérias, o
que as crianças dizem pode prejudicar a imagem de instituições e pessoas. Como podemos
ver:

TABELA 7: 5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

5 (62,5%)

O GLOBO 6 (67,6%)
TOTAL

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
3 (37,5%)

3 (33,3%)

11 (64,7%) 3 (17,6%)

8
9

3 (17,6%)

17

As declarações são muitas. Na Folha é possível encontrar acusações como: “A
diretora me chamou e os professores começaram a dar indiretas na sala de aula” (28/08/2012
– Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4 Cotidiano);
“Em setembro você foi à delegacia depois que uma professora reclamou de uma postagem
sua...” “Ela nem me olha. Se eu tiver alguma dúvida até posso perguntar, mas é bem difícil”
(11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano); “Em nota a Secretaria de Educação diz que determinou uma reforma na escola.
Também afirma que fará campanha para preservação do patrimônio e estuda substituir um
dos professores – segundo a aluna, a turma tem dificuldade de aprender com ele”
(29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede Social – p. C5 Cotidiano). Já em
O Globo, existem trechos como: “Acho que nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Os
Professores registraram queixas contra mim na delegacia” (28/03/2013 – Encontro do
GLOBO Discute Impacto da Tecnologia na Educação – p. 12 Rio); “Mas depois os
professores disseram que eu trouxe coisas ruins para a escola e hoje eles são contra mim”
(30/01/2013 – Ciberativismo Abre Campus Party – 30 Economia); um estudante da Bahia, de
17 anos, afirma enfrentar “imensas dificuldades” na escola (09/12/2012 – Na Esperança de
Escolas Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12 País); Em uma das respostas, Isadora afirma
que os professores faltam: “O que ainda falta na sua escola?” “Eu acho que ainda dá para
melhorar muito. Essa situação dos professores que faltam principalmente” (7/10/2012 – Dois
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Cafés, Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo). É importante lembrar
aqui que, segundo a Convenção dos Direitos das Crianças, o direito à liberdade de expressão
é restrito “para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais” (BRASIL, 1990b).
Colocar a criança em situação delicada com a comunidade, como veremos mais
adiante, é um problema. Contudo, o problema se torna maior ainda quando as partes
envolvidas não são ouvidas. Os acusados pelos autores do Diário de Classe foram procurados
pela reportagem dos jornais em apenas 17,6% dos casos. Em 11,8%, apenas alguns dos
citados foram procurados e em 41,2% nenhum dos acusados foi contatado pela reportagem,
que mesmo assim publicou algo potencialmente danoso para a imagem dos envolvidos. Na
tabela:

TABELA 8: 6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou
instituições foram checadas com os envolvidos? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

1 (12,5%) 2 (25%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
2 (25%)

3 (37,5%)

8

O GLOBO 2 (22,2%) 5 (55,6%)

2 (22,2%)

9

TOTAL

5 (29,4%)

17

3 (17,6%) 7 (41,2%) 2 (11,8%)

Cabe observar que, apesar de O Globo ter uma média melhor que a Folha, ele
proporcionalmente está pior: foram 55,6% de publicações sem nenhum contraditório. Este
dado não atenta apenas contra o jornalismo que envolve crianças: atenta contra o jornalismo
como um todo. Ouvir as partes contrárias (ou ao menos tentar ouvi-las) é orientação primária
para qualquer matéria. Muitos personagens acusados não são procurados pela Folha e pelo O
Globo: a professora que fez uma denúncia contra a família da garota (7/10/2012 – Dois
Cafés, Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo), outras escolas que
têm alunos com Diários de Classe e são criticadas (Folha - 07/10/2012 – Alunos Criam
Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano), o pintor que é acusado de
apedrejar a casa da garota (Folha – 8/11/2012 – Casa de Estudante Autora de ‘Diário de
Classe’ é Apedrejada – p. 3 Cotidiano), os professores e funcionários acusados de trabalhar
mal (O Globo – 09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores, Alunos Vão à Internet – p.
12 País)... Segundo a Conferência, retomamos, é preciso verificar todas as informações
recebidas pelas crianças, avaliando as consequências do que foi dito.
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Num quadro em que 83,3% das crianças se expressam mesmo em matérias que isso
não é devido, que 64,7% das vezes a opinião emitida por elas pode causar danos à imagem de
pessoas ou instituições e que em apenas 17,6% dos textos publicados o jornal ouviu o
contraditório, é natural imaginar que as reportagens vão deixá-las em condição de conflito
iminente com a comunidade na qual elas estão inseridas. Não é à toa que em 58,8% das vezes
as crianças na matéria são retratadas em situação de conflito com as pessoas e o ambiente ao
seu redor. Essa construção belicosa vai contra o Artigo 3 do ECA, que afirma que este
público tem resguardado todos os direitos humanos fundamentais e deve ter “[...] todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990a). A situação
encontrada por esta pesquisa está descrita na tabela:

TABELA 9: 7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito
com outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

5 (62,5%)

1 (12,5%)

O GLOBO 5 (55,6%)
TOTAL

2 (25%)

8

2 (22,2%) 1 (11,1%)

1 (11,1%)

9

10 (58,8%) 2 (11,8%) 2 (11,8%)

3 (17,6%)

17

Os conflitos com a comunidade, sem desenlace, são muitos. Quando a outra parte não
é procurada para dar opinião, é natural que as reportagens deixem em suas páginas um
conflito em suspenso, com o qual a criança terá que lidar no dia-a-dia. Quando a Folha
(28/08/2012 – Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4
Cotidiano e 29/08/2012) publica, por exemplo, que “Mãe e filha afirmam ainda que a garota
passou a sofrer represálias de funcionários”, faz com que a criança divida parte da
responsabilidade pela fala da mãe. Como não houve manifestação da escola, o fato pode
causar animosidade no ambiente que ela frequenta. Não que se deve esconder as ameaças, se
existiram, mas caberia ao repórter publicar essa informação vinda apenas dos pais, de forma
mais responsável, e checar com os envolvidos – caso a perseguição exista, procurar inclusive
uma posição do Ministério público. Outro conflito grave, no mesmo jornal (29/08/2012 –
Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede Social – p. C5 Cotidiano), é o do professor que
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a Secretaria de Educação pensa em demitir por causa das queixas da aluna. Em uma terceira
matéria (07/10/2012 – Alunos Criam Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1
Cotidiano), um estudante afirma que “‘Falaram que eu estava deixando a escola com um
telhado de vidro’ ao publicar os problemas, conta Cristiano Aro, 16, de Cotia (SP)” – o clima
na escola dele, certamente, não tende a melhorar após essa publicação, em que a outra parte
não foi consultada. Por fim, ainda na Folha (11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz
que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano), uma das professoras de Isadora é apontada
pelo seu rancor: “Em setembro você foi à delegacia depois que uma professora reclamou de
uma postagem sua...” “Ela nem me olha. Se eu tiver alguma dúvida até posso perguntar, mas
é bem difícil”. Além disso, em O Globo, ao criticar os professores e colegas da escola,
Isadora afirma “Acho que nem todo mundo gosta de ouvir a verdade” (28/03/2013 –
Encontro do GLOBO Discute Impacto da Tecnologia na Educação – p. 12 Rio), o que não é
elogioso e certamente pode criar problemas para ela na escola. Cabe recordar da
recomendação da Confederação, que se soma à Convenção, ao ECA e à ANDI: é preciso
evitar produzir e publicar conteúdo que possa prejudicar o público infantil.
As opiniões das crianças, como visto até aqui, podem ter consequências graves para
elas e para a comunidade onde vivem. Inferimos que a seleção das informações publicadas de
forma equivocada pode ser explicada pela necessidade de construir um personagem que o
repórter julga “forte” – o que, não raro, cai em uma prática condenada pela Conferência
Internacional de Jornalismo 2000, que orienta a não utilizar estereótipos e sensacionalismo
no jornalismo que envolve crianças. A tabela abaixo nos ajuda a entender melhor esta ideia:

TABELA 10: 8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%) 3 (37,5%) 1 (12,5%)

3 (37,5%)

O GLOBO 4 (44,5%) 4 (44,5%) 1 (11,1%)
TOTAL

5 (29,4%) 7 (41,2%) 2 (11,8%)

8
9

3 (17,6%)

17

A criança, particularmente Isadora Faber, foi estereotipada em situação de extrema
vulnerabilidade em alguns casos e, principalmente, como mártir em pelo menos 44% das
matérias publicadas pelo O Globo – e neste tópico reside uma das maiores diferenças entre os
dois jornais. Construções publicadas pelo Globo (8/11/2012 – Casa de Blogueira de 13 Anos
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é Apedrejada – p. 11 País) como: “Apesar das ameaças, Isabela [SIC] diz que não irá
suspender sua página na internet. – Nunca pensei em parar. Não vou parar – afirmou a
garota” e “Mas a adolescente não ganhou apenas admiradores. Isadora já foi parar na
delegacia ao ser acusada de calúnia e difamação por uma professora. Ela também recebeu
ameaças. Sua avó foi ferida quando apedrejaram a casa da família. Desde então, a aluna não
anda mais sozinha os 400 metros que separam sua residência do colégio. Nada disso, porém a
fez querer sair da escola ou acabar com a página” (19/01/2013 – Isadora Faber – p. 9 Prêmio
Faz Diferença), mostram uma menina disposta a arriscar a própria vida por uma causa. E,
afirma o ECA, é dever de toda a sociedade – inclusive do jornalismo – proteger a vida das
crianças acima de tudo. O que se fez nesses casos foi valorizar o risco de morte para ressaltar
a coragem – o que é extremamente condenável. Uma criança não deve ser uma mártir: uma
criança deve ser uma criança. O artigo 18 do ECA diz que “É dever de todos velar pela
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (BRASIL, 1990a).
Vale lembrar que criticamos aqui a situação de vulnerabilidade quando ela, no texto,
é utilizada como um recurso para construir o personagem. Notícias sobre atentados,
obviamente, terão vítimas. Mas existem diferenças entre relatar o sofrimento e explorá-lo.
Especialmente em O Globo, repetidamente, Isadora foi mostrada em situações de
vulnerabilidade para que seu heroísmo sobressaísse. A moral da história, mais de uma vez,
foi “apesar de tudo, ela não desiste e sua coragem faz com que seja um exemplo”.
Para criar uma mártir, é preciso que a criança rememore os traumas e violências que
sofreu, para que eles sejam contrapostos ao seu heroísmo. Portanto, não é espantoso que em
70,6% dos casos a criança reviveu, em voz direta ou indireta, eventos que ainda a intimidam.
Eles já foram citados anteriormente: não sair sozinha de casa, dar opinião sobre o
apedrejamento da avó, ser ameaçada de violência física pelos colegas, etc. A tabela mostra
que O Globo, o jornal que mais estereotipou a criança, também foi o que mais perpetrou a
prática condenável de fazer com que os adolescentes revivessem problemas que ainda os
intimidam. Na tabela:

TABELA 11: 9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
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FOLHA

4 (50%)

1 (12,5%) 1 (12,5%)

O GLOBO 8 (88,9%)
TOTAL

2 (25%)

8

1 (11,1%)

9

12 (70,6%) 2 (11,8%) 1 (5,9%)

2 (11,8%)

17

Apesar das críticas, os dois jornais podem ser elogiados pelo respeito à privacidade
das fontes. Não é demonstrado, em nenhuma matéria, que houve algum tipo de invasão de
privacidade para conseguir informações exclusivas das crianças. Entretanto, O Globo
(8/11/2012 – Casa de Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País) republicou um trecho
do Diário de Classe em que Isadora fala sobre o ataque à sua avó e justificou a publicação
com o fato de não ter conseguido contato nem com a garota nem com a família. Ora, se o
contato não foi conseguido, divulgar uma informação à revelia da família é invadir sua
privacidade. E, reafirmamos: apesar do Diário de Classe ser uma página aberta, é mantida
por uma criança (como o próprio jornal garante em todas as matérias analisadas). A
responsabilidade de uma adolescente sobre o que publica não é a mesma de um veículo de
comunicação. Na tabela, consideramos esse único ato como uma invasão parcial e o
classificamos como “parcialmente”:

TABELA 12: 10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

5 (62,5%)

3 (37,5%)

O GLOBO

8 (88,9%) 1 (11,1%)

TOTAL

13 (76,5%) 1 (5,9%)

8
9

3 (17,6%)

17

Chamou nossa atenção também o uso – uma única vez – da imagem da criança para
promover um interesse particular do jornal. Isto não deixa de ser uma forma de exploração da
imagem da adolescente, condenável não só pela legislação como por todas as determinações
éticas consultadas para este trabalho. Na tabela:

TABELA 13: 11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal,
de um grupo político ou econômico de forma explícita? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA
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FOLHA

6 (75%)

2 (25%)

8

O GLOBO 1 (11,1%) 8 (88,9%)
TOTAL

1 (5,9%) 14 (82,3%)

9
2 (11,8%)

17

O caso aconteceu em O Globo (29/03/2013 – Eles Fazem Toda a Diferença – p. 9
País). O jornal publicou uma fala para beneficiar Roberto Marinho, que já foi dono da
empresa. Diz Isadora, em uma premiação: “Eu gosto de sonhar. Li um dia, e tenho sempre
comigo, a frase do grande jornalista do GLOBO Roberto Marinho: 'Acreditamos nos sonhos
e construímos a realidade'. Eu acredito, sim, que juntos é possível transformar – disse a
catarinense, que foi ameaçada, teve a casa apedrejada, já foi parar na delegacia, mas não
desistiu de lutar”.
Por fim, nossa pesquisa nos levou a uma observação interessante. A literatura
consultada por este trabalho nos mostrou que a criança tem uma posição de desprestígio no
jornalismo: é pouco representada, sua opinião só é validade diante da de um adulto e é
tratada com desimportância. Contudo, em nenhuma das matérias analisadas isso aconteceu. A
opinião dos adolescentes é a predominante em todas – elas são tratadas como autoridades
incontestes e as vozes contraditórias não são ouvidas repetidas vezes. Na tabela:

TABELA 14: 12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do
adulto no mesmo contexto? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO
FOLHA

6 (75%)

O GLOBO

9 (100%)

TOTAL

15 (88,2%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
2 (25%)

8
9

2 (11,8%)

17

Este resultado não é bom. Afinal, as matérias, por supervalorizarem a opinião das
crianças, fizeram com que elas opinassem sobre o que não era de sua alçada. Acusações a
outras pessoas foram publicadas sem receio e o contraditório foi sacrificado muitas vezes. Da
mesma forma que a opinião delas não deve ser desprezada, também não pode ser tratada
como superior a todas as outras. É preciso bom senso e equilíbrio.
No geral, o que mais se percebe, tanto na cobertura da Folha de S. Paulo como de O
Globo, é que as informações transmitidas pelas crianças são constantemente mal utilizadas:
elas colocam os falantes em risco, em conflito severo com a comunidade e até acabam
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reverberando acusações graves que, não raro, não são checadas com os envolvidos. As
crianças viram personagens estereotipados no jornalismo e seus traumas são indevidamente
tratados de forma sensacionalista nesse processo. Todavia, é elogiável o fato de que os
jornais valorizam a presença e a opinião dos adolescentes nas matérias, respeitam a
privacidade deste público e não o utilizam, na maioria das vezes, em benefício próprio.

4.1.2 Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis
Como visto anteriormente, as crianças são consultadas em demasia – inclusive
quando isso é desaconselhável. Enquanto elas aparecem em 82,3% do total de matérias
analisadas, a realidade oposta se dá com os pais e responsáveis. Os familiares são
consultados em apenas 35,3% das vezes – sendo que a participação deles é imprescindível
em 94,1% das matérias. Na tabela:

TABELA 15: 1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um
assunto que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver
sozinha)? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

1 (12,5%)

7 (87,5%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
8

O GLOBO 9 (100%)

9

TOTAL

17

16 (94,1%) 1 (5,9%)

Ou seja: a opinião das crianças suprime a opinião dos pais sobre assuntos que eles, e
não elas, deveriam se manifestar – o que está em consonância com a descoberta da categoria
anterior, que mostra os adolescentes superrepresentados no caso Diário de Classe.

A

próxima tabela deixa isso mais claro:

TABELA 16: 2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

3 (37,5%) 1 (12,5%)

8

O GLOBO 2 (22,2%) 5 (55,6%) 2 (22,2%)

9

TOTAL

17

4 (50%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

6 (35,3%) 8 (47,1%) 3 (17,6%)
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É possível ainda relacionar esses dois dados para obter uma correlação mais
relevante. O mais importante, neste caso, não é saber apenas quantas vezes os pais aparecem.
É saber quantas vezes eles surgem nas matérias quando sua presença é imprescindível. A
situação, como se verá a seguir, também não é satisfatória:
TABELA 17: Entre as matérias que se enquadram no “Sim” na primeira questão (A
expressão dos pais na matéria é imprescindível?), em qual resposta se enquadram na
segunda (Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?)? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

4 (57,1%) 2 (28,6%) 1 (14,3%)

7

O GLOBO 2 (22,2%) 5 (55,6%) 2 (22,2%)

9

TOTAL

16

6 (37,5%) 7 (43,7%) 3 (18,8%)

Consideramos como “Parcialmente”, no caso acima, quando os pais têm voz na
matéria, contudo não falam sobre o assunto mais grave, e sim sobre um outro. Por exemplo:
em texto da Folha (7/10/2012 – Até Pais e Diretores Curtem a Iniciativa – p. C1 Cotidiano),
um garoto afirma ter medo da segurança da escola: “Aqui perto está cheio de usuários de
drogas. Já vi uma colega ser assaltada”. Esta fala pode colocá-lo em risco com a comunidade.
Na mesma matéria, sua mãe é consultada, mas não para falar do assunto mais grave. Ela é
evocada para dizer que apoia o Diário de classe: “Mãe de Guilherme, Ivaneide de Araújo, 47,
diz que aprova a iniciativa dos garotos e espera por mais mudanças. ‘Achei excelente. Vi
que, depois da página, já tomaram algumas atitudes. É até pouco perante o problema que há
por lá, mas já é um início”.
Já no Globo (19/01/2013 – Isadora Faber – 9 Prêmio Faz Diferença), jornal no qual a
situação é mais grave, como mostra a tabela anterior, é dito que a garota já teve a casa
apedrejada e recebeu ameaças. Neste contexto, a fala da mãe arremata a série de dificuldades
de modo totalmente desaconselhável: “Mãe da estudante, Mel Faber elogia. – O maior
diferencial dela é a coragem de enfrentar as coisas. Ela é muito crítica e, apesar de tímida,
coloca suas ideias do jeito que pensa, assume o que diz e enfrenta tudo o que vem contra
ela”. Cabe lembrar que, segundo a legislação, não cabe a Isadora enfrentar “tudo o que vem
contra ela”. Pelo contrário: cabe à toda sociedade, e principalmente aos pais, cuidar para que
nada venha contra ela – aqui, repetimos: esta análise não critica os pais ou as crianças. A
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crítica é ao jornalismo que tem visíveis dificuldades de avaliar as informações que pode
publicar sem prejudicar as fontes com menos de 18 anos. Selecionar a informação a ser
publicada de forma responsável é papel da imprensa. Como nos lembra a Convenção, é
preciso a busca por padrões de excelência na apuração e transmissão das informações, com
sensibilidade às questões das crianças, bem como evitar produzir e publicar conteúdo que
possa prejudicar o público infantil e avaliar rigorosamente as consequências de publicações
que o envolvem, minimizando qualquer dano.
A ausência dos pais é preocupante, uma vez que eles são necessários na maioria
esmagadora das matérias. Esta omissão jornalística nos leva a outro dado alarmante: o Diário
de Classe acabou sendo construído, por todos os jornais, como uma criação que tem a criança
como sua principal responsável (muitas vezes, a única). Como já discutimos nos capítulos
teóricos anteriores, a incursão da criança na política participativa, segundo o ECA e a
Convenção, só é possível se acompanhada pelos pais. Mesmo assim, esse dado foi omitido
pelos jornais. Na tabela:

TABELA 18: 3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem
o Diário de Classe é explícita no texto? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

6 (75%)

2 (25%)

O GLOBO

9 (100%)

9

TOTAL

15 (88,2%) 2 (11,8%)

17

8

Os pais, como a mãe já citada na tabela anterior, são construídos como apoiadores do
Diário. Por exemplo: na Folha (29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede
Social – p. C5 Cotidiano), diz-se: “A mãe de Isadora, Mel Faber, conta que a família apóia a
menina”. Já no Suplemento Revista O Globo (7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta
com... ...Isadora Faber), diz-se que: “Depois que a jovem, inspirada numa blogueira escocesa
de 9 anos, criou uma página no Facebook em agosto para denunciar as condições precárias da
escola pública que freqüenta, em Florianópolis, forçando a prefeitura a providenciar
melhorias, a mãe também a prepara para enfrentar as consequências do seu ato”. Ora, não
cabe à mãe preparar a criança para “enfrentar as consequências do seu ato”, porque o ato não
é dela: é conjunto. Os responsáveis respondem pelos atos políticos dos filhos, conforme o
artigo 18 da Convenção (“Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a
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responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua
preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança” (BRASIL, 1990b)) e o artigo
22 do ECA (“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais” (BRASIL, 1990a)).
O que acaba acontecendo é que algumas matérias tratam de momentos em que a
família da garota teve que responder a uma queixa legal por causa do Diário, o que deixa
claro que a responsabilidade por ele é compartilhada, mas nenhum veículo explica como os
pais acompanham essa incursão dos filhos na política participativa, dando a entender que as
crianças são, sozinhas, responsáveis por si. Um exemplo disso é a matéria da Folha
(11/112012 – Ministério Público Investiga Ameaças Feitas a Estudante – p. C10 Cotidiano),
em que se afirma: “Segundo o delegado Leonardo Silva, a diretora da escola Maria Tomázia
Coelho, Liziane Farias, fez um boletim de ocorrência nesta semana acusando os pais de
Isadora de ‘perturbação do sossego e do trabalho escolar’”. Foi a última matéria publicada
pelo jornal sobre o caso. Num contexto em que o Diário de Classe é tratado como uma
incursão individual da criança, só se pode concluir que o jornalismo constrói a seguinte ideia:
a) os adolescentes fazem o que querem no Diário de Classe, sem orientação e b) cabe aos
pais apenas responder legalmente por isso às escuras, sem acompanhar o processo.
Essa discussão nos leva a outro tópico: os jornais deixam que os pais mostrem sua
responsabilidade por seus filhos em assuntos que podem reviver traumas? Pelo que
percebemos na tabela a seguir, a resposta é “não” em 64,7% dos casos:

TABELA 19: 4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações
legais ou atos que poderiam reviver violência ou traumas? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

5 (62,5%)

1 (12,5%)

8

O GLOBO 2 (22,2%) 6 (66,7%)

1 (11,1%)

9

TOTAL

2 (11,8%)

17

2 (25%)

4 (23,5%) 11 (64,7%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

Já discutimos, na primeira categoria, que as crianças não devem ser levadas a
rememorar momentos traumáticos. Contudo, elas foram induzidas a isso em 70,6% das
matérias analisadas. Os pais só respondem pelos filhos em 23,5% destes casos. A situação
geral, portanto, é preocupante.
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Mas existem bons exemplos. Podemos citar a Folha, na matéria Aluna de ‘Diário de
Classe’ Processa Candidato em SC (26/10/2012 – p. 5 Eleições 2012). Apesar do título
conter uma mentira – a matéria deixa claro que é a família que processa, não a criança – a
menina não é consultada para falar do assunto, já que ele não é pertinente a ela. A mãe é a
fonte principal, como deve acontecer: “A mãe da estudante, Mel Faber, 45, diz que o início
da campanha coincidiu com as denúncias da filha, mas que não houve motivação política –
os pais gravaram um vídeo no final de agosto negando objetivo partidário. ‘Na época, a
campanha do César me ligou três vezes pedindo que a Isadora participasse do programa
eleitoral dele, mas recusamos. Mesmo assim usaram as imagens’”.
Já O Globo foi bem sucedido quando, em uma matéria sobre a ameaça de morte que
Isadora recebeu (19/02/2013 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9
País), consultou apenas a mãe da garota para discutir o fato: “A família acredita que a
ameaça partiu de alguém que usou um perfil falso: – Dá pra ver que o perfil foi criado por
alguém especialmente para fazer a ameaça. Mas o problema é que por trás do perfil falso tem
alguém que pode estar querendo fazer mal de verdade a ela – afirma a mãe de Isadora, Mel
Faber. A família registrou domingo passado a ameaça na 9ª Delegacia de Polícia de
Florianópolis. – Às vezes a gente acha que é uma boa bobagem. Em outras horas, pensa que
pode ser sério. Então, achamos melhor deixar a polícia envolvida. Vamos ver se vão
investigar – diz Mel”.
Além de verificar a presença dos pais nas matérias, é importante entender como essa
participação ocorreu. Como nos lembra a ANDI, nem toda fala que é dita por um adulto
sobre um assunto que envolve crianças é publicável. É preciso avaliar rigorosamente as
consequências das publicações que envolvem o público infantil, minimizando qualquer dano
a ele. Acima, temos exemplos positivos. No geral, os dois jornais analisados foram
responsáveis no tocante às citações dos pais que publicaram, como mostra a tabela:

TABELA 20: 5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as
crianças a riscos físicos? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

4 (50%)

1 (12,5%)

3 (37,5%)

8

O GLOBO

2 (22,2%) 2 (22,2%)

5 (55,6%)

9

TOTAL

6 (35,3%) 3 (17,6%)

8 (47,1%)

17
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Só nos pareceram questionáveis uma publicação da Folha e duas de O Globo. A
primeira delas (O Globo – 8/11/2012 – Casa de Blogueira de 13 anos é Apedrejada – p. 11
País) tem a seguinte informação transmitida pelos pais: “A família suspeita de um homem
que teria sido citado em ‘posts’ anteriores de Isadora. O pai da menina já teria sido
ameaçado”. Ora, uma vez que essa informação não veio da polícia (a quem caberia dizer se
tem suspeitos e as atitudes que está tomando para proteger as vítimas), ela pode deixar o
suspeito misterioso em alerta e levá-lo a tomar atitudes drásticas contra a família.
Outro caso que nos parece problemático é uma matéria (19/01/2013 – Isadora Faber –
p. 9 Prêmio Faz Diferença) que informa que a garota é perseguida e não anda mais “400
metros sozinha”, com medo do que pode acontecer com ela. Neste contexto, a mãe arremata
com: “O maior diferencial dela é a coragem de enfrentar as coisas”, o que pode soar como
provocação para quem a persegue.
Já na Folha, a mãe de Isadora afirma: “Eu desconfio que [o ataque] veio por parte
desse pintor. Ele vem ameaçando a Isadora faz tempo e agora agravou as ameaças”
(8/11/2012 – Casa de Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é Apedrejada – p. 3 Cotidiano).
Quem deveria dizer isso é a polícia. Como a informação não é corroborada pelo poder
público, não só pode criar um desconforto com o acusado como colocar toda a família em
risco. Pode, inclusive, colocar o pintor em risco, uma vez que a página tem milhares
curtidores que podem querer “proteger” a garota com as próprias mãos.
E aqui repetimos: o erro não é da mãe. É dos jornais, que não respeitaram os
constrangimentos éticos nem legais para publicar as falas.
Por fim, temos um dado que se associa com a última descoberta da categoria anterior:
as falas das crianças são de fato respeitadas. Os pais, em todas as matérias, aparecem para
reforçar o que elas dizem (porém, não as orientam em nenhuma, o que é questionável). Os
jornais não mostram uma família fragilizada, pelo contrário: os pais apoiam os filhos sempre.
Na tabela:

TABELA 21: 6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a
opinião emitida pela criança a qual são responsáveis? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

5 (62,5%)

3 (37,5%)

8

O GLOBO

4 (44,4%)

5 (55,6%)

9

TOTAL

9 (52,95%)

8 (47,05%)

17
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Como vimos nesta categoria, reflete-se nos pais a mesma inabilidade do jornalismo
para lidar com as crianças: os repórteres fazem com que os adolescentes respondam as
perguntas impróprias e se sentem desobrigados de checar a informação com os responsáveis.
Ou os pais são omitidos dos textos ou convocados apenas para manifestar “apoio” – o que é
muito pouco diante da responsabilidade que têm. Em nenhum momento o papel deles no
Diário de Classe é exposto. Reforça-se a ideia de que é uma incursão solitária da criança e
que assim deve ser.
Como ponto positivo, podemos dizer que os jornais não optaram por construir uma
realidade de discordância e brigas na família: pais e filhos têm discursos complementares.
Além disso, os pais são devidamente mostrados como guardiões do bem-estar físico e
emocional dos filhos na maioria das matérias, uma vez que em mais de um texto é descrito
que eles foram à polícia ou ao Ministério Público para proteger os garotos.

4.1.3 Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças
Os textos invariavelmente tratam dos direitos das crianças. Ou tangenciam esses
direitos – como no caso da participação política orientada, que é uma constante em todos os
Diários de Classe, bem como o direito à educação pública de qualidade – ou tratam deles
diretamente – caso das ameaças de morte e do apedrejamento da casa de Isadora, que
infringem o direito à vida e à liberdade da criança.
Identificamos, nas matérias da Folha e do Globo, pelo menos nove direitos. No
quadro:

QUADRO 1: 1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão nos textos? (O
GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
DIREITOS Segundo o ECA e a Convenção: O direito à liberdade de expressão, o direito a
não ser perseguida por suas opiniões, o direito a não ser exposta a maus-tratos,
o direito a crescer em um ambiente saudável com sua família, o direito à
participação política em sua comunidade, o direito a receber orientação de sua
família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de qualidade, o
direito à vida e o direito à defesa em complicações com a lei.
Como se observa, são direitos inalienáveis. O jornalismo, quando trata de pessoas
com menos de 18 anos, tem obrigação legal e ética de observar esses direitos e promovê-los.
Segundo o artigo 4 do ECA, “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
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poder público [...]” (BRASIL, 1990a) garantir os direitos das pessoas com menos de 18 anos.
A ANDI pede ao jornalista que não se limite a denunciar e procure, com as fontes
pertinentes, formas de resolver os problemas que as matérias levantam.
Por isso, nos perguntamos: as reportagens sobre o Diário de Classe trataram esses
direitos de forma responsável, identificando-os para o leitor, explicando sua importância e
contextualizando a problemática grave de desrespeitá-los? Chegamos aos seguintes dados:

TABELA 22: 2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de
forma responsável? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

FOLHA

3 (37,5%) 4 (50%)

O GLOBO

6 (66,7%) 3 (33,3%)

TOTAL

9 (52,9%) 7 (41,2%)

1 (12,5%)

8
9

1 (5,9%)

17

Não raro, os textos pecam pela falta de contexto. O tom tende a ser francamente
elogioso ao Diário, mas não se questiona a responsabilidade coletiva de incluir as crianças no
debate político e o crime grave que é expor alguém com menos de 18 anos a riscos físicos ou
tortura emocional. O direito que é mais aprofundado nas reportagens é à educação pública de
qualidade – ainda assim, de forma superficial. Contudo, a maioria das matérias também deixa
claro que agressões físicas às crianças é caso de Polícia e Ministério Público, o que é uma
informação útil para os leitores.
Um ping-pong publicado pela Folha (11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz
que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano), por exemplo, trata da perseguição que
Isadora tem sofrido, dos ataques físicos pelos quais já passou e de um suposto
constrangimento moral que tem sofrido na escola. Nada disso é tratado com a devida
gravidade: não se citam leis, não se procuram organizações de proteção à infância, não
existem dados sobre ataques a crianças no Brasil.
Já no O Globo (30/01/2013 – Ciberativismo Abre Campus Party – p. 30 Economia), o
texto utiliza uma citação indireta de Isadora: “Brigar por uma causa é difícil”, arrematada por
uma acusação da garota de que os professores colocam os alunos da escola contra ela. Ora: a
questão principal, que deveria interessar ao jornalismo, não é a dificuldade de brigar por uma
causa, o que só é útil para construir mártires. É o fato de que existem direitos, como a
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liberdade de expressão, a participação política e o direito a crescer num ambiente saudável (e
isso inclui a escola) que devem ser respeitados independentemente de qualquer causa.
Para discutir o direito das crianças num sentido amplo é preciso consultar fontes que
possam falar sobre eles. O número quase irrelevante de especialistas consultados mostra que
houve alguma negligência na apuração. Na tabela:

TABELA 23: 3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram
consultados? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%) 6 (75%)

1 (12,5%)

8

O GLOBO 1 (11,1%) 8 (88,9%)
TOTAL

2 (11,8%) 14 (82,3%)

9
1 (5,9%)

17

Os especialistas consultados pela Folha (07/10/2012 – Alunos Criam Páginas na Web
para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano) foram: Vânia Kenski, professora de pós-graduação
em educação na USP, a diretora da ONG todos pela educação, Priscila Cruz e antropóloga
argentina Paula Sibilia (07/10/2012 – Escola Troca Formação de Cidadão Pela Capacitação
de Clientes – p. C4 Cotidiano). Já no O Globo (09/12/2012 – Na Esperança de Escolas
Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12 País), foram consultados o economista Gustavo
Ioschpe, especializado em economia da educação e a diretora da ONG todos pela educação,
Priscila Cruz (mesma fonte utilizada pela Folha).
Os especialistas consultados colaboraram muito nas duas únicas matérias em que
aparecem. Na tabela:

TABELA 24: 4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram
informações relevantes para a discussão? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%)

7 (87,5%)

8

O GLOBO 1 (11,1%)

8 (88,9%)

9

TOTAL

15 (88,2%)

17

2 (11,8%)

Na Folha, na reportagem já citada, a professora Vânia Kenski trouxe a discussão da
transparência sobre a administração das escolas, que, na opinião dela, é uma consequência da

126

internet e de uma “nova forma de cultura” que é “irreversível”. Já Priscila Cruz
problematizou, pela primeira e única vez em toda a cobertura, o modo de produzir o Diário
de Classe. Ela afirmou que as páginas “devem se preocupar também em apontar soluções e
pontos positivos, e não apenas em expor os problemas”. Apenas a antropóloga argentina
Paula Sibilia, que aparece em um ping-pong próprio (porém atrelada aos textos anteriores por
indicação escrita do jornal: “LEIA MAIS nas págs. C3 e C4”) foge do assunto central do
Diário. Contudo, ela discute sobre as transformações da escola: mudança de conteúdo
programático, de estrutura, informatização das aulas, uso de câmeras, etc.
Em O Globo, no texto já citado, a colaboração também foi bastante pertinente. O
direito à participação política, à educação pública de qualidade e à liberdade de expressão foi
bem desenvolvido pelos especialistas consultados. A saber: “Para o economista Gustavo
Ioschpe, especializado em economia da educação, a atitude desses jovens tem grande
relevância ao trazer à tona informações pouco conhecidas. Como ele compara, a educação
pública brasileira ainda é uma caixa preta, em que todos sabem quanto dinheiro entra, mas
não há clareza sobre a aplicação dessa verba: – A única maneira de descobrirmos a realidade
dessas escolas é por meio desses alunos. E isso vai ter um impacto tremendo, já que a
sociedade ainda tem uma visão muito opaca e equivocada sobre o que acontece no interior
desses locais. A diretora-executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, também
elogia a mobilização. Para ela, tratam-se de jovens que estão conscientes de como a educação
de qualidade é um direito, o que já é um bom sinal de mudança. Agora, cabe aos estudantes
não ficarem restritos ao campo das denúncias: – É preciso participar das soluções, discutindo
qual o papel de cada um na busca de uma escola melhor. Priscila destaca que esse
movimento criado pelos estudantes na internet ainda não entrou em pauta nos órgãos
maiores. Entretanto, ela espera que, conforme essas iniciativas ganhem corpo, os gestores
públicos comecem a voltar seus olhares para o que está sendo divulgado – Trata-se de
informação preciosa, vinda diretamente da fonte – conclui a educadora”.
A qualidade das notícias sobe vertiginosamente quando especialistas são consultados,
como é perceptível. Além deles, quando se trata dos direitos das crianças, também é
importante consultar as fontes oficiais, que devem zelar por elas. Na análise, chegamos ao
seguinte dado:

TABELA 25: 5. Fontes oficiais foram consultadas? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
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FOLHA

4 (50%)

2 (25%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

8

O GLOBO 2 (22,2%) 7 (77,8%)
TOTAL

6 (35,3%) 9 (52,9%) 1 (5,9%)

9
1 (5,9%)

17

As fontes oficiais foram consultadas em apenas 35,3% das matérias e parcialmente
em 5,9%. Na Folha, cabe ressaltar, a situação é bem melhor que em O Globo. Quando
procuradas, as Secretarias de Educação representaram a maior parte das fontes oficiais:
coube a elas explicar qual posicionamento o governo iria tomar diante das denúncias feitas
pelos Diários de Classe. A matéria da Folha que se enquadra em “Parcialmente” (07/10/2012
– Alunos Criam Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano) foi assim
considerada porque cita três Diários de Classe diferentes, que pediam um posicionamento
oficial dos estados, e apenas duas Secretárias de Educação foram procuradas pela reportagem
(note-se que, quando o texto afirma “a secretaria não quis emitir opinião” ou algo do tipo,
esta pesquisa considera que o órgão foi consultado. Logo, nem essa informação é dada
quando afirmamos que alguém ou alguma instituição não foram procurados).
Os dois casos de omissão mais graves que encontramos estão no Globo. O primeiro
deles (08/11/2012 – Casa de Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País) trata de um
atentado à casa de Isadora que machucou a avó da garota. A matéria afirma que um Boletim
de Ocorrência foi aberto na polícia, contudo a apuração não conta nem com a polícia nem
com o Ministério Público para discutir um ataque à uma criança – o que é absurdo não
apenas para matérias que tratam de pessoas com menos de 18 anos, mas para qualquer
matéria sobre violência. O mesmo ocorre em um segundo texto do jornal (19/02/2013 –
Autora de ‘Diário de Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9 País): ele trata sobre uma ameaça
de morte que Isadora recebeu pela internet e nenhuma fonte oficial é procurada para falar
sobre o assunto.
Quando foram consultadas, contudo, as fontes oficiais deram informações
imprescindíveis em todos os casos. Em números:

TABELA 26: 6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes
para a discussão? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

5 (62,5%)

3 (37,5%)

8

O GLOBO 2 (22,2%)

7 (77,8%)

9
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TOTAL

7 (41,2%)

10 (58,8%)

17

As Secretarias de Educação sempre deram informações importantes sobre como iriam
resolver os problemas. Na Folha (07/10/2012 – Alunos Criam Páginas na Web para
‘Dedurar’ Escolas – C1 Cotidiano), por exemplo, “A Secretaria de Educação da Bahia diz
que fará reformas no local”; e “A Secretaria da Educação de S. Paulo diz que a escola
recebeu 160 carteiras novas e que passará por uma reforma geral, ao custo de R$ 4,6 milhões.
A previsão é que a obra comece no primeiro trimestre de 2013”.
Em O Globo (20/09/2012 – Crítica a Professora Leva Aluna à Delegacia – p. 11
País), além das Secretarias, um delegado e o Ministério Público deram informações
importantes para se entender crimes que envolvem crianças: “O caso será arquivado, porque
não houve representação nem da professora, que fez a queixa, nem do pai da estudante, que
também havia registrado queixa. Mas, mesmo assim, será encaminhado ao Ministério
Público, à Justiça e à 6ª Delegacia da Criança e do Adolescente – disse o delegado. No
Ministério Público, a informação é que, quando um crime envolve menores, é necessário o
acompanhamento do órgão para saber se houve desrespeito aos direitos da criança”.
Sem especialistas e sem fontes oficiais na maior parte da cobertura, é esperado que o
jornalista não saiba qual é a legislação que aborda os direitos das crianças com os quais ele
está lidando em cada matéria – e, como vimos na abertura desta categoria, eles são muitos. A
tabela a seguir mostra que os jornais ignoraram quase completamente as leis que tratam do
assunto das pautas:

TABELA 27: 7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA
O GLOBO
TOTAL

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%) 5 (62,5%)

1 (12,5%)

8 (88,9%)

1 (11,1%)

1 (5,9%) 13 (76,5%) 2 (11,8%)

1 (12,5%)

8
9

1 (5,9%)

17

Como orienta a ANDI, antes de escrever a matéria, é preciso consultar a legislação
específica sobre crianças e adolescentes. Desta forma, o jornalista se torna consciente da
melhor forma de tratar a infância e quais são as necessidades deste público. É essencial
consultar, no mínimo, o ECA e a Convenção.
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A orientação não parece ter sido seguida. Na Folha, em apenas uma matéria
(26/10/2012 – Aluno de ‘Diário de Classe’ Processa Candidato em SC – p. 5 Eleições 2012)
foi dito que um candidato estava sendo processado pela família por “uso indevido da imagem
da adolescente”, o que é uma infração prevista pela legislação especializada. Contudo, em
todos os outros textos, nos dois jornais, nenhuma legislação que aborda os direitos das
crianças é citada.
O mesmo acontece com políticas públicas e dados de pesquisa: até nas reportagens
especiais sobre o fenômeno – a Folha, por exemplo, dedicou três páginas a ele no mesmo dia
–, nenhum desses aspectos é trabalhado, como podemos ver nas tabelas a seguir:

TABELA 28: 8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO
FOLHA

6 (75%)

O GLOBO

9 (100%)

TOTAL

15 (88,2%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
2 (25%)

8
9

2 (11,8%)

17

TABELA 29: 9. Dados de pesquisa são citados? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO
FOLHA

6 (75%)

O GLOBO

9 (100%)

TOTAL

15 (88,2%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
2 (25%)

8
9

2 (11,8%)

17

O que podemos perceber, numa avaliação geral, é que há pouco esforço dos jornais na
construção do contexto (assunto que será abordado na análise da próxima categoria):
especialistas, pesquisas e fontes oficiais são negligenciados. Com isso, os direitos das
crianças não são devidamente promovidos e o público não conhece nem a legislação, nem
políticas públicas sobre o tema, nem dados que possam dar a dimensão de problemáticas
como a violência contra quem tem menos de 18 anos ou o estado do patrimônio material da
educação pública, por exemplo – e mesmo que esses dados não existam nos arquivos do
governo, só a afirmação de que eles não estão disponíveis já seria de extrema relevância.
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Contudo, deve-se elogiar o fato de que os repórteres, quando buscam as fontes
oficiais e especialistas, conseguem informações importantes, apresentadas de forma
adequada. Logo, a equipe sabe como entrevistar: só falta que entreviste de fato.

4.1.4 Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças
Escrever sobre certos públicos exige um esforço extra do repórter. Quem escreve
matérias que tratam de pessoas LGBTs, por exemplo, deve estar atento à realidade de
opressão, para que o texto se insira na narrativa corrente de abusos com a intenção de
transformá-la. A mesma orientação cabe para notícias sobre mulheres ou pessoas negras, por
exemplo. Com crianças, ocorre o mesmo.
Alguns podem perguntar se esta é a função do jornalismo. Acreditamos que sim: cabe
a ele fomentar uma sociedade igualitária e sem opressões. Para crianças, a resposta é ainda
mais inquestionável e tem base legal: é função da sociedade, inclusive das empresas
privadas, como jornais, prover a manutenção do bem-estar da criança. Está no ECA, na
Convenção e nos documentos internacionais que tratam de jornalismo. Logo, divulgar uma
notícia sobre este público que não privilegia contextos é optar por se omitir na construção de
uma sociedade melhor e, de alguma forma, atentar contra o próprio jornalismo e a legislação
do Brasil.
Dito isso, vamos aos primeiros achados desta categoria:

TABELA 30: 1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a
discussão macro do assunto em questão? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

2 (25%)

8

4 (44,4%) 1 (11,1%)

9

6 (75%)

O GLOBO 4 (44,4%)
TOTAL

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

10 (58,8%) 6 (35,3%) 1 (5,9%)

17

Aqui recordamos as orientações da ANDI: na matéria, deve-se privilegiar o contexto
correto para expor a história e a imagem da criança entrevistada e não supervalorizar a
dramatização de uma única história; não se deve ficar restrito ao fato em si (o que, quem,
quando, como, por que). O ideal é ir além, mostrando como ele conversa com outros
episódios, qual é o contexto que ajuda a entender o fenômeno, como ele se insere nos
cenários nacional e internacional e se toca outras questões como gênero, classe, etnia,
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orientação sexual e deficiências; por fim, o bom jornalismo não se limita a denunciar:
procura, com as fontes pertinentes, formas de resolver os problemas que a matéria levanta.
O que acontece é que, na maior parte da cobertura – caso que se agravou na Folha – a
história de Isadora é tão supervalorizada que apaga os rastros que a antecedem e também os
desdobramentos que a sucedem, como a situação da educação pública em todo o país, a falta
de canais para que a criança se expresse politicamente, a falta de habilidade da sociedade
para lidar com isso, a problemática da agressão contra adolescentes, etc. As matérias tratam,
prioritariamente, de Isadora Faber e sua escola, como fatos isolados.
Uma reportagem da Folha (07/10/2012 – Alunos Criam Páginas na Web para
‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano) se destaca por trazer contexto: o jornal procurou outros
Diários pelo Brasil e se aprofundou na situação de outras escolas do país. O mesmo fez O
Globo (09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12
País), o que faz com que o problema não seja enxergado como fato isolado. Em uma das
matérias da Folha (19/10/2012 – Em Rede Social, Médica Mostra Problemas de Posto de
Saúde – p. C3 Cotidiano) foi possível observar que problemas estruturais não estão restritos à
educação, mas também à saúde, e em diferentes estados, já que Isadora vive em Florianópolis
e a médica em Goiânia.
O caso do Globo (19/01/2013 – Isadora Faber – p. 9 Prêmio Faz Diferença) que foi
enquadrado em “parcialmente” por esta pesquisa foi um perfil da garota que supervaloriza
sua história. Contudo, dá a entender que o problema é nacional nos trechos: “[...] inspirou
dezenas de iniciativas semelhantes” e “Além disso, alunos de escolas públicas de todo o país
criaram páginas motivados pela iniciativa de Isadora – que também implantou um fórum
fechado em sua página para promover a troca de informações entre jovens”.
O principal problema do achado anterior, como afirma a ANDI, pode ser o
encobrimento do contexto para privilegiar um único fato – o que acabou acontecendo, como
mostra a tabela:

TABELA 31: 2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
(Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

6 (75%)

2 (25%)

O GLOBO 3 (33,3%) 4 (44,4%)
TOTAL

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
8
2 (22,2%)

5 (29,4%) 10 (58,8%) 2 (11,8%)

9
17
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Como se vê, o contexto é inexistente ou insuficiente (caso em que atribuímos
“parcialmente”) na maioria das matérias dos dois jornais. As reportagens tratam da escola de
Isadora, dos atentados que Isadora sofreu, de sua iniciativa política. O contexto que leva a
isso, como já afirmamos, é encoberto na grande maioria dos casos. Um destes casos, em O
Globo (19/02/2013 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9 País), é
especialmente grave. A criança está em situação de vulnerabilidade, sem desenlace do
conflito. Ela tanto foi ameaçada de morte como, afirma o texto, “não vai mais sozinha à
Escola” e teve “sua avó ferida quando apedrejaram a casa da família”. O texto é tão
personalista que não consulta sequer o Ministério Público para entender a gravidade de todas
essas acusações e qual é a situação da infância no Brasil no tocante à proteção física e
psicológica.
Como se pode ver até aqui, o contexto macro das situações não é dado. Mas e o
micro? Os jornais tratam, ao menos, dos prós e contras do Diário de Classe, que é o assunto
específico das matérias? Os números podem ser vistos a seguir:

TABELA 32: 3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado (o Diário de Classe)? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA
O GLOBO
TOTAL

NÃO

1 (12,5%) 4 (50%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
2 (25%)

1 (12,5%)

8

2 (22,2%)

1 (11,1%)

9

1 (5,9%) 10 (58,8%) 4 (23,5%)

2 (11,8%)

17

6 (66,7%)

Recordamos o que diz a ANDI: não se deve construir uma reportagem de forma
maniqueísta, com mocinhos e vilões: melhor levantar o nível do debate público. Por isso, é
importante entender se os jornais trataram o Diário com a complexidade devida (já que ele,
como discutimos nos capítulos teóricos, é uma ferramenta de empoderamento que pode ser
perigosa se mal manejada). Ou seja, se problematizaram o caso.
A resposta, como mostra a tabela anterior, é “não” na maior parte dos casos. E não
faltaram janelas para essa discussão aparecer. Por exemplo: a segunda matéria da Folha sobre
o Diário (29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano) trazia a informação que um professor poderia ser demitido pelas acusações de que
“a turma não consegue aprender direito com ele”, feitas por Isadora pela internet. Em
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nenhum momento a matéria discute os riscos de se expor alguém ao ponto de gerar uma
demissão, nem a responsabilidade compartilhada dos pais na emissão dessas opiniões pela
filha. Relembrando o artigo 13 da Convenção, a liberdade de expressão das crianças está
restrita quando se é preciso proteger “respeito dos direitos ou da reputação dos demais”
(BRASIL, 1990b).
Em outra matéria do jornal (19/10/2012 – Em Rede Social, Médica Mostra Problemas
de Posto de Saúde – p. C3 Cotidiano) é associada a incursão na política participativa feita por
Isadora, de 13 anos, à de uma médica com 25 anos – como se a responsabilidade e a forma de
gerir o conteúdo que elas produzem fosse similar. O Diário de Classe, neste texto, é
construído como um bom exemplo a ser seguido por quaisquer pessoas, que compartilhariam
as mesmas responsabilidades independentemente da idade.
Em O Globo, dois casos chamam atenção. O primeiro deles (8/11/2012 – Casa de
Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País), sobre uma agressão, traz um texto que não
se aprofunda no Diário de Classe. O título e o apoio (“Casa de blogueira de 13 anos é
apedrejada – Vítima é autora do blog ‘Diário de Classe’, que relata problemas na escola”)
dão a entender que ela foi retaliada por uma boa ação (a agressão sofrida pela criança não se
justifica de modo algum, seja motivada por uma boa ou por uma má ação. Apenas
observamos que, na matéria, valora-se o Diário como algo apenas bom e que, por sua
bondade inerente, gera perseguição dos maus – que também têm sua maldade tratada como
algo inerente, como veremos mais adiante na Análise do Discurso. É maniqueísta).
O mesmo aconteceu em outra matéria do jornal (28/03/2013 – Encontro do GLOBO
Discute Impacto da Tecnologia na Educação – p. 12 Rio). Nela, a sequência: “Mas nem tudo
foi fácil. A direção e Professores ficaram contra a aluna, que passou a sofrer ameaças de
outros estudantes. – Acho que nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Os Professores
registraram queixas contra mim na delegacia. Fico meio insegura, mas meus pais estão
sempre junto, me apoiando – disse a estudante, que já foi acusada de cometer calúnia e
difamação” dá a entender que as reações contrárias, incluindo a acusação, são frutos do fato
de que “nem todo mundo gosta de ouvir a verdade”.
Consideramos como “parcialmente” os casos em que os prós ou contras foram
mostrados, mas não satisfatoriamente desenvolvidos, ou construídos de forma confusa. Por
exemplo, na Folha (8/11/2012 – Casa de Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é
Apedrejada – p. 3 Cotidiano), uma matéria que trata sobre um atentado sofrido por Isadora,
ao citar que “Essa não é a primeira vez que a família de Isadora Faber precisa ir à delegacia
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após a criação do ‘Diário de Classe’. Em setembro, a aluna foi chamada para depor após uma
professora a acusar de calúnia e difamação”, o texto pincela um contra pertinente do Diário
de Classe: o possível dano à imagem de um professor. Contudo, este dano é equiparado à
agressão que a família da garota (o apedrejamento) sofreu e que a levou à delegacia (como
mostra a frase “Essa não é a primeira vez que a família de Isadora Faber precisa ir à
delegacia após a criação do ‘Diário de Classe”) – e são casos completamente diferentes: em
um, o apedrejamento, a família da garota foi claramente vitimada. Já no segundo, outra
pessoa pode ter sido vitimada pelo Diário de Classe. Ao equipará-los, confunde-se o leitor. Já
no Globo (7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O
Globo), em um ping-pong, o Diário é retratado como algo positivo em toda a entrevista.
Contudo, ao citar a ida à delegacia e uma orientação de Isadora sobre “evitar fazer acusações
pessoais” na internet, o leitor pode subentender que existem alguns contras.
Consideramos como “sim” à pergunta da tabela anterior apenas um único caso em
que tanto os prós como os contras foram mostrados. Podemos citar como exemplo na Folha
(07/10/2012 – Alunos Criam Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano). A
matéria foi eficiente para tratar dos prós, ao mostrar, num quadro com quatro Diários de
Classe, como cada um mudou para melhor a escola. Já os contras podem ser observados
quando se discute a problemática de um diretor (“‘Pedi que ele apagasse alguns comentários
ofensivos. Se o objetivo é melhorar a escola, ele não pode deixar que isso se perca’, conta o
diretor Joaquim Faustinoni”) e na fala de uma diretora de ONG: “Diretora da ONG todos
pela educação, Priscila Cruz diz que os ‘diários de classe’ devem se preocupar também em
apontar soluções e pontos positivos, e não apenas em expor os problemas”.
Um assunto como o Diário de Classe, como vimos até aqui, necessita de contexto
porque mobiliza muitas pessoas e setores da sociedade: crianças (afinal, as próprias matérias
mostram que dezenas seguiram o exemplo de Isadora), pais, Estado, escolas. Então, é natural
que se espere, em cada texto que trata do assunto, um serviço pertinente. E é espantoso o fato
de não aparecer em nenhuma matéria dos dois jornais analisados. Na tabela:

TABELA 33: 4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM NÃO
FOLHA

7 (87,5%)

O GLOBO

9 (100%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
1 (12,5%)

8
9
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TOTAL

16 (94,1%)

1 (5,9%)

17

Como afirma a ANDI, sempre que possível, o repórter deve incluir um serviço na
matéria (telefones de Conselhos Tutelares ou do Ministério Público, por exemplo, ou dos
órgãos que sejam pertinentes ao caso analisado). Na grande maioria das matérias, nem o
endereço eletrônico da página de Isadora Faber, uma informação mínima para o leitor
entender o caso, foi citado.
Por fim, mais uma vez recorremos à ANDI antes de apresentar os próximos
resultados. Como afirma a Agência, não se deve transformar fatos em matérias únicas. O
ideal é acompanhar os desdobramentos deles e investir em séries de reportagem que cobrem
e fiscalizem as medidas das autoridades requisitadas e que permitam ao público uma
compreensão maior do que está sendo abordado.
Na Folha e em O Globo, o Diário de Classe foi coberto por alguns meses. Desta
forma, foi possível mostrar o desenvolvimento do assunto e as mudanças que o fenômeno
causou na sociedade. Contudo, é importante saber em qual situação se encontrava o caso
quando o jornal perdeu o interesse por ele. Chegamos ao seguinte quadro:

QUADRO 2: 5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso?
Pode-se dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram
desenlace? (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA

O GLOBO

De 28 de agosto até 11 de novembro de
2012, 8 textos noticiosos coesos foram
escritos sobre o assunto. A última
matéria mostra a garota se sentindo
perseguida na rua e na escola e os
inquéritos em andamento. Contudo, até
2015, mais nenhum texto relevante que
mostre os desdobramentos do caso foi
publicado.

De 20 de setembro a 29 de março de 2013, 9
textos noticiosos coesos foram escritos sobre o
assunto. O problema das agressões físicas e
emocionais não tinha sido resolvido: a garota,
relata o último texto, continuava a se sentir
ameaçada. Não se disse o resultado de nenhum
dos processos identificados pelo jornal – apenas o
da professora de português que denunciou a
garota por difamação e teve seu caso arquivado.

Nos dois jornais, a cobertura se encerrou mostrando uma adolescente, Isadora Faber,
em situação de vulnerabilidade. O desenvolvimento (ou congelamento, não se pode saber)
das investigações da polícia não foi mostrado e a cobertura jornalística esqueceu o caso,
deixando uma criança que teve seu nome muito divulgado, bem como sua imagem, à mercê
das perseguições que ela dizia estar sofrendo e que tinham registros em delegacias e no
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Ministério Público. Não é algo que se espera de um jornalismo responsável, como dissemos
na abertura das análises desta categoria.
Neste ponto, percebemos que o excesso de dramatização da história de Isadora
encobriu os outros aspectos importantes do Diário de Classe. A falta de contexto macro (que
relaciona o problema às suas causas maiores), bem como a não reflexão sobre o fenômeno
em si, tornam os textos pouco úteis para seus leitores. Pais e filhos podem ver no fato um
exemplo a seguir, mas, à exceção de poucas matérias que trazem um contexto adequado, eles
permanecerão desconhecendo os melhores caminhos para ação e as implicações legais do
assunto.
A falta de serviço em todas as matérias deixa claro que os jornais não tentaram levar
o leitor para além de suas páginas e, infelizmente, elas não foram suficientes para informá-lo
de forma adequada na maioria das vezes. Cabe também crítica à construção da imagem de
Isadora: ao fim da cobertura, a questão da luta pela educação pública de qualidade foi
encoberta pela história da criança perseguida por tentar ser revolucionária no Brasil. E é
desta forma, com uma adolescente amedrontada, que a história acaba. Sem desfecho.

4.1.5 Categoria 5: A Exposição da Criança em Imagens
As imagens que compõem uma matéria podem se submeter à análise de conteúdo. Por
isso, criamos uma categoria que as levasse em conta. Na maior parte dos textos, fotos de
rosto de crianças foram utilizadas. Como mostra a tabela:

TABELA 34: 1. Há alguma imagem da criança no texto? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

7 (87,5%)

O GLOBO 7 (77,8%)
TOTAL

NÃO

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
1 (12,5%)

2 (22,2%)

14 (82,3%) 2 (11,8%)

8
9

1 (5,9%)

17

As imagens das crianças também foram as principais da página na maioria dos casos.
Como se pode observar:

TABELA 35: 2. A foto da criança é a principal da página? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM

NÃO

FOLHA

2 (25%)

5 (62,5%)

PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL
1 (12,5%)

8
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O GLOBO 5 (55,6%)
TOTAL

2 (22,2%)

10 (58,9%) 4 (23,53%)

2 (22,2%)

9

3 (17,65%)

17

O uso das imagens, contudo, foi negativo em 42,86% das vezes – um número
considerável. A Folha, principalmente, mostrou as crianças em um contexto negativo em
57,1% dos casos. Já O Globo as mostrou em contexto positivo, como é indicado, em 71,43%
dos casos. Como afirma a ANDI, o repórter, ao lidar com crianças que participam de situação
de violência, como suspeitas ou como vítimas, não deve divulgar a imagem delas, de seus
parentes ou do lugar onde moram, para que não sejam identificadas. A orientação de omitir
esses dados é válida mesmo se a família autorizar a exposição – já que muitas famílias não
têm noção do impacto que a divulgação da mídia pode causar em suas vidas. Na tabela:

TABELA 36: 3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL
FOLHA

3 (42,9%)

4 (57,1%)

7

O GLOBO 5 (71,43%)

2 (28,57%)

7

TOTAL

6 (42,86%)

14

8 (57,14%)

Não identificamos o uso de imagens em coberturas neutras: apenas com teor positivo
ou negativo. Nas duas primeiras matérias publicadas na Folha de S. Paulo, por exemplo
(28/08/2012 – Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4
Cotidiano e 29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano), a imagem de Isadora é relacionada às suas conquistas.
Contudo, outras quatro matérias do jornal não tiveram o mesmo cuidado. Em uma
delas (26/10/2012 – Aluna de ‘Diário de Classe’ Processa Candidato em SC – p. 5 Eleições
2012), sobre uma possível infração cometida por um candidato ao usar a imagem de Isadora
Faber na campanha política – o que não deve ter sido algo agradável para a garota e sua
família, ou eles não estariam processando o político –, a matéria é ilustrada,
desnecessariamente, com a foto da criança. Em outra notícia (8/11/2012 – Casa de Estudante
Autora de ‘Diário de Classe’ é Apedrejada – p. 3 Cotidiano), Isadora aparece sorridente em
uma foto grande, num texto que trata de um atentado contra ela que machucou também sua
avó. Em outra matéria que trata principalmente das perseguições que a garota sofre
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(11/11/2012 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano) ela também aparece, meio escondida entre a porta de casa e a rua, como se
estivesse com medo de sair.
Já em O Globo, na maioria das matérias que Isadora ilustra, ela foi convidada para
palestras (28/03/2013 – Encontro do GLOBO Discute Impacto da Tecnologia na Educação –
p. 12 Rio), está recebendo prêmios (29/03/2013 – Noite de Festa com Apelo à Liberdade de
Expressão – 7 e 8 País) ou sua iniciativa é tratada de forma elogiosa (7/10/2012 – Dois Cafés,
Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo). Existem, contudo, duas
exceções: em uma delas (8/11/2012 – Casa de blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11
País), também sobre o apedrejamento da casa da garota, sua foto foi utilizada para ilustrar um
momento de sofrimento para sua família. O mesmo acontece em um texto em que a garota
afirma ter sido ameaçada de morte (19/02/2013 – Autora de ‘Diário de Classe’ Diz Ter Sido
Ameaçada – p. 9 País).
Além de checar o contexto de uso da imagem da criança, é preciso verificar se
houveram associações entre outras imagens e a dela. Isto aconteceu em seis casos:
TABELA 37: 4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação
entre sua imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva? (Ocorrências e
porcentagem)
JORNAIS POSITIVA NEUTRA NEGATIVA TOTAL
FOLHA

2 (66,7%)

1 (33,3%)

3

O GLOBO 2 (66,7%)

1 (33,3%)

3

TOTAL

2 (33,3%)

6

4 (66,7%)

As associações positivas publicadas na Folha (28/08/2012 – Garota de 13 Anos Narra
Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4 Cotidiano e 07/10/2012 – Alunos Criam
Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano) e no Globo (09/12/2012 – Na
Esperança de Escolas Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12 País) são muito parecidas: são
prints de postagens do Diário de Classe pelo Brasil, que ligam a adolescente ao ativismo
político de forma positiva. O Globo (29/03/2013 – Eles Fazem Toda a Diferença – p. 9 País)
ainda compara Isadora a outras pessoas consideradas “transformadoras” do Brasil, como o
ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A associação entre imagens
negativas, nos dois jornais, foi a mesma: a foto da garota foi colocada ao lado do rosto
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machucado de sua avó apedrejada, tanto na Folha (8/11/2012 – Casa de Estudante Autora de
‘Diário de Classe’ é Apedrejada – p. 3 Cotidiano) como em O Globo (8/11/2012 – Casa de
Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País).
Estes achados complementam o tópico seguinte. A saber:

TABELA 38: 5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da
criança? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%)

7 (87,5%)

8

O GLOBO 1 (11,1%)

8 (88,9%)

9

TOTAL

15 (88,2%)

17

2 (11,8%)

Os casos em que a família da criança foi exposta de forma negativa, nos dois jornais,
são os mesmos citados no tópico anterior: as matérias que tratam do apedrejamento da avó de
Isadora. A idosa tem doença degenerativa, não fala, não anda, e aparece, nos dois jornais,
com o rosto roxo e machucado próximo à foto da neta.
Por fim, nos perguntamos como foi feita a exposição de instituições ligadas às
crianças. Chegamos ao seguinte resultado:

TABELA 39: 6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas
à criança? (Ocorrências e porcentagem)
JORNAIS SIM
FOLHA

NÃO PARCIALMENTE NÃO SE APLICA TOTAL

1 (12,5%)

7 (87,5%)

8

O GLOBO 1 (11,1%)

8 (88,9%)

9

TOTAL

15 (88,2%)

17

2 (11,8%)

Apenas uma instituição é exposta de forma negativa nos dois jornais todas as poucas
vezes que ela aparece em imagens: a escola. Na Folha (28/08/2012 – Garota de 13 Anos
Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4 Cotidiano), o foco é a escola de
Isadora. A matéria mostra um print da página de Isadora em que ela exibe a fiação exposta do
colégio. Em O Globo (09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores, Alunos Vão à
Internet – p. 12 País), mais de uma escola é mostrada em suas fragilidades: tem fotos dos
alambrados e piso danificados de São Leopoldo, da falta de extintores e cadeiras destruídas
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em escolas da Bahia, de um professor da Paraíba agachado para escrever em um quadro
negro quebrado e, na mesma região, um “banheiro em estado deplorável”.
Vemos que o uso de imagens, apesar de valorizar a criança em muitos casos – e cabe
citar O Globo como o melhor exemplo disso – foi questionável nos dois jornais ao expor a
adolescente, sem necessidade, em situações de violência. Ao mostrar a avó machucada ao
lado da neta num atentado que foi uma represália ao Diário de Classe, ainda é possível
interpretar uma responsabilização da garota, de alguma forma, pelo que a idosa sofreu – o
que contradiz a legislação e as orientações éticas de como escrever sobre crianças.

4.2 A JORNADA DE ISADORA: A COBERTURA DO DIÁRIO DE CLASSE VISTA
SOB AS ANÁLISES DE DISCURSO E DE NARRATIVA

4.2.1 PRIMEIRO ATO

4.2.1.1 O Mundo Comum
O Mundo Comum, como expomos no capítulo anterior, é o trivial, a realidade
ordinária antes de sua desestabilização. Acreditamos que os jornais querem chegar a seus
leitores, na construção do Mundo Comum, pela ideia da precariedade do patrimônio público
e de sua má gestão, que contaminaria não só a educação como até a saúde. Como mostra o
quadro:

QUADRO 3: 1. Mundo Comum (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
O Mundo Comum de Isadora é de:
“Portas
sem
fechadura,
fios
desencapados, mesas quebradas e trocatroca
de
professores”.
Existem
“fechaduras quebradas e tomadas
desprotegidas” (28/08/2012 – Garota de
13 Anos Narra Problemas de Escola em
Diário na Internet – p. C4 Cotidiano). O
cenário específico dela é a escola
municipal Maria Tomázia Coelho. Ela
não é a única vítima do Mundo Comum:
outros alunos do Brasil relatam que suas
escolas sofrem “deficiências estruturais
e pedagógicas”. A situação é

O GLOBO
O Mundo Comum de Isadora é uma escola em
situação precária. E esse mesmo Mundo
Comum é compartilhado por outras crianças.
“Uma foto mostra infiltrações deteriorando o
teto de uma sala na Escola Estadual de S.
Paulo, na capital paulistana. Em outra imagem,
um professor da Escola Estadual Maria
Honorina Santiago, em Santa Rita, na Paraíba,
aparece escrevendo de joelhos num quadro
negro que se soltou da parede. E, no Rio
Grande do Sul, a quadra esportiva da Escola
Estadual de Ensino Médio Villa Lobos, em S.
Leopoldo, é retratada com piso e alambrado
bastante danificados. Essas fotos, e muitas
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semelhante: “Paredes sustentadas por
escoras, janelas quebradas, fiação
exposta e refeitório fechado na hora da
merenda” (07/10/2012 – Alunos Criam
Páginas na Web para ‘Dedurar’ Escolas
– p. C1 Cotidiano). Até num posto de
saúde de Goiânia, que é público, a
situação de depredação se repete e
obriga uma médica a seguir o exemplo
de Isadora (19/10/2012 – Em Rede
Social, Médica Mostra Problemas de
Posto de Saúde – p. C3 Cotidiano).

outras vindas de diversas partes do Brasil, estão
todas no Facebook. Foram publicadas em perfis
criados por estudantes que se inspiraram na
página ‘Diário de Classe’, da estudante Isadora
Faber, de Florianópolis. A história dessa
catarinense de 13 anos ganhou projeção
nacional. Em julho, ela criou a página na rede
social para expor os problemas da Escola
Municipal Maria Tomázia Coelho, onde estuda.
Orelhão quebrado, fios elétricos desencapados,
falta de professores...” (09/12/2012 – Na
Esperança de Escolas Melhores, Alunos Vão à
Internet – p. 12 País).

Os textos expõem a situação com certa banalização, enumerando os problemas, que
são muitos, por vírgulas. Não se aprofundam no que os causa, porque já se supõe que o
leitor sabe o motivo. Apenas duas, entre 17 matérias, possuem fotos da escola. Ou seja:
entende-se que o leitor já conhece aquela realidade, logo, ela não precisa ser mostrada. Nos
dois jornais, os interdiscursos que sustentam a banalidade da situação se baseiam, sem
dúvida, no imaginário de que o patrimônio e a administração pública são naturalmente
precários.

4.2.1.2 Chamado à Aventura
A figura do herói é apelativa em muitas culturas, do ocidente ao oriente, como
afirma Campbell (2007) e não parece ser diferente na nossa. O Chamado à Aventura, ou
seja, o gatilho que faz Isadora desestabilizar o Mundo Comum, foi o contato inesperado que
a garota teve com uma blogueira. No quadro:

QUADRO 4: 2. Chamado à Aventura (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
O Chamado à Aventura, na Folha é quando “Aluna
da 7ª série, Isadora Faber, conta que teve a ideia
durante as férias, após descobrir o blog de uma
estudante que fotografava a merenda da escola. ‘Vi
que minha escola tinha mais problemas do que a
comida’, diz” (28/08/2012 – Garota de 13 Anos
Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p.
C4 Cotidiano). No futuro, será o exemplo da própria
Isadora que vai inundar o mundo com consciência –
um de seus feitos no Retorno com o Elixir.
“Inspirados pela catarinense Isadora Faber, 13,
estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de

O GLOBO
Em O Globo, o Chamado também
vem da consciência que surge
após ela conhecer a “blogueira
escocesa de 9 anos” (7/10/2012 –
Dois Cafés, Um Skype e a Conta
com... ...Isadora Faber – Revista
O Globo). Para os outros autores
dos Diários, pode-se dizer que o
Chamado é a tomada de
consciência do problema e de um
modo de resolvê-lo, que acontece
quando os garotos têm contato
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classe’ na web para mostrar as deficiências
estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que
estudam. Isadora foi pioneira com sua página sobre
uma escola municipal de Florianópolis” (07/10/2012
– Alunos Criam Páginas na Web para ‘Dedurar’
Escolas – p. C1 Cotidiano). “Inspirada nos ‘diários
de classe’ criados para denunciar problemas em
escolas públicas, uma médica de Goiânia decidiu
fazer seu próprio diário virtual para exigir melhorias
para o posto de saúde onde trabalha” (19/10/2012 –
Em Rede Social, Médica Mostra Problemas de Posto
de Saúde – p. C3 Cotidiano).

com o Diário de Classe de
Isadora. “Foram publicadas em
perfis criados por estudantes que
se inspiraram na página ‘Diário de
Classe’, da estudante Isadora
Faber, de Florianópolis. A história
dessa catarinense de 13 anos
ganhou
projeção
nacional”
(09/12/2012 – Na Esperança de
Escolas Melhores, Alunos Vão à
Internet – p. 12 País).

A garota desenvolve consciência do problema após ler o blog de uma garota
escocesa. Daí ocorre uma iluminação repentina: a descoberta de si como uma figura jovem e
inconformada que foi tocada para a transformação – tudo isso ressoa no imaginário clichê do
herói. E é esse imaginário que permite aos dois jornais justificar o início do Diário de Classe
a partir a consciência repentina do problema e da ferramenta para resolvê-lo.

4.2.1.3 Recusa do Chamado
Esta fase, em que o herói tenta outros meios para resolver o problema antes de
atravessar o primeiro limiar (ou foge momentaneamente), não aparece na Folha ou no
Globo. Isadora não tenta as vias ordinárias para resolver os problemas. Isto, obviamente,
aumenta a força do imaginário do herói: ela veio com o dom da transformação, uma
característica tão inerente como um traço de caráter, que é impossível recusar.

4.2.1.4 Encontro com o Mentor
O Mentor é aquele que prepara o herói para sua missão. Na nossa sociedade, como
explica Ariès (1981), ecoam os interdiscursos de que os pais e a escola são os guardiões das
crianças. Como, neste caso, a escola pública é o réu, era esperado que os pais fossem os
mentores de Isadora em sua incursão na política participativa. Não são. Tanto na Folha
como no Globo, é dito que ela se inspirou numa blogueira e apenas isso bastou para que
seguisse seu caminho. À parte dessa inspiração, ela não recebeu orientações de ninguém. Os
pais são, como já afirmamos, legalmente corresponsáveis pelo que a filha escreve. Mesmo
assim, a participação deles na orientação dela foi inexistente. Ou seja: o interdiscurso do
herói, que veio ao Mundo Comum pronto e só precisa despertar após seu Chamado à
Aventura pela Providência (e, portanto, não tem necessidade de orientação, porque nasceu
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orientado), se impôs sobre a noção (que é, ou deveria ser, um interdiscurso hegemônico) de
que crianças e adolescentes devem ser preparados pelos pais para a vida em sociedade. Isso
se repete em mais ocasiões com personagens diferentes. Isadora, nas matérias sobre os
outros Diários de Classe, será tratada como o Mentor de outras crianças. Os pais nunca
aparecem. Isso nos mostra que, de muitas formas, os jornais negaram à garota e aos outros
adolescentes o direito a serem tratados como crianças. Este raciocínio está de acordo com o
que descobrimos na Análise de Conteúdo, em que o sofrimento de Isadora é retratado como
martírio e não como desrespeito aos direitos das crianças repetidas vezes.
Como podemos ver:

QUADRO 5: 3. Encontro com o Mentor (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
Na Folha, o Mentor, que inspira e
prepara Isadora para a ação é a
blogueira que fotografava a merenda,
conforme o trecho já citado em
“Chamado à Aventura” (28/08/2012 –
Garota de 13 Anos Narra Problemas
de Escola em Diário na Internet – p.
C4 Cotidiano). Nos casos vindouros,
como também já dissemos, será a
própria Isadora a servir de guia para os
outros diários de classe: “Inspirados
pela catarinense Isadora Faber, 13,
estudantes de todo o país criaram seus
‘diários de classe’ na web para mostrar
as
deficiências
estruturais
e
pedagógicas das escolas públicas em
que estudam. Isadora foi pioneira com
sua página sobre uma escola municipal
de Florianópolis” (07/10/2012 –
Alunos Criam Páginas na Web para
‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano).

O GLOBO
No Globo, o Mentor de Isadora é a “blogueira
escocesa de 9 anos” (7/10/2012 – Dois Cafés,
Um Skype e a Conta com... ...Isadora Faber –
Revista O Globo), em quem Isadora se inspirou.
Porém, Isadora é o Mentor de todos os diários de
classe pelo Brasil. Ela tem um grupo que reúne
pessoas que se inspiram nela – “Em pouco
tempo, sua iniciativa foi ganhando admiradores.
Hoje, ‘Diário de Classe’ já tem mais de 500 mil
‘curtidas’ no Facebook, e virou um exemplo
seguido no país todo. A própria Isadora
administra um fórum com 99 alunos de
diferentes escolas brasileiras, e ela acha que já
foram criadas mais de cem páginas inspiradas na
sua iniciativa” – e dá dicas sobre o Diário –
“Acho que essas comunidades são muito
importantes porque, conforme os problemas são
apresentados, os responsáveis pela educação
sentem vergonha e buscam melhorias”
(09/12/2012 – Na Esperança de Escolas
Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12 País).

4.2.1.5 Travessia do Primeiro Limiar
É o momento em que o herói sai do Mundo Comum irremediavelmente. É a
passagem pelo portal que não admite retorno. Nos dois Jornais, é a criação do Diário de
Classe que representa essa Travessia, como mostra o quadro:

QUADRO 6: 4. Travessia do Primeiro Limiar (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA

O GLOBO
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A Travessia é o próprio Diário, que muda a vida
da garota. “Em menos de um dia, a estudante
catarinense Isadora Faber, 13, viu a página que
criou no Facebook para mostrar os problemas de
sua escola ganhar mais de 100 mil seguidores e
precisou faltar aula para atender a todos os
pedidos de entrevista”; “Além de alterar a rotina
da estudante, a repercussão do caso motivou,
ontem, uma reunião entre a diretoria da escola,
educadores e membros da Secretaria de Educação
de Florianópolis” (29/08/2012 – Escola Terá
Reforma Após Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano).

No Globo, a criação do Diário de
Classe é a Travessia do Primeiro
Limiar. “A história dessa catarinense
de 13 anos ganhou projeção
nacional. Em julho, ela criou a
página na rede social para expor os
problemas da Escola Municipal
Maria Tomázia Coelho, onde estuda.
Orelhão quebrado, fios elétricos
desencapados, falta de professores”
(09/12/2012 – Na Esperança de
Escolas Melhores, Alunos Vão à
Internet – p. 12 País).

A partir do momento que Isadora ou alguma outra criança cria a página, sua vida
muda e não há volta. O Diário representa apropriar-se da ferramenta que pode destruir o
Inimigo, a contragosto dele – e por isso o herói passará a ser perseguido, já que a simples
posse do instrumento é ameaçadora para seu antagonista. Como mostram as narrativas dos
jornais, O Diário também pode ser considerado a materialização da missão do herói, como
os mandamentos recebidos por Moisés. Essa construção idealizada da ferramenta mágica,
que aparece nos textos jornalísticos, típica dos heróis, vai fazer com que, como já
apresentado na Análise de Conteúdo, o Diário de Classe não seja analisado em seus prós e
contras na maioria dos casos, mas que apenas suas vantagens sejam abordadas.

4.2.2 SEGUNDO ATO

4.2.2.1 Provas, Aliados e Inimigos
As Provas, Aliados e Inimigos se desenham para o herói que encarou sua missão.
Para facilitar o entendimento, vamos começar pelos Aliados, seguir para os Inimigos e, por
fim, depois de conhecer os atores da história, chegar às Provas que eles impõem.
Tanto em O Globo como na Folha, os Aliados são os mesmos: Família, Sociedade,
Polícia, Ministério Público e Colegas de Classe. A família, ao aparecer como Aliado e não
como Mentor, mostra que, no contexto construído pelos jornais, não cabe a ela orientar a
garota: apenas lhe dar suporte. Isso é significativo quando comparamos à Análise de
Conteúdo anterior e percebemos que os pais não respondem (ao menos não nos jornais)
pelas complicações legais do Diário de Classe na maioria dos casos: são as crianças que se
manifestam. É como se os veículos, ao reforçar o imaginário do herói (entendido aqui no
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sentido de mártir), esvaziassem o papel dos responsáveis e os transformassem em um tipo
especial de “amigo”, que socorre, mas não orienta.
A Sociedade, sem dúvida, é o grande suporte de Isadora. Como mostra O Globo,
esse apoio cresce a cada matéria que é publicada. Ele ecoa o Mundo Comum apresentado
pelos jornais: todo o país, no imaginário popular evocado pelos veículos, vive problemas
graves por conta da precariedade do patrimônio público e de sua má gestão. Logo, o
interdiscurso aqui é de que Isadora representa uma insatisfação coletiva: ela é a heroína de
muitos. E não são apenas os que sofrem que estão do lado da garota. A legalidade também.
A Polícia e o Ministério Público zelam para que ela seja protegida. Ou seja: os oprimidos,
toda a sociedade que conhece os serviços públicos e os que zelam pelo bem-estar desta
sociedade apoiam Isadora. É o interdiscurso da salvadora, que se alia ao da mártir. Os
Colegas de Classe também são aliados importantes. Por estarem próximos e concordarem
com a garota, mostram que ela de fato está beneficiando as pessoas e seguindo o melhor
caminho. Todos juntos reforçam o imaginário de que a educação pública precisa, de fato, de
uma salvadora. Os exemplos podem ser vistos no quadro:

QUADRO 7: 5.1 Aliados (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
ALIADOS FOLHA
“A mãe de Isadora, Mel Faber,
Família
conta que a família apoia a
menina” (29/08/2012 – Escola
Terá Reforma Após Queixa em
Rede Social – p. C5 Cotidiano).
Sociedade “Em menos de um mês, a
página ganhou o apoio de
internautas pelo país – até
ontem, tinha 8.000 seguidores”
(28/08/2012 – Garota de 13
Anos Narra Problemas de
Escola em Diário na Internet –
p. C4 Cotidiano); “Ganhou
apoio de mais de 300 mil
pessoas na internet e, após
receber críticas, a instituição foi
reformada” (07/10/2012
–
Alunos Criam Páginas na Web
para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1
Cotidiano).

Polícia

O GLOBO
“Fico meio insegura, mas meus pais estão
sempre junto, me apoiando” (28/03/2013 –
Encontro do GLOBO Discute Impacto da
Tecnologia na Educação – p. 12 Rio).

“Tem muita gente que me apoia, diz que o
que estou fazendo está certo, então vou
seguir fazendo”; “Em pouco mais de dois
meses, a página de Isadora já recebeu 322
mil curtidas. Sua iniciativa repercutiu em
todo o país levando outros estudantes a
criarem páginas semelhantes. Até o jornal
francês ‘Le Monde’ elogiou a disposição
da pequena Lisa Simpson Catarinense”
(7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a
Conta com... ...Isadora Faber – Revista O
Globo); “Hoje, ‘Diário de Classe’ já tem
mais de 500 mil ‘curtidas’ no Facebook, e
virou um exemplo seguido no país todo”
(09/12/2012 – Na Esperança de Escolas
Melhores, Alunos Vão à Internet – p. 12
País).
“A Polícia Civil de Santa “Meus pais tomaram as providências e
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Catarina investiga um ataque à
casa da estudante Isadora Faber,
13, autora do ‘Diário de
Classe’, página virtual criada
para mostrar problemas da
escola onde estuda, em
Florianópolis” (8/11/2012 –
Casa de Estudante Autora de
‘Diário de Classe’ é Apedrejada
– p. 3 Cotidiano).
família
procurou
o
Ministério “A
Ministério Público Estadual,
Público
que diz que irá acompanhar o
caso” (8/11/2012 – Casa de
Estudante Autora de ‘Diário de
Classe’ é Apedrejada – p. 3
Cotidiano).
Colegas de “Os da minha sala são os que
mais
me
dão
apoio”
Classe
(11/11/2012 – Autora de
‘Diário de Classe’ Diz que Não
Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano).

hoje (ontem) levaram minha vó para fazer
exames e para a polícia” (8/11/2012 – Casa
de blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p.
11 País).

“No Ministério Público, a informação é
que, quando um crime envolve menores, é
necessário o acompanhamento do órgão
para saber se houve desrespeito aos
direitos da criança” (20/09/2012 – Crítica a
Professora Leva Aluna à Delegacia – p. 11
País).
“Na minha sala, pelo menos, meus colegas
me apóiam” (7/10/2012 – Dois Cafés, Um
Skype e a Conta com... ...Isadora Faber –
Revista O Globo).

Vamos, agora, aos Inimigos de Isadora. Nos dois jornais, eles vêm da escola: são os
Professores, A Professora que Fez a Queixa, o Pintor da Escola, A Filha do Pintor da Escola
e Suas Amigas, os Colegas de Fora da Classe (que, segundo publicam os jornais, ficam
contra a garota por culpa dos Professores), a Comunidade Escolar que pode estar
constrangendo-a e Um Homem que a Ameaça e que foi citado nos posts de Isadora – logo,
também ligado ao colégio. No Globo, a Direção da Escola é mostrada como Inimiga. Já na
Folha, a Diretora tem comportamento dúbio. Os detalhes estão nos três quadros a seguir:

QUADRO 8: 5.2 Inimigos (FOLHA DE S. PAULO)
INIMIGOS
Professores

Uma
Professora

DESCRIÇÃO
“No colégio, nem todo mundo ‘curtiu’ a iniciativa. ‘A diretora me
chamou e os professores começaram a dar indiretas na sala de aula’, diz a
garota. Também disseram que iam me processar” (28/08/2012 – Garota
de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4
Cotidiano); “Mas os professores contam para eles que estou fazendo uma
coisa ruim, que eles têm que tomar uma providência”; “Algum professor
lhe dá apoio?” “Não, nenhum” (11/11/2012 – Autora de ‘Diário de
Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano).
“Em setembro você foi à delegacia depois que uma professora reclamou
de uma postagem sua...” “Ela nem me olha. Se eu tiver alguma dúvida
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Que Fez a
Queixa
Colegas de
Fora da
Classe
O Pintor

A Filha do
Pintor e Suas
Amigas

A
Comunidade
Escolar

O Candidato

até posso perguntar, mas é bem difícil” (11/11/2012 – Autora de ‘Diário
de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano).
“E os colegas?” “Os da minha sala são os que mais me dão apoio. Mas os
outros da escola, não”; “Tem bastante aluno que me xinga, que diz que
vai me bater, me pegar na saída” (11/11/2012 – Autora de ‘Diário de
Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano).
“Eu desconfio que [o ataque] veio por parte desse pintor. Ele vem
ameaçando a Isadora faz tempo e agora agravou as ameaças” (8/11/2012
– Casa de Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é Apedrejada – p. 3
Cotidiano); “Falta pintura na escola inteira. A diretora disse que iam
pintar, mas o pintor nunca apareceu. E já faz dois anos” (11/11/2012 –
Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano).
“A maioria [das ameaças] vem da filha do pintor [da quadra, a quem
Isadora criticou no Facebook por não ter feito o serviço] e das amigas
dela. Elas falam que vão me bater, que vão me pegar na rua” (11/11/2012
– Autora de ‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10
Cotidiano).
“O Ministério Público de Santa Catarina abriu um procedimento na
semana passada para verificar se a aluna ‘está sofrendo constrangimento
no ambiente escolar’ e para discutir que medidas devem ser tomadas para
protegê-la” (11/112012 – Ministério Público Investiga Ameaças Feitas a
Estudante – p. C10 Cotidiano).
“Na época, a campanha do César me ligou três vezes pedindo que a
Isadora participasse do programa eleitoral dele, mas recusamos. Mesmo
assim usaram as imagens” (26/10/2012 – Aluno de ‘Diário de Classe’
Processa Candidato em SC – p. 5 Eleições 2012).

QUADRO 9: 5.3 Personagem Dúbio (FOLHA DE S. PAULO)
PERSONAGEM
DÚBIO
Diretora

DESCRIÇÃO
Aliada – “À Folha a diretora negou que tenha pedido para retirar a
página do ar. ‘Em nenhum momento fomos contra. Só tivemos cuidado
para que ela e outras pessoas tivessem a imagem preservada”
(29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após Queixa em Rede Social – p.
C5 Cotidiano).
Inimiga – “A diretora faz alguma coisa?” “Às vezes ela chama todo
mundo para conversar, mas nunca resolve” (11/11/2012 – Autora de
‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais Sozinha – p. C10 Cotidiano);
“A mãe, Mel Faber, 45, aprova a atitude da filha e diz que foi chamada
na escola duas vezes. Segundo ela, a diretora lhe disse que apoiava a
iniciativa, mas pediu que a página fosse apagada” (28/08/2012 –
Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet –
p. C4 Cotidiano); “Segundo o delegado Leonardo Silva, a diretora da
escola Maria Tomázia Coelho, Liziane Farias, fez um boletim de
ocorrência nesta semana acusando os pais de Isadora de ‘perturbação
do sossego e do trabalho escolar’” (11/112012 – Ministério Público
Investiga Ameaças Feitas a Estudante – p. C10 Cotidiano).
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QUADRO 10: 5.4 Inimigos (O GLOBO)
INIMIGOS
Professora
Que Fez a
Queixa

DESCRIÇÃO
“Hoje, eu e meu pai fomos na delegacia porque minha professora de
português fez um BO de calúnia e difamação” (20/09/2012 – Crítica a
Professora Leva Aluna à Delegacia – p. 11 País); “Isadora já foi parar na
delegacia ao ser acusada de calúnia e difamação por uma professora”
(19/01/2013 – Isadora Faber – 9 Prêmio Faz Diferença);
Professores “Eu acho que ainda dá para melhorar muito. Essa situação dos professores
que faltam principalmente” (7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta
com... ...Isadora Faber – Revista O Globo); “A direção e Professores ficaram
contra a aluna, que passou a sofrer ameaças de outros estudantes”; “Os
Professores registraram queixas contra mim na delegacia” (28/03/2013 –
Encontro do GLOBO Discute Impacto da Tecnologia na Educação – p. 12
Rio).
Colegas de “Isadora enfrentou críticas de muitos colegas de classe, pais e professores,
que não aprovaram tanta exposição”; “E o que te deixa mais triste?” “Os
Fora da
meus colegas da escola que não me apóiam. O fato de acharem que o que
Classe
estou fazendo é contra a escola, não a favor” (7/10/2012 – Dois Cafés, Um
Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo); “Quando
comecei a postar, e os problemas foram resolvidos, muitos colegas me
apoiaram. Mas depois os professores disseram que eu trouxe coisas ruins
para a escola e hoje eles são contra mim” (30/01/2013 – Ciberativismo Abre
Campus Party – p. 30 Economia).
“A família suspeita de um homem que teria sido citado em ‘posts’ anteriores
Um
de Isadora. O pai da menina já teria sido ameaçado” (8/11/2012 – Casa de
Homem
Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País).
que a
Ameaça
Coletivo do “Incrível como tem gente ignorante, gente que não tem mínimo de decência.
Alguns coitados pensam que são donos de tudo e da verdade, pensam que
Mal
podem nos intimidar, mas não vão conseguir” (8/11/2012 – Casa de
Blogueira de 13 Anos é Apedrejada – p. 11 País); “Muitos me dizem que
não é bem assim, que não é possível” (29/03/2013 – Noite de Festa com
Apelo à Liberdade de Expressão – p. 7 e 8 País); “Acho que nem todo
mundo gosta de ouvir a verdade” (28/03/2013 – Encontro do GLOBO
Discute Impacto da Tecnologia na Educação – 12 Rio); “A menina foi direta
e disse ter pena dos alunos dele, por serem educados por um profissional que
não acredita em mudanças” (19/01/2013 – Isadora Faber – p. 9 Prêmio Faz
Diferença); “Quem faz ameaças assim, só pode ser um covarde acomodado
que se contenta com as migalhas que são dadas. Deve achar normal a
corrupção, os atentados, a violência” (19/02/2013 – Autora de ‘Diário de
Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9 País).
Direção da “A direção e Professores ficaram contra a aluna, que passou a sofrer
ameaças de outros estudantes”. (28/03/2013 – Encontro do GLOBO Discute
Escola
Impacto da Tecnologia na Educação – 12 Rio).
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É notório que a luta de Isadora é contra sua escola, que representa a escola pública
como um todo (o que vai justificar outras matérias com crianças de outros estados). O Globo
publicou, algumas vezes, declarações da garota que resumem essas pessoas a um coletivo
abstrato, ou Coletivo do Mal, como escolhemos chamar nessa análise pelo aproveitamento
maniqueísta que os jornais tendem a fazer da história.
Esse Coletivo do Mal é formado por “gente ignorante”, “gente que não gosta de
ouvir a verdade”, “pessoas que se opõem a um mundo melhor”, “pessoas sem esperança”.
Os criminosos que atacaram a casa da garota e que a ameaçaram de morte são tratados como
similares aos professores e funcionários que a criticaram. Na Análise de Conteúdo anterior a
essa, foi possível perceber que, em muitos casos, os personagens acusados não eram
procurados – se aceitava a culpa deles como algo presumido. Afinal, quem se oporia a
melhorar o precário Mundo Comum apresentado pelos veículos?
Isso se baseia, acreditamos, nos interdiscursos que os jornais acessaram e
construíram ao redor da história: a) da escola pública se espera o pior. Isso se estende ao
patrimônio, à administração e aos seus funcionários; b) Isadora, desde que tomou
consciência do problema e o enfrentou, é uma heroína que pretende corrigir o que viu de
errado no mundo. Ela representa o bem; quem está contra ela, o mal.
Por fim, cabe também citar o Candidato (Cesar Souza Júnior – PSD), que é apontado
como alguém que se aproveita da imagem da garota em benefício próprio. Contudo, ele
pode ser encarado mais como uma provação do Caminho de Volta do que como Inimigo,
como veremos adiante.
Como os Inimigos vêm do colégio, as Provas também acontecem lá. Como mostra o
quadro:

QUADRO 11: 5.5 Provas (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
Constrangimento na escola e responsabilização legal:
“No colégio, nem todo mundo ‘curtiu’ a iniciativa.
‘A diretora me chamou e os professores começaram a
dar indiretas na sala de aula’, diz a garota. Também
disseram que iam me processar” (28/08/2012 –
Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em
Diário na Internet – p. C4 Cotidiano); “Em setembro,
a aluna foi chamada para depor após uma professora
a acusar de calúnia e difamação” (8/11/2012 – Casa
de Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é
Apedrejada – p. 3 Cotidiano).

O GLOBO
As Provas são as represálias que
os alunos sofrem pelas suas
atitudes e pela administração ruim
dos colégios, como já citado, e a
dificuldade de brigar pelos seus
direitos. Isadora “[...] lembrou a
todos que a tarefa de brigar por
uma causa é difícil” (30/01/2013 –
Ciberativismo Abre Campus Party
– p. 30 Economia).

150

Como exposto, os funcionários que vivem no Mundo Comum não querem mudá-lo e
ameaçam a garota. Ela é constrangida e tenta-se responsabilizá-la legalmente para intimidála. Mais uma vez, evoca-se o imaginário popular que desconfia da escola pública e das
pessoas que dela participam.

4.2.2.2 Aproximação da Caverna Secreta
A Aproximação, o momento em que a coisa se torna irreversível e o Mundo Comum
se torna insustentável, é quando o Diário repercute e mobiliza os Inimigos e Aliados para a
Provação final. A Folha e O Globo constroem momentos diferentes para esta etapa. No
quadro:

QUADRO 12: 6. Aproximação da Caverna Secreta (O GLOBO E FOLHA DE S.
PAULO)
FOLHA
As forças envolvidas se uniram. “Além de
alterar a rotina da estudante, a repercussão do
caso motivou, ontem, uma reunião entre a
diretoria da escola, educadores e membros da
Secretaria de Educação de Florianópolis”
(29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após
Queixa em Rede Social – p. C5 Cotidiano). O
momento em que a coisa se torna irreversível é
representado pela mãe de Isadora que se recusa
a pedir que a filha apague a página. “A mãe,
Mel Faber, 45, aprova a atitude da filha e diz
que foi chamada na escola duas vezes. Segundo
ela, a diretora lhe disse que apoiava a iniciativa,
mas pediu que a página fosse apagada. ‘Ela
está exercendo a cidadania’, diz” (28/08/2012 –
Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola
em Diário na Internet – p. C4 Cotidiano).

O GLOBO
A narrativa constrói a aproximação da
Caverna Secreta como o momento em
que Isadora precisa ir à delegacia
responder à denúncia da professora.
Nela, todos os Aliados e Inimigos estão
bem desenhados. O texto enumera uma
sequência de pequenas provas até
chegar ao momento em que a coisa
ficou irreversível: “Mas este foi o lado
bom da história. Isadora enfrentou
críticas de muitos colegas de classe,
pais e professores, que não aprovaram
tanta exposição. Acusada de calúnia por
uma professora, teve de prestar
depoimento
numa
delegacia,
acompanhada de seu pai” (7/10/2012 –
Dois Cafés, Um Skype e a Conta com...
...Isadora Faber – Revista O Globo).

Na Folha, a Caverna Secreta é a sala da diretora, onde a mãe de Isadora se recusa a
pedir que a filha apague seu Diário. Já no Globo, é a delegacia, onde Isadora precisa ir após
uma professora prestar queixa contra ela. Os dois, como se pode ver, representam o ponto
limite para a concretização das ameaças que Isadora sofreu nas Provas. Todos eles surgiram
da escola e já estavam desenhados na etapa anterior, quando os professores, como exposto,
ameaçaram responsabilizar legalmente a garota e a diretora chamou sua mãe para o
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constrangimento prometido. E este “lado mau” (em contrapartida à expressão “lado bom”
utilizada pelo O Globo no quadro anterior) vem da escola, que quer impedir que a criança
exerça sua “cidadania”, como denunciou a mãe da garota na Folha. Mais uma vez o discurso
maniqueísta prevaleceu nas duas coberturas.

4.2.2.3 A Provação
É a concretização, de fato, das ameaças mais fortes e que se tornaram irreversíveis na
etapa anterior. A saber:

QUADRO 13: 7. A Provação (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
É a ida de Isadora e sua mãe à
diretoria e o constrangimento
instaurado de fato. “Mãe e filha
afirmam ainda que a garota passou a
sofrer represálias de funcionários”
(28/08/2012 – Garota de 13 Anos
Narra Problemas de Escola em
Diário na Internet – p. C4
Cotidiano). O grande conflito foi o
embate com a Diretora. “À Folha a
diretora negou que tenha pedido para
retirar a página do ar. ‘Em nenhum
momento fomos contra. Só tivemos
cuidado para que ela e outras pessoas
tivessem a imagem preservada”
(29/08/2012 – Escola Terá Reforma
Após Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano). Isadora, como mostra a
satisfação que a diretora dá ao jornal,
saiu vitoriosa.

O GLOBO
A grande Provação foi a queixa da professora. E
ela saiu vitoriosa. A matéria deixa claro que ela
não ficou acuada – “Acusada de calúnia por uma
professora, teve de prestar depoimento numa
delegacia, acompanhada de seu pai. Tímida, sim,
mas nada acuada, Isadora diz que ainda há muito o
que fazer” – e que não vai sair da escola: “Pensa
em mudar de escola?” “Não, quero continuar
aqui” (7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a
Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo).
Isadora venceu. “Nada disso, porém, a fez querer
sair da escola ou acabar com a página”
(19/01/2013 – Isadora Faber – p. 9 Prêmio Faz
Diferença). Apesar de desencorajada, ela insiste:
“Aprendi muito e acredito que, com liberdade de
expressão e a força das redes sociais, podemos
melhorar a educação no Brasil. Muitos me dizem
que não é bem assim, que não é possível. Mas eu
gosto de sonhar” (29/03/2013 – Eles Fazem Toda
a Diferença – p. 9 País).

Toda a construção da história da garota, nos dois jornais, vai levar à sua vitória
contra todos seus opositores, mostrando a nobreza de suas intenções diante da obscuridade
dos seus Inimigos. Reforça, novamente, alguns interdiscursos: a gestão pública é
naturalmente má e precisa ser mudada por uma salvadora; Isadora é esta salvadora, que não
desistiu diante das dificuldades.

4.2.2.4 Recompensa
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Isadora consegue concretizar seus objetivos. Após passar pelas provações, seu Diário
realiza mudanças no Mundo Comum. No quadro:

QUADRO 14: 8. Recompensa (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
Ela conseguiu transformar o Mundo
Comum e esta é a Recompensa.
“Segundo Isadora, desde que criou a
página, em julho, parte dos
problemas
na
escola
foram
resolvidos” (28/08/2012 – Garota de
13 Anos Narra Problemas de Escola
em Diário na Internet – p. C4
Cotidiano). Após o embate, Isadora
sai vitoriosa. “A nota diz ainda que a
diretora
da
escola
‘assume
publicamente a fragilidade na
administração’ da escola”; “Segundo
a diretora Liziane Diaz Farias, parte
dos problemas de infraestrutura
mostrados na página – como fios
desencapados e janelas quebradas –
foi corrigida. O restante, afirma, deve
ser solucionado nos próximos dias”
(29/08/2012 – Escola Terá Reforma
Após Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano).

O GLOBO
Isadora conseguiu as melhorias que queria:
“Depois de fazer a página no Facebook sozinha,
conseguir que os reparos fossem feitos (maçanetas
foram colocadas no banheiro, fiações recuperadas,
bebedouros trocados e professores contratados)”
(7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta
com... ...Isadora Faber – Revista O Globo);
“Quando comecei a postar, e os problemas foram
resolvidos, muitos colegas me apoiaram”
(30/01/2013 – Ciberativismo Abre Campus Party
– 30 Economia); “A estudante da Escola Básica
Municipal Maria Tomazia Coelho,
em
Florianópolis, contou que a instituição passou por
reformas e melhorias após suas denúncias”
(28/03/2013 – Encontro do GLOBO Discute
Impacto da Tecnologia na Educação – p. 12 Rio);
“Acho que essas comunidades são muito
importantes porque, conforme os problemas são
apresentados, os responsáveis pela educação
sentem vergonha e buscam melhorias”
(09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores,
Alunos Vão à Internet – p. 12 País).

Aqui acontece o coroamento da heroína: Isadora conseguiu todas as coisas citadas no
quadro anterior para o colégio e fez a diretora assumir “publicamente a fragilidade na
administração da escola”, citação que corrobora o interdiscurso já evocado de que a gestão
da escola pública é presumivelmente frágil e ruim. Ela lutou contra os funcionários da
escola, que estavam contra ela, e melhorou o Mundo Comum à revelia deles. Do lado dela
estavam a verdade e a mudança benéfica; do lado dos outros, o atraso e a truculência. Foi
preciso que, como expõe O Globo pela fala da garota, eles sentissem “vergonha” para
mudar. E o provável merecimento que os gestores da educação pública têm de sentir
“vergonha” de seu trabalho é, como já afirmamos, parte do imaginário da nossa sociedade,
que foi mobilizado pelos jornais.

4.2.3 TERCEIRO ATO
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4.2.3.1 O Caminho de Volta
Após a vitória do herói, as forças contrárias voltam a se mobilizar para que o Mundo
Comum não mude. No caso em questão, elas novamente têm sua origem na escola. Nesta
etapa, Isadora começa a ganhar ares de mártir: aquela que se expôs ao risco extremo em
nome de uma causa. O problema aqui não é que ela seja descrita como vítima quando isso é
pertinente: é que isso seja explorado na redação das matérias sem compromisso com a
legislação nem com os documentos que tratam do jornalismo sobre crianças. Em nenhum
momento, como discutimos anteriormente na Análise de Conteúdo, os jornais questionam o
fato de ser uma criança quem está sendo submetida à perseguição.
É como se, entre o imaginário da infância e o do mártir, os veículos escolhessem a
simplificação: apenas um pode existir e o mártir que se arrisca por uma causa é, sem dúvida,
mais sedutor que a criança que deve ser protegida. A fragilidade da criança, nestas matérias,
não é utilizada para evocar legislações ou especialistas que tratem de seus direitos: é
utilizada como mais uma forma de contraste que valoriza o herói. Quanto mais frágil ele é,
mais sua resistência é valorizada. Como mostra o quadro:

QUADRO 15: 9. O Caminho de Volta (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
As forças contrárias voltam a se mobilizar:
“Depois da iniciativa, a garota, que sonha em ser
jornalista, conseguiu que a escola fosse
reformada e os problemas corrigidos. Mas
passou a sofrer represálias e chegou a ter que
prestar depoimento na delegacia” (07/10/2012 –
Alunos Criam Páginas na Web para ‘Dedurar’
Escolas – p. C1 Cotidiano). Não apenas isso: o
valor político de seu ato foi cooptado por um
candidato, como já citado (26/10/2012 – Aluna
de ‘Diário de Classe’ Processa Candidato em SC
– p. 5 Eleições 2012), e, agora que o Diário de
Classe já existe, as forças inimigas contra a
heroína ficaram mais agressivas. “A Polícia Civil
de Santa Catarina investiga um ataque à casa da
estudante Isadora Faber, 13, autora do ‘Diário de
Classe’, página virtual criada para mostrar
problemas da escola onde estuda, em
Florianópolis. Segundo o delegado Leonardo
Silva, a casa foi apedrejada na noite de segundafeira. Uma das pedras atingiu a avó da garota,
que ficou ferida no rosto” (8/11/2012 – Casa de
Estudante Autora de ‘Diário de Classe’ é

O GLOBO
As
forças
Inimigas
se
reorganizaram. “A própria Isadora
chegou a sofrer duras ameaças. No
caso mais grave, a avó dela foi
atingida no rosto por uma pedra
atirada
na casa da
família”
(09/12/2012 – Na Esperança de
Escolas Melhores, Alunos Vão à
Internet – p. 12 País).
Elas se
materializam também nas críticas
crescentes que Isadora passa a receber
dos colegas e professores – “Mas
depois os professores disseram que eu
trouxe coisas ruins para a escola e hoje
eles [os colegas] são contra mim”
(7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e
a Conta com... ...Isadora Faber –
Revista O Globo); “A direção e
professores ficaram contra a aluna,
que passou a sofrer ameaças de outros
estudantes” (28/03/2013 – Encontro
do GLOBO Discute Impacto da
Tecnologia na Educação – p. 12 Rio) –
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Apedrejada – p. 3 Cotidiano). Isadora está sendo
perseguida por muitas personagens (colegas,
professores, filha do pintor, etc.) e começa a
passar por novas provações, como o fato de
temer pela sua integridade física – “Sobre as
ameaças relatadas, a secretaria afirma que pediu
um aumento do efetivo policial ao redor da
escola e fez reuniões com a família” (11/112012
– Ministério Público Investiga Ameaças Feitas a
Estudante – p. C10 Cotidiano); “Antes eu podia
sair sozinha. Agora, não. Meus pais estão
preocupados” – e precisa reagir a elas: “Como
você reage?” “Dependendo da ameaça, meu pai
faz BO [boletim de ocorrência]. E eu tento não
dar bola. Fico quieta” (11/11/2012 – Autora de
‘Diário de Classe’ Diz que Não Sai Mais
Sozinha – p. C10 Cotidiano).

e no Coletivo do Mal que passou a
ameaçar a garota. “Ela (Isadora) está
fazendo a coisa certa. Mas como fazer
entender que o errado virou herói, e
ela virou criminosa? Vou tomar todas
as providências cabíveis para cuidar
dela”, diz a mãe da garota (8/11/2012
– Casa de Blogueira de 13 anos é
Apedrejada – p. 11 País). Isadora não
pode mais sair sozinha de casa: “Essa
não é a primeira vez que ela foi
ameaçada. No ano passado, sua avó
foi ferida quando apedrejaram a casa
da família. Desde então, a aluna não
vai mais sozinha à Escola”
(19/02/2013 – Autora de ‘Diário de
Classe’ Diz Ter Sido Ameaçada – p. 9
País).

4.2.3.2 Ressurreição
O que faz o herói conseguir passar pelo Caminho de Volta, que testa suas forças ao
esgotamento, é a sua Ressurreição. É preciso que ele se transforme durante sua história. Não
só o Mundo Comum é modificado. O herói também precisa mudar para voltar. Temos
exemplos desse renascimento nos dois jornais. No quadro:

QUADRO 16: 10. Ressurreição (O GLOBO E FOLHA DE S. PAULO)
FOLHA
Isadora não é mais a mesma que
começou o caminho. Ela
ressuscitou, transformou quem
está ao seu redor e não desiste. A
transformação irreversível de
Isadora acontece pelas palavras
de sua mãe. “Ela está exercendo
a cidadania” (28/08/2012 –
Garota de 13 Anos Narra
Problemas de Escola em Diário
na Internet – p. C4 Cotidiano). É
uma metamorfose coletiva: a
heroína modificou a si mesma –
“Após a repercussão, Isadora diz
que tem três planos: voltar hoje
mesmo à aula, continuar a fazer
o ‘Diário de Classe’ e, no futuro,
tornar-se jornalista” – e também
a dúbia Diretora, que se

O GLOBO
Para sua vitória ser definitiva, Isadora renasceu. Ela se
transformou e sua persistência mostra isso. O Diário
mudou o futuro da garota: “O que você vai ser quando
crescer?” “Eu gosto de denunciar os problemas, para
tentar arrumar as coisas. Eu quero muito ser
jornalista”. O jeito de pensar também mudou de forma
irreversível e é resumido pela seguinte resposta: “O
que mais quero é que outros alunos de escolas públicas
também façam o mesmo para arrumarem suas escolas.
Só porque é escola pública tem que ser ruim?”
(7/10/2012 – Dois Cafés, Um Skype e a Conta com...
...Isadora Faber – Revista O Globo). As ameaças não
podem pará-la porque hoje ela é mais forte. “Apesar
das ameaças, Isabela [SIC] diz que não irá suspender
sua página na internet. – Nunca pensei em parar. Não
vou parar – afirmou a garota” (8/11/2012 – Casa de
Blogueira de 13 anos é Apedrejada – p. 11 País). A
consciência adquirida não pode ser tirada. Nas
palavras de uma especialista, “Tratam-se de jovens que
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posicionava mais como Inimiga
e acabou celebrando o resultado.
“Liziane afirma que a equipe
pedagógica achou a iniciativa
positiva. ‘Nosso objetivo, que é
formar uma pessoa crítica, nós
conseguimos’” (29/08/2012 –
Escola Terá Reforma Após
Queixa em Rede Social – p. C5
Cotidiano).

estão conscientes de como a educação de qualidade é
um direito, o que já é um bom sinal de mudança”
(09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores,
Alunos Vão à Internet – p. 12 País). Ela descobriu a
importância da Educação e não pode mais ficar alheia:
“No que depender da estudante, a página vai continuar
por tempo indeterminado. Após sair da escola, ela
pretende visitar outros colégios e denuncias seus
problemas. – É a educação que traça o futuro dos
profissionais – diz Isadora” (19/01/2013 – Isadora
Faber – p. 9 Prêmio Faz Diferença).

Como se vê na Folha, Isadora não mudou apenas a si: a força da Ressurreição foi
tanta que a garota conseguiu transformar até a Diretora. A consciência que ela recebeu no
Chamado à Aventura, sua missão, chega aqui ao ponto máximo: Isadora não voltará ao
Mundo Comum não só porque ele não existe mais (graças a ela, que o transformou), mas
também porque ela não é a mesma: ressuscitou após se entregar ao que precisa fazer. Aqui
lembramos: “Toda narrativa, seja ela fática ou fictícia, se constrói contra um fundo ético e
moral. [...] A narrativa jornalística, por mais que se pretenda isenta e imparcial, é também
fortemente determinada por um fundo ético ou moral. [...]” (MOTTA, 2007, p. 164). Reside
na Ressurreição a moral da história: aquele que assume sua missão como mártir (Isadora) e
luta contra o mal (a gestão da educação pública) terá apoio da sociedade e será vitorioso
apesar das dificuldades porque, como revela nosso imaginário de histórias, a coragem é a
qualidade dos heróis que mais agrada ao Destino e que faz o bem vencer no final. O prêmio
máximo da protagonista é ser absolutamente transformada graças à sua coragem.

4.2.3.3 O Retorno com o Elixir
Por fim, chegamos ao Retorno com o Elixir. Ele se diferencia da Recompensa
porque não se refere a um ganho pontual, mas sim à transformação que irá beneficiar todas
as pessoas que compartilham o Mundo Comum. Como exposto no início, o Mundo Comum
de Isadora se espalha por todo o país, não só na educação como também na saúde – é um
problema dos serviços públicos. Logo, O Retorno com o Elixir terá o poder de transformar,
de diferentes formas, o Brasil inteiro.
Para facilitar a compreensão, dividimos O Retorno com o Elixir em dois quadros. A
saber:

QUADRO 17: 11.1 O Retorno com o Elixir (FOLHA DE S. PAULO)
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O Retorno com o Elixir
A garota consegue mobilizar o poder que pode levar a uma transformação maior para
todos. “A Secretaria de Educação de Florianópolis afirma que tomou conhecimento da
página apenas ontem e agendou uma reunião com a direção do colégio para ver o que foi
publicado no Facebook, verificar os problemas apontados pela aluna e tomar providências”
(28/08/2012 – Garota de 13 Anos Narra Problemas de Escola em Diário na Internet – p. C4
Cotidiano). Todo o Mundo Comum será transformado: “Em nota a Secretaria de Educação
diz que determinou uma reforma na escola. Também afirma que fará campanha para
preservação do patrimônio e estuda substituir um dos professores – segundo a aluna, a
turma tem dificuldade de aprender com ele” (29/08/2012 – Escola Terá Reforma Após
Queixa em Rede Social – p. C5 Cotidiano). Outros estudantes seguiram o exemplo de
Isadora e também modificaram seus mundos: “Inspirados pela catarinense Isadora Faber,
13, estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de classe’ na web para mostrar as
deficiências estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que estudam”. Toda a
lógica da educação é mudada graças a isso: “Para Vânia Kenski, professora de pósgraduação em educação na USP, as escolas precisam aprender a lidar com o uso da
tecnologia. ‘Estamos em um processo marcado pela transparência do que acontece atrás
dos muros da escola. É uma nova forma de cultura” (07/10/2012 – Alunos Criam Páginas
na Web para ‘Dedurar’ Escolas – p. C1 Cotidiano). Não só a educação, mas a saúde
também foi beneficiada: “Inspirada nos ‘diários de classe’ criados para denunciar
problemas em escolas públicas, uma médica de Goiânia decidiu fazer seu próprio diário
virtual para exigir melhorias para o posto de saúde onde trabalha” (19/10/2012 – Em Rede
Social, Médica Mostra Problemas de Posto de Saúde – p. C3 Cotidiano).
QUADRO 18: 11.2 O Retorno com o Elixir (O GLOBO)
O Retorno com o Elixir
A obra de Isadora deixou outros jovens conscientes. Nas palavras de uma especialista,
“Tratam-se de jovens que estão conscientes de como a educação de qualidade é um direito,
o que já é um bom sinal de mudança” (09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores,
Alunos Vão à Internet – p. 12 País). Ela iniciou uma revolução que vai beneficiar todo o
país: “Muitos jovens fizeram páginas parecidas em outras cidades do Brasil. Você acha que
isso pode ser o início de uma revolução?” “Espero que sim. Eu até criei um grupo de
discussão para ajudar quem quer fazer uma página parecida” (7/10/2012 – Dois Cafés, Um
Skype e a Conta com... ...Isadora Faber – Revista O Globo). Os diversos Diários de Classe
criados pelo Brasil são a herança de Isadora para a sociedade e eles irão transformá-la:
“Para o economista Gustavo Ioschpe, especializado em economia da educação, a atitude
desses jovens tem grande relevância ao trazer à tona informações pouco conhecidas. Como
ele compara, a educação pública brasileira ainda é uma caixa preta, em que todos sabem
quanto dinheiro entra, mas não há clareza sobre a aplicação dessa verba: – A única maneira
de descobrirmos a realidade dessas escolas é por meio desses alunos. E isso vai ter um
impacto tremendo, já que a sociedade ainda tem uma visão muito opaca e equivocada sobre
o que acontece no interior desses locais” (09/12/2012 – Na Esperança de Escolas Melhores,
Alunos Vão à Internet – p. 12 País). Graças a ela “alunos de escolas públicas de todo o país
criaram páginas motivados pela iniciativa de Isadora” (19/01/2013 – Isadora Faber – p. 9
Prêmio Faz Diferença).
E aqui podemos rememorar os recursos, imaginários e interdiscursos mobilizados
pelos dois jornais nessa grande narrativa que remontamos – até porque eles foram
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redundantes: a administração pública é precária e afeta a todos; aqueles que fazem a coisa
pública (gestores e funcionário) não querem que ela deixe de ser precária, logo a solução
precisa vir de fora; enfrentar esta precariedade é trabalho para um mártir; escolher o
caminho do mártir é renegar o caminho da infância – eles não são compatíveis; o mártir, que
representa o bem e persiste, vencerá seus Inimigos e mudará a sociedade.
E isso nos leva a uma série de questionamentos: o maniqueísmo que predominou nas
matérias, que determinou um lado mau (a administração pública) e um bom (quem se opõe a
ela), é o mais indicado para contar uma história como essa? Recorrer a um imaginário social
que entende o patrimônio e a gestão pública deficientes como Mundo Comum e se abster de
questionar o que origina essa situação e como resolvê-la é a forma correta de apresentá-la?
Ignorar os direitos ligados à infância de Isadora e tornar a garota uma mártir é um
procedimento ético? Construir a imagem de profissionais da educação, que também são
vitimados pela má gestão, como vilões absolutos de uma história – sem dá-los, em muitos
casos, direito à defesa – é de fato benéfico para o ensino público? Optar por apresentar uma
heroína e não uma adolescente dando seus primeiros passos na política participativa (que
precisa de orientação dos responsáveis para isso) foi o jeito correto de construir a imagem de
Isadora? Foi, de fato, um serviço para a sociedade?
A resposta para todas essas questões, acreditamos, é não. O que aconteceu no
fenômeno Diário de Classe foram crianças e adolescentes descobrindo a política
participativa. Evocar o imaginário do herói (e aqui nos referimos ao clichê, não ao termo
amplo da “análise do herói”, citado na metodologia) foi mais fácil para o jornalismo do que
interpretar o fato em si.
Por fim, cabe fazer uma observação: esta pesquisa não se coloca contra a divulgação
dos problemas ou se opõe à crítica sobre a qualidade da escola pública. Obviamente, se não
houvesse o que ser mudado, Isadora e as outras crianças não conseguiriam tantas melhorias.
O que tentamos explicitar aqui é como a construção maniqueísta, ao invés de ajudar a
fomentar uma mudança estrutural, que é o cerne do problema, tende a tornar o debate raso,
os casos pontuais e datados (afinal, um herói não nasce todos os dias e tem tempo de vida
limitado, ainda mais efêmero no jornal diário) e não colabora para a abordagem das grandes
questões em si, apenas das alegorias simplistas que se pode fazer sobre elas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os capítulos teóricos desta pesquisa são essenciais para se compreender os motivos
de empreendermos esta análise. “Torna-se necessário saber a razão por que é que se analisa,
e explicitá-la de modo a que se possa saber como analisar” (BARDIN, 2010, p. 129). Logo,
demonstrar que a participação política antes dos 18 anos é desejável, é um anseio deste
público que tem grande penetração na internet e, ao mesmo tempo, não possui tipos
significativos de inclusão estabelecida na sociedade, mostra o contexto em que acontece o
fenômeno Diário de Classe – visto no primeiro capítulo. No segundo capítulo, discutimos
como é a cobertura da imprensa sobre os temas ligados à infância, a possível influência
desses textos noticiosos e as orientações legais, técnicas e éticas para que o trabalho dos
jornais se realize da melhor forma possível. Assim, defendemos que o jornalismo é peçachave na construção de uma democracia saudável e inclusiva e deve ter seu conteúdo
analisado.
Por tudo isso, perguntamos: com base no Artigo 3 da Convenção Sobre os Direitos
das Crianças, o Interesse Maior da criança – no caso, a sua inserção responsável num novo
modo de participação política, previsto e estimulado pelo artigo 16 do Estatuto da Criança e
do Adolescente (BRASIL, 1990a) – guiou a cobertura da imprensa ou o interesse pela
dramatização da história o fez, de forma a contrariar o espírito da legislação?
Nossos achados nos fazem crer na segunda opção. Encontramos alguns resultados
opostos ao que a ANDI (2009) percebeu e que são animadores: as crianças têm voz na
maioria das matérias, fontes oficiais não são as únicas consultadas e o uso de palavras como
“delinquente” e “menor” não foi observado em nenhum momento.
Contudo, novos problemas surgiram: os repórteres consultam as crianças, mas não
sabem avaliar sobre o que elas podem ou não responder; as fontes oficiais não devem ser as
únicas fontes consultadas, mas devem sim ser procuradas – e, nos casos que analisamos, elas
não surgiram em situações em que sua presença era imprescindível.
Muitos adolescentes foram obrigados a reviver traumas, a relatar situações de
violência que não estavam concluídas e expuseram tanto a si como a membros de sua
comunidade a riscos. Muitas matérias deixaram conflitos em aberto utilizando a fala dos nãoadultos, o que não favorece nem a educação da criança nem seu desenvolvimento em um
ambiente saudável.
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Ao centralizar a opinião qualificada como pertencente à criança, os jornais fizeram
com que elas opinassem sobre o que não era de sua alçada. Algumas acusações graves foram
publicadas sem ouvir o contraditório (como o professor que seria demitido devido à denúncia
no Diário de Classe, por exemplo). Nestes casos a criança, em seu ambiente, é claramente
vista como a responsável pelos danos à imagem de uma pessoa ou instituição – o que não
deveria ocorrer.
A dramatização da história, que fez uso da imagem do herói e do mártir, também não
ajudou e fez com que os meninos e meninas parecessem ter mais maturidade do que
realmente tinham. A orientação do Artigo 12 da Convenção estabelece que as opiniões dos
jovens devem ser consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL,
1990b). Esta indicação, contudo, não parece ter sido observada pelos jornais analisados.
Outra discussão que se faz interessante é: pode ser considerado ético replicar no
jornal uma declaração da criança em um site de rede social, sem avaliar as consequências do
que é dito? Sabe-se que o veículo amplia o alcance da postagem para pessoas que não
acessam internet com frequência – como mostra a TIC (BARBOSA, 2015), 50% dos pais não
estão conectados. O argumento de que o conteúdo do Facebook já é público, neste caso, é
válido, ponderando que a mídia e a criança têm responsabilidades diferentes sobre o que
publicam? Acreditamos que não. Utilizar posts do Facebook de uma criança para escrever
uma matéria quando não se consegue falar nem com ela nem com sua família é um tipo de
invasão de privacidade – mesmo que o conteúdo esteja em uma fan page aberta.
A presença dos pais também é um ponto delicado da cobertura. A participação
política deve ter orientação dos responsáveis segundo a legislação (BRASIL, 1990a). Logo, o
Diário de Classe, que é uma incursão de adolescentes na deliberação pública, deve ser,
necessariamente, visto como uma prática coorientada. Os pais são corresponsáveis pela
página.
Não foi o que os jornais mostraram, contudo. Na cobertura, a maioria esmagadora das
matérias retrata o Diário como uma incursão solitária da criança na vida política, sem
orientação. Isto não é indicado e vai de encontro à legislação. Para manter a imagem do
mártir, os jornais sacrificaram a imagem da criança. Pode-se dizer, em contrapartida, que é
positivo o fato dos jornais não explorarem histórias de famílias fragmentadas. Os pais
também aparecem como responsáveis pelo bem-estar físico e emocional dos filhos, o que é
desejável.
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Existe uma deficiência clara dos jornais na construção do contexto, e nos
perguntamos se isso não acontece por desconhecimento da legislação pertinente ao assunto
de que tratam. Contudo, quando o repórter não conhece algo, se espera que ele procure quem
conhece. Mesmo assim, especialistas e fontes oficiais são negligenciados. A desinformação
parece ter se associado à falta de vontade de apurar o conhecimento necessário.
Tatear às cegas na cobertura sobre infância teve um preço alto: os direitos das
crianças não são devidamente promovidos. Políticas públicas e dados de pesquisa, por
exemplo, não aparecem em nenhum momento para posicionar o tema tratado. Os jornais
lidam com assuntos que tangenciam o direito da criança à vida, à liberdade, à educação
pública de qualidade, à participação política qualificada, à liberdade de expressão e se
mostram insensíveis à grande maioria deles.
Quando especialistas e fontes oficiais são procurados, contudo, os repórteres sabem
selecionar informações pertinentes para o debate. As matérias que mais aprofundam os
assuntos são aquelas em que há o maior número de fontes pertinentes consultadas, o que
mostra que os profissionais sabem conduzir e editar as entrevistas, quando as fazem.
A abordagem incompleta resultou num final preocupante e insatisfatório: tanto a
Folha como O Globo abandonaram a cobertura do Diário de Classe e, consequentemente, da
história de Isadora Faber, num ponto em que a garota dizia ter medo de sair de casa, foi
ameaçada de morte (existiam B.Os e queixas no Ministério público sobre isso) e se sentia
perseguida. Não se sabe as consequências do que houve com a menina e nem se mostrou o
absurdo que é uma adolescente de 13 anos passar por tudo isso.
O desfecho, entretanto, ressoa na dramatização excessiva da história da garota: para
criar uma mártir, é preciso explorar seu sofrimento. Podemos exemplificar, por exemplo,
citando as matérias em que a Folha e O Globo colocaram lado a lado fotos do rosto da
criança e do rosto de sua avó que foi apedrejada em um atentado.
Para valorizar o drama, os veículos sacrificaram o contexto macro, que explicaria as
causas do fenômeno e o relacionaria a outros semelhantes, e até o contexto micro, de refletir
sobre o Diário de Classe em si e seus pontos negativos e positivos. Quem viu no que Isadora
fez um exemplo a seguir (sejam adultos ou crianças) não encontrou em nenhum dos jornais, à
exceção de duas matérias (entre 17 textos noticiosos), uma discussão sobre os melhores
caminhos para a participação política qualificada. Todos os debates que Isadora poderia ter
suscitado foram eclipsados pela história da própria adolescente – o que é condenável segundo
as orientações já citadas sobre como cobrir a infância e adolescência.

161

As análises de Conteúdo e de Discurso feitas por este trabalho encontraram resultados
complementares. Os dois jornais foram redundantes em seus interdiscursos e imaginários
acessados: a administração pública precária; a má vontade dos que fazem a coisa pública
(gestores e funcionário); a necessidade de um herói para transformar o Mundo Comum; a
criança frágil que, apesar disso, se expõe a riscos como um adulto para mudar o mundo e isso
é algo elogiável, pois seu heroísmo é proporcional à sua vulnerabilidade; o mártir, que
representa o bem e persiste, vencerá seus Inimigos e mudará a sociedade.
A cobertura dos dois jornais, avaliada em conjunto, pode ser considerada maniqueísta.
Elegeu um lado mau (a administração pública) e um bom (quem se opõe a ela) e não se
aprofundou nas causas da situação da educação pública descrita. Não questionou o fato de
Isadora precisar criar seu próprio caminho para participação política (o que mostra,
obviamente, que as crianças não têm espaço na deliberação e querem ter), não mostrou como
os funcionários da escola também eram vitimados pela situação que as crianças relatavam e
preferiu construir a história isolada de uma heroína – no significado mais clichê da palavra.
Como vimos até aqui, os dois jornais apresentam resultados semelhantes em nossa
análise. Os Aliados e Inimigos desenhados pela Folha e pelo O Globo a partir da mesma
estratégia, por exemplo, mostram que existe consonância entre os veículos na saliência de
atributos das personagens envolvidas.
Este achado reverbera um estudo norte-americano, que afirma que a mídia pode,
inclusive, influenciar a agenda da própria mídia. Em pesquisa recente, Denham (2014)
analisou a transferência de saliência dos atributos intermídia. A morte de três cavalos
durante a gravação da série Luck, da HBO, somada a matérias do The New York Times
sobre a prevalência de dopping, lesões, maus tratos, baixa fiscalização e acidentes fatais na
corrida de cavalos acabou tornando o assunto relevante em diferentes pontos dos Estados
Unidos. Depois das reportagens, falaram sobre o assunto o Los Angeles Times, as revistas
Time e Newsweek e os esportivos ESPN e Sports Illustrated.
Isso acontece porque os jornais tendem a consultar uns aos outros – prática que
McCombs (2005) já tinha apontado. A região citada pelo The New York Times na série de
reportagens, Albuquerque, também produziu matérias sobre o tema em seus jornais locais e
os atributos salientados na maioria dos textos eram muito semelhantes aos já salientados
pelo The New York Times (DENHAM, 2014).
Através da análise da cobertura da imprensa conseguimos ter alguns vislumbres da
situação na infância na nossa sociedade – e aqui reafirmamos que nossa análise não tece
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nenhum juízo de valor sobre as pessoas citadas nas matérias, mas sim à construção delas
como personagens pelos jornalistas.
A infância e a adolescência, afirma o interdiscurso que se quer hegemônico e com o
qual trabalhamos no primeiro capítulo deste trabalho, são períodos de proteção e de
aprendizado. Apesar de serem, legalmente, limitados por idade, os desenvolvimentos físico
e cognitivo que acontecem nestas etapas da vida estão ligados a variáveis, como meio
cultural e realidade sócio-econômica, que se impõem sobre a simples passagem do tempo.
Como o aprimoramento da capacidade argumentativa, que permite o julgamento
moral necessário à democracia, segundo Habermas, está ligado à cognição, é pressuposto
que nem todos os cidadãos terão as mesmas habilidades discursivas. Mas eles não devem ser
excluídos da deliberação; é preciso criar os procedimentos e as condições para que sejam
ouvidos. Afirmação que, acreditamos, vale também para a inclusão de crianças e
adolescentes no debate político.
Acreditamos que a iniciativa de Isadora e seu Diário de Classe, bem como a dos
outros adolescentes que a seguiram, tem validade e importância política pela forma como se
iniciou, se desdobrou e inspirou outros não-adultos. Contudo, os riscos e limites éticos do
uso dos sites de rede social (SRS) por crianças e adolescentes são passíveis de discussão.
Aqui, cabem as observações feitas anteriormente: a responsabilidade é da família e da
escola, instituições que devem proteger e orientar as pessoas nesse período da vida. Também
do Estado, que deve disponibilizar as informações aos orientados e orientadores. Em casos
de ameaças ou agressões, deve-se recorrer à lei. A participação política não deve ser
extirpada, mas orientada.
Como afirmamos no capítulo 2, a cobertura desqualificada da imprensa pode
colaborar para que a sociedade continue sem uma maneira eficiente de incluir as crianças e
adolescentes no debate político – que, como mostra Isadora e as recentes ocupações em São
Paulo (que inclusive já sofisticaram o uso das tecnologias para as manifestações), já é
inevitável e vem das próprias crianças. Apesar do Diário de Classe ser um caso inédito, ele
vem corroborar o dado já revelado pela ANDI: o jornalismo precisa aprender a cobrir
melhor os temas que tratam de infância e adolescência.
Para lidar com este público, é preciso conhecê-lo. Isso significa, minimamente, saber
qual é a legislação que versa sobre eles. Para jornalistas, também é importante ter em mente
o que os órgãos de proteção à infância dizem sobre a construção de pautas, apuração e
redação, para uma cobertura qualificada. Como vimos, a cobertura do Diário de Classe
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possuiu falhas que poderiam ter sido evitadas caso esse conhecimento existisse. De qualquer
forma, ao sistematizar a legislação e as orientações devidas nesta dissertação, esperamos que
ela seja útil para consulta dos repórteres.
Cabe destacar também como a Análise de Conteúdo, a Análise do Discurso e a
análise de narrativa foram instrumentos valiosos para nossos achados e não brigaram pelo
protagonismo metodológico, como afirmamos no terceiro capítulo. Eles nos permitiram
acessar diferentes conhecimentos e compreender o objeto de estudo da forma ampla,
mostrando-se complementares. Portanto, defendemos novamente que a metodologia ideal
para a análise de textos é aquela que permite acessar o que se precisa descobrir e que mais
de uma pode ser utilizada. Nossa metodologia pode, acreditamos, ser replicada em outras
análises semelhantes.
Por fim, para os próximos estudos, é importante analisar a qualidade da participação
política e da deliberação das crianças e adolescentes, para saber o que pensam, como podem
colaborar com a democracia e qual a melhor forma de orientá-los. Papel que, sem dúvida,
também cabe ao jornalismo. Neste sentido, as redes sociais online, por armazenar e permitir
acesso ao conteúdo produzido, são importantes fontes para a pesquisa.
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7. APÊNDICE: ANÁLISES

7.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO

7.1.1 FOLHA DE S. PAULO

7.1.1.1 Título: Garota De 13 Anos Narra Problemas De Escola Em Diário Na Internet
(Terça-feira, 28 de agosto de 2012 – C4 Cotidiano)
Subtítulo: Mãe e filha dizem que menina passou a sofrer represálias no colégio

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto apresenta o Diário de Classe para o público e o retrata como uma boa
iniciativa – contudo, deixa claro que a garota passou a ser perseguida por isso. Mesmo
assim, o tom geral é positivo e é cabível que ela comente sobre o próprio feito.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. Isadora explica porque criou o Diário, em voz direta e indireta. São as menções:
“Aluna da 7ª série, Isadora Faber conta que teve a ideia durante as férias, após descobrir o
blog de uma estudante que fotografava a merenda escolar. ‘Vi que minha escola tinha muito
mais problemas do que a comida’”, diz”; “’A diretora me chamou e os professores
começaram a dar indiretas na sala de aula’, diz a garota. ‘Também disseram que iam me
processar’”; “Segundo Isadora, desde que criou a página, em julho, parte dos problemas na
escola foram resolvidos”; e “Mãe e filha afirmam ainda que a garota passou a sofrer
represálias de funcionários”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não se enquadra – a pergunta não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
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Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. À imagem dos professores, pelos trechos já citados, e da própria instituição.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Sim. A matéria afirma que não conseguiu contato com a diretoria. Apenas com a
Secretaria de Educação de Florianópolis. “A Secretaria de Educação de Florianópolis afirma
que tomou conhecimento da página apenas ontem e agendou uma reunião com a direção do
colégio para ver o que foi publicado no Facebook, verificar os problemas apontados pela
aluna e tomar providências. A reportagem não conseguiu contato com a diretora da escola”.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. A própria criança se diz ameaçada de processo e generaliza que “Professores
começaram a dar indiretas na sala de aula”. O trecho “Mãe e filha afirmam ainda que a
garota passou a sofrer represálias de funcionários” faz com que a criança divida parte da
responsabilidade pela sua fala com a mãe. Como não houve manifestação da escola, o fato
pode causar animosidade no ambiente que ela frequenta. Não que se devesse esconder as
ameaças, se existiram, mas caberia ao repórter publicar essa informação vinda dos pais, de
forma mais responsável.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. A criança afirma, conforme os trechos citados, que tem sofrido perseguição.
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10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não. Como ela e a mãe são as únicas fontes com citação direta na matéria, são as
opiniões que prevalecem.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. A criança afirma que se sente perseguida e foi ameaçada de processo.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Sim. A mãe é citada de forma direta e indireta. “A mãe, Mel Faber, 45, aprova a
atitude da filha e diz que foi chamada na escola duas vezes. Segundo ela, a diretora lhe disse
que apoiava a iniciativa, mas pediu que a página fosse apagada. ‘Ela está exercendo a
cidadania’, diz”; e “Mãe e filha afirmam ainda que a garota passou a sofrer represálias de
funcionários”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. A matéria afirma que a mãe apoia a iniciativa, mas não deixa claro como ela
orienta a filha sobre o assunto.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
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Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não. No trecho “Mãe e filha afirmam ainda que a garota passou a sofrer represálias
de funcionários” a matéria faz com que Isadora continue compartilhando a responsabilidade
pela divulgação da informação e é a fala direta de Isadora, já citada na primeira categoria,
que remonta as ameaças legais que a garota afirma ter sofrido.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não. É usada, pelo contrário, para reforçar.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito à educação pública de qualidade, o
direito a não ser perseguida por suas opiniões, o direito a ser orientada pela família, escola e
sociedade e o direito à participação política em sua comunidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. O tom do texto é francamente elogioso para todos os direitos citados, mas a
notícia não contextualiza nenhum deles, o que não é uma abordagem responsável.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não. Não existe outra fonte consultada além da garota, sua mãe e a Secretaria de
Educação.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
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Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Sim. A Secretária de Educação foi consultada para falar sobre o assunto.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim. Afirmou ter consciência do fato e disse que iria discuti-lo. “A Secretaria de
Educação de Florianópolis afirma que tomou conhecimento da página apenas ontem e
agendou uma reunião com a direção do colégio para ver o que foi publicado no Facebook,
verificar os problemas apontados pela aluna e tomar providências. A reportagem não
conseguiu contato com a diretora”.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. A matéria começa com “Portas sem fechadura, fios desencapados, mesas
quebradas e troca-troca de professores. Uma aluna de apenas 13 anos criou seu próprio
‘Diário de Classe’ virtual para apontar e tentar resolver os problemas da escola onde estuda,
em Florianópolis” e segue tratando especificamente de Isadora, dos seus mais de 8 mil
seguidores (na época), da perseguição que sofreu, etc.
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2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Não. O texto não contextualiza o assunto com outros exemplos ou desenvolve causas
e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não. O texto fala apenas das vantagens do Diário de Classe: “Segundo Isadora,
desde que criou a página, em julho, parte dos problemas na escola foram resolvidos” ou
“Em menos de um mês, a página ganhou o apoio de internautas pelo país – até ontem, tinha
8.000 seguidores”. A “perseguição” sofrida não é mostrada como um problema do Diário de
Classe, mas sim das pessoas que a perseguem.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem o link da página de Isadora Faber no Facebook é exposto na matéria.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Cabe observar que a última pergunta, obviamente, só pode ser respondida após a
análise completa do corpus.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim. A foto de perfil de Isadora em uma cópia da sua página do Facebook.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.
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4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Sim. A foto da criança está vinculada a duas postagens com imagens de ativismo
político. A abordagem é positiva.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Sim. É mostrada uma postagem de uma fiação exposta da escola.

7.1.1.2 Título: Escola Terá Reforma Após Queixa Em Rede Social (Quinta-feira, 29 de
agosto de 2012 – C5 Cotidiano)
Subtítulo: Página criada por estudante catarinense no Facebook já tem mais de
100 mil seguidores

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto trata das melhorias que a escola vai passar após a criação da página.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. “Após a repercussão, Isadora diz que tem três planos: voltar hoje mesmo à aula,
continuar a fazer o ‘Diário de Classe’ e, no futuro, tornar-se jornalista”; e “Em nota a
Secretaria de Educação diz que determinou uma reforma na escola. Também afirma que fará
campanha para preservação do patrimônio e estuda substituir um dos professores – segundo
a aluna, a turma tem dificuldade de aprender com ele”. O trecho: “Em menos de um dia, a
estudante catarinense Isadora Faber, 13, viu a página que criou no Facebook para mostrar os
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problemas de sua escola ganhar mais de 100 mil seguidores e precisou faltar aula para
atender a todos os pedidos de entrevista” também deixa claro que a menina foi consultada.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim, a um dos professores. “Em nota a Secretaria de Educação diz que determinou
uma reforma na escola. Também afirma que fará campanha para preservação do patrimônio
e estuda substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma tem dificuldade de
aprender com ele”.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Parcialmente. O texto afirma que “O ‘Diário de Classe’, uma espécie de comunidade
virtual, foi criado por Isadora para apontar e buscar soluções para os problemas da escola
municipal Maria Tomázia Coelho, onde ela estuda há sete anos”. Na matéria, a diretora da
escola e a Secretária de Educação são consultadas e se posicionam sobre o assunto.
Contudo, o trecho: “Em nota a Secretaria de Educação diz que determinou uma reforma na
escola. Também afirma que fará campanha para preservação do patrimônio e estuda
substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma tem dificuldade de aprender com
ele” não tem a resposta do professor e a matéria não esclarece se ele foi procurado pela
reportagem.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?

184

Parcialmente. O conflito maior tem desenlace com o posicionamento da diretora. “À
Folha, a diretora negou que tenha pedido para retirar a página do ar. ‘Em nenhum momento
fomos contra. Só tivemos cuidado para que ela e outras pessoas tivessem a imagem
preservada’. Liziane afirma que a equipe pedagógica achou a iniciativa positiva. ‘Nosso
objetivo, que é formar uma pessoa crítica, nós conseguimos’”.
Contudo, outro conflito surge, sem desenlace: “Em nota a Secretaria de Educação diz
que determinou uma reforma na escola. Também afirma que fará campanha para
preservação do patrimônio e estuda substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma
tem dificuldade de aprender com ele”.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Não.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não. Pelo contrário: a matéria deixa claro que foi Isadora que motivou toda a
transformação em sua comunidade. É perceptível no trecho: “Segundo a diretora Liziane
Diaz Farias, parte dos problemas de infraestrutura mostrados na página – como fios
desencapados e janelas quebradas – foi corrigida. O restante, afirma, deve ser solucionado
nos próximos dias. Em nota a Secretaria de Educação diz que determinou uma reforma na
escola. Também afirma que fará campanha para preservação do patrimônio e estuda
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substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma tem dificuldade de aprender com
ele. A nota diz ainda que a diretora da escola ‘assume publicamente a fragilidade na
administração’”.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. O texto afirma que Isadora se posicionou contra um professor da escola.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Sim, em um único trecho. “A mãe de Isadora, Mel Faber, conta que a família apoia a
menina”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não. A questão sobre o professor criticado, na reportagem, foi colocada segundo a
própria Isadora – e o dano à imagem pode trazer complicações legais. Os pais não falam
sobre o assunto na matéria.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.
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Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito à educação pública de qualidade, o
direito a não ser perseguida por suas opiniões, o direito a ser orientada pela família, escola e
sociedade e o direito à participação política em sua comunidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. O direito à educação pública de qualidade é explicitado quando a
Secretaria de Educação é obrigada a se posicionar sobre o assunto. O direito a não ser
perseguida por suas opiniões também é valorizado quando a diretora precisa responder se
perseguiu a garota ou não. Para os outros direitos, contudo, o tom do texto é francamente
elogioso, mas a notícia não contextualiza nenhum deles, o que não é uma abordagem
responsável.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Quais são?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?

Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas? Quais são?
Sim. A Secretaria de Educação. “Segundo a diretora Liziane Diaz Farias, parte dos
problemas de infraestrutura mostrados na página – como fios desencapados e janelas
quebradas – foi corrigida. O restante, afirma, deve ser solucionado nos próximos dias. Em
nota a Secretaria de Educação diz que determinou uma reforma na escola. Também afirma
que fará campanha para preservação do patrimônio e estuda substituir um dos professores –
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segundo a aluna, a turma tem dificuldade de aprender com ele. A nota diz ainda que a
diretora da escola ‘assume publicamente a fragilidade na administração’”.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim. A Secretaria se posicionou sobre a resolução dos problemas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas? De que forma?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados? Quais? Para quê?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. Os três primeiros parágrafos do texto são: “Em menos de um dia, a estudante
catarinense Isadora Faber, 13, viu a página que criou no Facebook para mostrar os
problemas de sua escola ganhar mais de 100 mil seguidores e precisou faltar aula para
atender a todos os pedidos de entrevista. O ‘Diário de Classe’, uma espécie de comunidade
virtual, foi criado por Isadora para apontar e buscar soluções para os problemas da escola
municipal Maria Tomázia Coelho, onde ela estuda há sete anos. Além de alterar a rotina da
estudante, a repercussão do caso motivou, ontem, uma reunião entre a diretoria da escola,
educadores e membros da Secretaria de Educação de Florianópolis”. A partir daí, fala-se
apenas do desdobramento do caso específico, finalizando com: “Após a repercussão, Isadora
diz que tem três planos: voltar hoje mesmo à aula, continuar a fazer o ‘Diário de Classe’ e,
no futuro, tornar-se jornalista”.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
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Não há contexto ou discussão de causas e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(O Diário de Classe)?
Não. O Diário de Classe é visto como uma iniciativa absolutamente positiva – nem
as críticas ao professor que pode perder o emprego foram problematizadas – e não há
discussão de causas nem consequências.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem a página do Facebook foi divulgada.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
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Não se aplica.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.

7.1.1.3 Títulos: Alunos Criam Páginas Na Web Para ‘Dedurar’ Escolas (Título 1) / Até
Pais E Diretores ‘Curtem’ Iniciativa (Título 2) / Escola Troca Formação De Cidadão
Pela Capacitação De Clientes (Título 3) (Terça-feira, 07 de outubro de 2012 - C1, C3 e
C4 Cotidiano)
Subtítulos: ‘Diário de classe’ vira febre entre estudantes do país ao denunciar
problemas; Inspirados em garota catarinense, jovens conseguem obter melhorias;
outros sofrem represálias (Título 1) / Entre as conquistas, carteiras e reformas (Título
2) / Para antropóloga argentina, estado perdeu a capacidade de dar coesão às
instituições modernas e a escola, como conhecemos hoje, pode desaparecer (Título 3)

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto trata dos diversos Diários de Classe pelo Brasil e de sua repercussão
positiva. “Paredes sustentadas por escoras, janelas quebradas, fiação exposta e refeitório
fechado na hora da merenda. Imagens de problemas como esses começam a se espalha nas
redes sociais. Inspirados pela catarinense Isadora Faber, 13, estudantes de todo o país
criaram seus ‘diários de classe’ na web para mostrar as deficiências estruturais e
pedagógicas das escolas públicas em que estudam. Isadora foi pioneira com sua página
sobre uma escola municipal de Florianópolis. Ganhou apoio de mais de 300 mil pessoas na
internet e, após receber críticas, a instituição foi reformada. Desde então, a ideia se
espalhou. A Folha localizou ao menos 30 páginas. Alguns estudantes relatam melhorias.
Outros, represálias”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
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Sim. Nos trechos: “A escola de Emerson Mendes, 17, em Itamaraju (BA) ganhou
cortinas para bloquear a luz do sol que atingia os alunos e os impedia de ver as anotações na
lousa. Também voltou a ter lanche, que não era servido havia dois meses. As portas do
banheiro feminino, que estavam soltas, foram consertadas. “Mas ainda temos fechaduras
quebradas e fiação exposta”; “’Falaram que eu estava deixando a escola com um telhado de
vidro’ ao publicar os problemas, conta Cristiano Aro, 16, de Cotia (SP)”; “Uma das
reclamações refere-se às janelas (que começam a ser trocadas) e carteiras quebradas. As
rachaduras também são alvo do olhar atento do garoto, que sonha em fazer engenharia.
Enquanto isso não acontece, Guilherme acompanha as mudanças na escola, onde estuda há
dois anos. E diz que tem o apoio de colegas e professores. ‘eles pedem nossa ajuda para
tentarmos melhorar [a escola]’, conta. Guilherme comemora duas conquistas: a instalação de
uma porta em uma sala de aula e o ‘fim’ de um buraco em um piso na área externa. Agora,
quer cobrar segurança. ‘Aqui perto está cheio de usuários de drogas. Já vi uma colega ser
assaltada’”; “Segundo Victor, que estuda no local há quatro anos, o próximo passo é fazer
uma campanha para preservação – recentemente, a instituição foi alvo de uma depredação
por alunos. Doze acabaram transferidos. ‘Uma coordenadora deu a ideia. Além da página,
vamos fazer cartazes e espalhar na escola. Queremos que isso não aconteça mais’, diz”; e,
por fim, um estudante que não é criança nem adolescente segundo os termos legais, mas é
tratado como todos os outros pela matéria, comenta o seguinte: “Aluno do 2º ano do ensino
médio em Curitiba, Igor Castro, 18, conta que sofreu represálias de uma professora, que o
aconselhou a mudar de escola. ‘Parece que querem que os problemas sejam escondidos’, diz
o aluno, que também foi chamado para conversar com o diretor”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Parcialmente. A fala “Guilherme comemora duas conquistas: a instalação de uma
porta em uma sala de aula e o ‘fim’ de um buraco em um piso na área externa. Agora, quer
cobrar segurança. ‘Aqui perto está cheio de usuários de drogas. Já vi uma colega ser
assaltada’” pode tornar o garoto alvo de represálias na comunidade e não deveria ser dita por
ele – a informação conseguida deveria ser problematizada na terceira pessoa.

191

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. A citação exposta anteriormente, de Guilherme, pode causar danos à imagem
da comunidade; A fala de Emerson (“As portas do banheiro feminino, que estavam soltas,
foram consertadas. “Mas ainda temos fechaduras quebradas e fiação exposta”) demonstram
uma escola ainda frágil e não tiveram um contraponto; a fala “’Falaram que eu estava
deixando a escola com um telhado de vidro’ ao publicar os problemas, conta Cristiano Aro,
16, de Cotia (SP)” cria uma imagem negativa para toda a instituição por ser dita no plural
em sujeito indeterminado (e também não ter contraponto); e, por fim, a fala do rapaz de 18
anos, que não nos interessa em unidade para esta análise, mas se soma à produção geral de
sentido: “Aluno do 2º ano do ensino médio em Curitiba, Igor Castro, 18, conta que sofreu
represálias de uma professora, que o aconselhou a mudar de escola. ‘Parece que querem que
os problemas sejam escondidos’, diz o aluno, que também foi chamado para conversar com
o diretor”. Contudo, sobre o último caso, há um contraponto, mas não um desenlace: o
conflito permanece aberto.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Parcialmente. São citados 5 casos de Diário de Classe: 2 têm desenlace do conflito (a
Secretaria de Eeducação ou a diretoria e os alunos resolvem juntos os problemas) e os outros
três mantém o conflito em aberto. Nestes 3, apenas uma instituição citada é procurada e não
é a dos adolescentes: é a do estudante de 18 anos: “‘Pedi que ele apagasse alguns
comentários ofensivos. Se o objetivo é melhorar a escola, ele não pode deixar que isso se
perca’, conta o diretor Joaquim Faustinoni”. Quanto aos outros dois casos em aberto, a
matéria não informa se tentou entrar em contato com a direção ou não.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. No trecho: “’Falaram que eu estava deixando a escola com um telhado de
vidro’ ao publicar os problemas, conta Cristiano Aro, 16, de Cotia (SP)”; e, mais uma vez,
no embate entre o aluno de 18 anos e a direção (que faz parte do tom geral da matéria):
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“Aluno do 2º ano do ensino médio em Curitiba, Igor Castro, 18, conta que sofreu represálias
de uma professora, que o aconselhou a mudar de escola. ‘Parece que querem que os
problemas sejam escondidos’, diz o aluno, que também foi chamado para conversar com o
diretor. ‘Pedi que ele apagasse alguns comentários ofensivos. Se o objetivo é melhorar a
escola, ele não pode deixar que isso se perca’, conta o diretor Joaquim Faustinoni”.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. A fala “Guilherme comemora duas conquistas: a instalação de uma porta em
uma sala de aula e o ‘fim’ de um buraco em um piso na área externa. Agora, quer cobrar
segurança. ‘Aqui perto está cheio de usuários de drogas. Já vi uma colega ser assaltada’”.
Mesmo que tenha sido uma citação espontânea, não deveria ter sido explorada na
reportagem.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
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Sim. Há um aluno de 16 anos que afirma ter sofrido constrangimento na escola:
“’Falaram que eu estava deixando a escola com um telhado de vidro’ ao publicar os
problemas, conta Cristiano Aro, 16, de Cotia (SP)” e outro que afirma correr riscos
Guilherme comemora duas conquistas: a instalação de uma porta em uma sala de aula e o
‘fim’ de um buraco em um piso na área externa. Agora, quer cobrar segurança. ‘Aqui perto
está cheio de usuários de drogas. Já vi uma colega ser assaltada’”.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Parcialmente. Apenas uma mãe é consultada e ela não fala sobre o risco que o filho
afirma correr: “Mãe de Guilherme, Ivaneide de Araújo, 47, diz que aprova a iniciativa dos
garotos e espera por mais mudanças. ‘Achei excelente. Vi que, depois da página, já tomaram
algumas atitudes. É até pouco perante o problema que há por lá, mas já é um início”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. Apenas uma mãe é citada e todos, na matéria, são construídos como
protagonistas independentes.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não. Porém cria um certo constrangimento à escola:“Mãe de Guilherme, Ivaneide de
Araújo, 47, diz que aprova a iniciativa dos garotos e espera por mais mudanças. ‘Achei
excelente. Vi que, depois da página, já tomaram algumas atitudes. É até pouco perante o
problema que há por lá, mas já é um início”. Caberia ao autor da matéria perguntar qual o
problema “que há por lá” e não deixar a fala inconcluída.
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6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito à educação pública de qualidade, o
direito a não ser perseguida por suas opiniões, o direito a ser orientada pela família, escola e
sociedade, o direito à participação política em sua comunidade, o direito de ir e vir.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. Existe um contraponto sobre a forma de criticar a escola nos Diários
de Classe, por exemplo, bem como exemplos bem sucedidos de parceria aluno-escola para
construir um ambiente melhor: “Segundo Victor, que estuda no local há quatro anos, o
próximo passo é fazer uma campanha para preservação – recentemente, a instituição foi alvo
de uma depredação por alunos. Doze acabaram transferidos. ‘Uma coordenadora deu a ideia.
Além da página, vamos fazer cartazes e espalhar na escola. Queremos que isso não aconteça
mais’, diz”.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Sim. Uma professora brasileira, uma antropóloga argentina e uma diretora de ONG:
“Para Vânia Kenski, professora de pós-graduação em educação na USP, as escolas precisam
aprender a lidar com o uso da tecnologia. ‘Estamos em um processo marcado pela
transparência do que acontece atrás dos muros da escola. É uma nova forma de cultura. E é
irreversível’. Diretora da ONG todos pela educação, Priscila Cruz diz que os ‘diários de
classe’ devem se preocupar também em apontar soluções e pontos positivos , e não apenas
em expor os problemas”.
Já a antropóloga argentina Paula Sibilia aparece em uma matéria própria (porém
atrelada aos textos anteriores por indicação escrita do jornal: “LEIA MAIS nas págs. C3 e
C4”) mais de meia página de jornal em uma entrevista ping-pong sobre as transformações da
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escola: mudança de conteúdo programático, de estrutura, informatização das aulas, uso de
câmeras, etc.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Sim. Contudo, a entrevista sobre antropóloga não trata do assunto ao qual foi
linkado. Ela levanta problemáticas pertinentes, mas que não tangenciam diretamente os
problemas abordados pelos textos anteriores.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Parcialmente. Dos cinco casos citados, dois que pediam um posicionamento oficial
foram atendidos: o de Emerson (“A Secretaria de Educação da Bahia diz que fará reformas
no local”) e o de Guilherme e Victor (“A Secretaria da Educação de S. Paulo diz que a
escola recebeu 160 carteiras novas e que passará por uma reforma geral, ao custo de R$ 4,6
milhões. A previsão é que a obra comece no primeiro trimestre de 2013”). O de Cristiano
ficou em aberto, sem posicionamento oficial.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim, como já foi citado.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas? De que forma?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados? Quais? Para quê?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças
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1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. Mas vale ressaltar que a reportagem dedica uma página inteira a apenas um
caso. Porém, na matéria de abertura, ao mostrar vários Diários diferentes em textos e fotos, a
reportagem acaba por mostrar a problemática da educação como algo nacional e não restrito
a uma escola ou outra.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Sim. O texto contextualiza os vários Diários pelo Brasil.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado?
Sim. Ela é eficiente para tratar dos prós, ao mostrar, num quadro com quatro Diários
de Classe, como cada um mudou para melhor a escola. Já os contras podem ser observados
quando mostra a problemática do rapaz de 18 anos (“Aluno do 2º ano do ensino médio em
Curitiba, Igor Castro, 18, conta que sofreu represálias de uma professora, que o aconselhou a
mudar de escola. ‘Parece que querem que os problemas sejam escondidos’, diz o aluno, que
também foi chamado para conversar com o diretor. ‘Pedi que ele apagasse alguns
comentários ofensivos. Se o objetivo é melhorar a escola, ele não pode deixar que isso se
perca’, conta o diretor Joaquim Faustinoni”) e na fala da diretora da ONG: “Diretora da
ONG todos pela educação, Priscila Cruz diz que os ‘diários de classe’ devem se preocupar
também em apontar soluções e pontos positivos , e não apenas em expor os problemas”.

6. Existe algum tipo de serviço para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem as páginas de Facebook têm seu endereço divulgado.

7. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens
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1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim. São três páginas diferentes: a primeira foi ilustrada com a foto do estudante de
18 anos; a segunda, com prints dos Diários de Classe (em um deles, aparece a foto de
Isadora no perfil; no outro, a foto de um rapaz de 18 anos); já a terceira tem a imagem da
antropóloga.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Positiva. A foto de Isadora Faber vem acompanhada por outras imagens de Diários
de Classe pelo Brasil.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.

7.1.1.4 Título: Em Rede Social, Médica Mostra Problemas De Posto De Saúde (Sextafeira, 19 de outubro de 2012 – C3 Cotidiano)

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
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Sim. O texto trata de uma médica que se inspirou no Diário de Classe de Isadora
Faber para mostrar os problemas do posto de saúde onde trabalha, em Goiânia. O tom
positivo está explícito nos trechos: “Em vez da sala de aula, um pequeno consultório
médico. No lugar das queixas sobre falta de professores, o desabafo em relação a carência
de agentes de saúde. Inspirada nos ‘diários de classe’ criados para denunciar problemas em
escolas públicas, uma médica de Goiânia decidiu fazer seu próprio diário virtual para exigir
melhorias para o posto de saúde onde trabalha” e “A inspiração para a página no Facebook
veio da catarinense Isadora Faber, 13, que conseguiu uma reforma na escola onde estuda
após mostrar os problemas da instituição”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Não se aplica. A participação seria pertinente, mas não é necessário, nesse caso, já
que ela não é o tema e é abordada de forma positiva como protagonista de uma outra
história.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é cabível.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não é cabível.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Não é cabível.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não é cabível.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
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Não é cabível.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não é cabível.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Não é cabível.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não é cabível.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não. A criança é utilizada para promover uma causa, mas a iniciativa é da fonte
entrevistada, não do jornal.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Não. A matéria remonta a história de Isadora de forma positiva, sem aprofundar
complicações legais.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não.
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3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. Como os trechos já citados mostram, a iniciativa soa como vinda da própria
Isadora sem nenhum tipo de orientação.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não é cabível.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito à educação pública de qualidade e o
direito à participação política em sua comunidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
A matéria utiliza a história de Isadora como modo de “transferir” seu capital social
para outro caso semelhante. Logo, a pergunta não se aplica.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não é cabível.

201

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Não é cabível.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não é cabível.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não é cabível.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não é cabível.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não é cabível.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não é cabível.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. A matéria, ao estender a problemática para um posto de saúde, mostra
problemas estruturais como epidêmicos no Brasil.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Sim. O próprio texto é sobre um fenômeno correlato ao Diário de Classe. O Diário,
no caso, é utilizado aqui para contextualizado.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado?
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Não. O Diário é, mais uma vez, construído como algo absolutamente bom e citado
como exemplo a ser seguido e replicado.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não é cabível.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Não é cabível.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não é cabível.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor negativo,
positivo ou neutro?
Não é cabível.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.
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7.1.1.5 Título: Aluna De ‘Diário De Classe’ Processa Candidato Em SC (Sexta-feira, 26
de outubro de 2012 – 5 Eleições 2012)

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Não. É sobre um processo que a família moveu contra o então candidato a prefeito
de Florianópolis César Souza Júnior (PSD), que usou as imagens da garota indevidamente
no horário eleitoral. “A família de Isadora Faber, 13, estudante que ficou conhecida com o
‘Diário de Classe’ criado na internet para apontar problemas em sua escola, entrou na justiça
contra o PSD, partido do candidato à prefeitura de Florianópolis César Souza Junior. A ação
é pelo uso indevido da imagem da adolescente. No primeiro turno das eleições, a campanha
de César Jr. exibiu no horário eleitoral imagens da página da estudante no Facebook, da
escola municipal Maria Tomázia Coelho e de reportagens em jornais impressos sobre as
críticas feitas por Isadora”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. No título: “Aluna de ‘Diário de Classe’ processa candidato em SC”, há uma
expressão explícita (e falsa, como se verá no desenvolvimento da matéria – foi a família que
processou) sobre uma ação atribuída à criança.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é cabível.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não é cabível.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
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Não é cabível.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não é cabível.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. O título é polêmico e uma atitude não existente é atribuída a Isadora.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não é cabível.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Não é cabível.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não é cabível.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não é cabível.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não é cabível.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis
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1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Trata-se de um processo que a família moveu na justiça pelo uso inadequado da
imagem da criança.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Sim. No trecho: “A mãe da estudante, Mel Faber, 45, diz que o início da campanha
coincidiu com as denúncias da filha, mas que não houve motivação política – os pais
gravaram um vídeo no final de agosto negando objetivo partidário. ‘Na época, a campanha
do César me ligou três vezes pedindo que a Isadora participasse do programa eleitoral dele,
mas recusamos. Mesmo assim usaram as imagens”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Parcialmente. Os pais são mostrados como os responsáveis legais que zelam pela
imagem da garota, mas não necessariamente como corresponsáveis pelo Diário.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Sim, nos trechos já citados.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

206

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
Proteção da imagem e proteção contra exploração de qualquer natureza.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. O jornal enquadra a possível exploração da imagem da garota para uso
político como algo que deve ser respondido pelo acusado, porém não se aprofunda no
assunto.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não. Apenas o candidato. “A campanha de Cesas Jr., que disputa o segundo turno
com Gean Loureiro (PMDB), diz que não usou o nome da estudante, evitou sua exposição e
apenas ‘reproduziu o teor das denúncias e a repercussão do caso na mídia’”.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Sim: “A ação é pelo uso indevido da imagem da adolescente”.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não é cabível.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não é cabível.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. A discussão macro é a proteção de imagem da criança e esse ponto não é
problematizado.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Não há contextualização com fenômenos correlatos.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não é cabível.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
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Negativo. A matéria é sobre uma possível infração cometida por um candidato ao
usar a imagem de Isadora Faber na campanha política – o que não deve ter sido algo
agradável para a garota e sua família, ou eles não estariam processando o político – e a
matéria é ilustrada, desnecessariamente, com a foto da criança.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é utilizada.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.1.6 Título: Casa De Estudante Autora De ‘Diário De Classe’ É Apedrejada
(Quinta-feira, 8 de novembro de 2012 - 3 Cotidiano)
Subtítulo: Uma das pedras atingiu o rosto da avó de Isadora Faber; polícia
investiga o caso

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Não. Trata-se de uma agressão contra ela e sua família, que poderia reviver um
trauma na criança. “A Polícia Civil de Santa Catarina investiga um ataque à casa da
estudante Isadora Faber, 13, autora do ‘Diário de Classe’, página virtual criada para mostrar
problemas da escola onde estuda, em Florianópolis. Segundo o delegado Leonardo Silva, a
casa foi apedrejada na noite de segunda-feira. Uma das pedras atingiu a avó da garota, que
ficou ferida no rosto. O caso foi relatado no diário virtual, que conta com 370 mil
seguidores”.
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2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. Apesar de não estar explícito se a repórter conversou com Isadora ou não (pela
matéria, infere-se que não), foi recuperada uma fala publicada no “Diário de Classe”:
“Ontem à noite, teve uma chuva de pedras em casa, uma delas atingiu minha vó de 65 anos
que sofre de uma doença degenerativa”, disse. Ela também é citada pelos pais no trecho:
“Apesar de não ter conseguido ver quem jogou as pedras, a família desconfia que o ataque
tenha sido motivado após a garota divulgar que um homem foi contratado para pintar a
quadra da escola, mas não realizou o serviço. ‘Não conseguimos ver. Eu desconfio que veio
por parte desse pintor. Ele vem ameaçando a Isadora faz tempo e agora agravou as
ameaças’”. Vale lembrar que, como afirma a ANDI, o jornalista deve se eximir de divulgar
informações repassadas pela criança ou pela família se isto puder reviver traumas nela ou
coloca-la em risco.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não, mas trata-se de uma agressão já realizada.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. “Apesar de não ter conseguido ver quem jogou as pedras, a família desconfia
que o ataque tenha sido motivado após a garota divulgar que um homem foi contratado para
pintar a quadra da escola, mas não realizou o serviço. ‘Não conseguimos ver. Eu desconfio
que veio por parte desse pintor. Ele vem ameaçando a Isadora faz tempo e agora agravou as
ameaças’”. Ou seja: a informação da criança combinada à avaliação da mãe dá a entender
que o pintor foi o responsável.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?

210

Não. O pintor não é identificado na matéria e a reportagem não afirma se procurou
ele ou não – apenas que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. Além da responsabilização do pintor, a criança é mostrada exposta à violência
constante, comenta sobre isso e a matéria não traz nenhum tipo de informação sobre como
ela pode se proteger ou como foi resguardada de fato. Aqui surgem as primeiras vertentes
negativas do Diário de Classe. “Essa não é a primeira vez que a família de Isadora Faber
precisa ir à delegacia após a criação do ‘Diário de Classe’. Em setembro, a aluna foi
chamada para depor após uma professora a acusar de calúnia e difamação”.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Sim. Ela é mostrada como uma criança vulnerável em situação de risco constante.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim, em voz direta, como já citado.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis
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1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Trata-se de uma agressão à criança e toda sua família.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Sim, nos trechos: “’Caiu uma na grama, na nossa frente, outra no carro. Nisso, uma
delas acertou a avó Rosa. Fiquei desesperada. Cortou em cima do olho, teve sangramento.
Machucou muito’, conta a mãe de Isadora, Mel Faber”. Apesar de não ter conseguido ver
quem jogou as pedras, a família desconfia que o ataque tenha sido motivado após a garota
divulgar que um homem foi contratado para pintar a quadra da escola, mas não realizou o
serviço. ‘Não conseguimos ver. Eu desconfio que veio por parte desse pintor. Ele vem
ameaçando a Isadora faz tempo e agora agravou as ameaças’. Os pais registraram boletim de
ocorrência por dano e lesão corporal. O delegado Leonardo Silva diz que uma equipe
investiga o caso, mas que ainda não há suspeitos” ; e “A família procurou o Ministério
Público Estadual, que diz que irá acompanhar o caso”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. Quando fala sobre o Diário de Classe nos trechos: “A Polícia Civil de Santa
Catarina investiga um ataque à casa da estudante Isadora Faber, 13, autora do ‘Diário de
Classe’, página virtual criada para mostrar problemas da escola onde estuda, em
Florianópolis”; e “Apesar de não ter conseguido ver quem jogou as pedras, a família
desconfia que o ataque tenha sido motivado após a garota divulgar que um homem foi
contratado para pintar a quadra da escola, mas não realizou o serviço. ‘Não conseguimos
ver. Eu desconfio que veio por parte desse pintor. Ele vem ameaçando a Isadora faz tempo e
agora agravou as ameaças’”, o Diário é mostrado como uma responsabilidade exclusiva de
Isadora. A responsabilidade que os pais assumem aqui é apenas pela proteção da criança.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
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Sim. A mãe comenta, nos trechos já citados, a extensão dos danos e as providências
legais da família.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Parcialmente, afinal é a mãe que está acusando alguém, não a polícia. Isso pode
gerar represálias.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito à vida, o direito a crescer em um ambiente
saudável com sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a
receber orientação de sua família, da escola e d o Estado.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. Não existe nenhuma discussão aprofundada sobre eles, apenas o relato
descritivo do que ocorreu.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
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Sim. A Secretaria Municipal de Educação.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim. “A Secretaria Municipal de Educação disse que se reuniu com a família de
Isadora e divulgou nota em que repudia qualquer ato de violência”.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. A matéria gira em torno da agressão à Isadora devido a sua participação política
no Diário de Classe e não desenvolve a problemática da agressão às crianças.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Não há contexto ou discussão sobre causas e consequência.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(O Diário de Classe)?
Parcialmente. Ao citar que “Essa não é a primeira vez que a família de Isadora Faber
precisa ir à delegacia após a criação do ‘Diário de Classe’. Em setembro, a aluna foi
chamada para depor após uma professora a acusar de calúnia e difamação”, o texto pincela
um contra pertinente do Diário de Classe. Contudo, ele é equiparado à agressão que a
família da garota sofreu e que a levou à delegacia – e são casos completamente diferentes:
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em um a família da garota foi claramente vitimada e no segundo outra pessoa pode ter sido
vitimada pelo Diário de Classe. Ao colocá-los juntos, confunde-se o leitor e tira-se a força
do ato.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem o Disque Direitos Humanos para casos de agressão nem a página da
garota foram citadas.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Negativo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Negativa. Ao lado da imagem da criança sorridente aparece a sua avó, machucada. A
legenda diz: “Isadora Faber em sua casa; no detalhe, a avó da estudante, que foi atingida por
uma pedra”.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
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Sim. A avó de Isadora, que sofre de uma doença degenerativa, é exposta machucada
pelas pedras. Contudo, ela é mostrada como vítima de uma injustiça.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.

7.1.1.7 Título: Autora De ‘Diário De Classe’ Diz Que Não Sai Mais Sozinha (Domingo,
11 de novembro de 2012 – C10 Cotidiano)
Subtítulo 1: Isadora Faber, 13, teve sua casa apedrejada depois que criou diário
virtual
Subtítulo 2: Estudante afirma que tem apoio dos pais e dos colegas de classe,
mas que nenhum professor, até agora, a ajudou

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Parcialmente. A matéria é uma entrevista ping-pong com Isadora Faber e tem 13
perguntas: 5 são sobre o Diário de Classe e como isso mudou a vida dela e outras 8 são
sobre as agressões que a garota vem sofrendo, inclusive o apedrejamento de sua casa.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim, inclusive quando sua expressão não é cabível.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Parcialmente. Uma das perguntas, sim. “Você acha que o ataque está relacionado ao
diário?”, à qual Isadora responde “Bah, com certeza. É muita gente me ameaçando”, poderia
ter sido formulada como “A que você atribui o ataque?”, sem levantar uma hipótese que
antecedesse a resposta.
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4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Parcialmente. Isadora acusa diferentes pessoas de quererem agredi-la mais de uma
vez e identifica uma, a “filha do pintor”. “Tem bastante aluno que me xinga, que diz que vai
me bater, me pegar na saída”; “Antes eu podia sair sozinha. Agora, não. Meus pais estão
preocupados. Na rua, bastante gente me olha com cara feia”; “Bah, com certeza. É muita
gente me ameaçando”; e, sobre as ameaças que recebe, afirma que: “A maioria vem da filha
do pintor [da quadra, a quem Isadora criticou no Facebook por não ter feito o serviço] e das
amigas dela. Elas falam que vão me bater, que vão me pegar na rua”. Identificar pessoas
como agressoras, sem ouvir a outra parte, é uma forma de expor a fonte e ao acusado a
riscos físicos. O trecho: “Você criou o ‘Diário de Classe’ em julho. Como vê o resultado
hoje?” “Fico muito feliz com o resultado e um pouco triste com o jeito que alguns alunos
agem em relação a isso, porque veio muita coisa boa para a escola. Mas os professores
contam para eles que estou fazendo uma coisa ruim, que eles têm que tomar uma
providência” deixa no ar o que seria “tomar uma providência”.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. Além dos trechos citados, que criticam a filha do pintor da quadra – e, por
consequência, o próprio pintor – e os colegas de colégio (além do trecho citado, também em:
“E os colegas?” “Os da minha sala são os que mais me dão apoio. Mas os outros da escola,
não”), a diretora é criticada por sua inabilidade: “A diretora faz alguma coisa?” “Às vezes
ela chama todo mundo para conversar, mas nunca resolve”; a professora que fez o B.O é
apontada por seu rancor: “Em setembro você foi à delegacia depois que uma professora
reclamou de uma postagem sua...” “Ela nem me olha. Se eu tiver alguma dúvida até posso
perguntar, mas é bem difícil”; todo o corpo docente é apontado como contrário à garota:
“Algum professor lhe dá apoio?” “Não. Nenhum” e também “Você criou o ‘Diário de
Classe’ em julho. Como vê o resultado hoje?” “Fico muito feliz com o resultado e um pouco
triste com o jeito que alguns alunos agem em relação a isso, porque veio muita coisa boa
para a escola. Mas os professores contam para eles que estou fazendo uma coisa ruim, que
eles têm que tomar uma providência”; e, por fim, o pintor é criticado: “Falta pintura na
escola inteira. A diretora disse que iam pintar, mas o pintor nunca apareceu. E já faz dois
anos”.
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6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim, conforme todos os trechos já citados indicam.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Parcialmente. A imagem da criança é construída, na entrevista, como uma “heroína
perseguida”.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. Além dos trechos citados, há a pergunta: “Sua casa foi apedrejada na segundafeira. Como foi isso?” “Estávamos no pátio, e começou a vir pedra, uma na grama, outras no
carro. Uma acertou a minha avó, que não fala nem anda. Eu e minhas irmãs corremos para
dentro. Meu pai foi ver quem estava jogando, mas não deu tempo, porque minha avó estava
sangrando. Fiquei com um pouco de raiva”.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não. Pelo contrário.

218

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. A matéria trata de ameaças à saúde física, mental e emocional da garota, além
de acusações graves que podem trazer problemas legais.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. Isadora aparece como a única protagonista.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
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O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito à vida, o direito a crescer em um ambiente
saudável com sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a
receber orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de
qualidade, o direito de ir e vir em liberdade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. É uma matéria ping-pong sem nenhum tipo de informação adicional.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. Além da entrevista ping-pong ser prioritariamente personalista, não há
nenhuma pergunta que peça uma reflexão sobre um panorama nacional dos Diários Classe
criados pelo Brasil (que já existiam a esta altura), por exemplo. S. todas pontuais.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Não há contexto ou desenvolvimento de causas e consequências.

4. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não.

6. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

7. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?

221

Negativo em predominância. O título e o subtítulo deixam claro que a matéria é
sobre a perseguição que Isadora sofre e a maior parte das perguntas são sobre isso.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.1.8 Título: Ministério Público Investiga Ameaças Feitas A Estudante (Domingo, 11
de novembro de 2012 – C10 Cotidiano)

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Não. O texto é sobre as investigações sobre as ameaças e agressões que Isadora
recebeu devido ao Diário de Classe. “As ameaças relatadas por Isadora Faber devido ao
‘Diário de Classe’ viraram alvo de investigação. O Ministério Público de Santa Catarina
abriu um procedimento na semana passada para verificar se a aluna ‘está sofrendo
constrangimento no ambiente escolar’ e para discutir que medidas devem ser tomadas para
protegê-la. A Polícia Civil também investiga a autoria do ataque à casa da estudante”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Não.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
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Não é cabível.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não é cabível.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Não é cabível.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
São é cabível.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Não é cabível.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não é cabível.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Não é cabível.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não é cabível.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não é cabível.
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12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não é cabível.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Eles são os responsáveis por Isadora e são diretamente citados. “Segundo o
delegado Leonardo Silva, a diretora da escola Maria Tomázia Coelho, Liziane Farias, fez
um boletim de ocorrência nesta semana acusando os pais de Isadora de ‘perturbação do
sossego e do trabalho escolar’. Procurada pela Folha, a diretora preferiu por não se
pronunciar. Segundo a Secretaria de Educação de Florianópolis, a diretora procurou a
polícia devido a discussões recentes e também após Isadora publicar que o funcionário
contratado para realizar a pintura da quadra não fez o serviço”.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não. A matéria só consultou a diretora da escola, a Secretaria de Educação de
Florianópolis, o Ministério Público e a Polícia Civil.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Parcialmente. No trecho citado anteriormente, a diretora afirma que abriu o B.O
contra os pais de Isadora por uma postagem atribuída a Isadora. Ou seja: os pais
responderam pelo que a filha fez.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não é cabível.
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5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito à vida, o direito a crescer em um ambiente
saudável com sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a
receber orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de
qualidade, o direito de ir e vir em liberdade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. O Ministério Público e a Polícia Civil são mostrados como guardiões
de parte desses direitos. Porém a questão não é desenvolvida.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Sim. O Ministério Público, a Polícia Civil e a Secretaria de Educação.

225

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim. O Ministério e a Polícia Civil falaram sobre os inquéritos e a Secretaria sobre a
problemática na escola. “Segundo a Secretaria de Educação de Florianópolis, a diretora
procurou a política devido a discussões recentes e também após Isadora publicar que o
funcionário contratado para realizar a pintura da quadra não fez o serviço. O atraso na
pintura, que voltou a ser executada na semana passada, ocorreu por problemas de saúde do
pintor, segundo a pasta. Sobre as ameaças relatadas, a secretaria afirma que pediu um
aumento do efetivo policial ao redor da escola e fez reuniões com a família”.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Parcialmente. O texto trata do Ministério Público e da Polícia Civil e cita apenas que
a investigação será sobre se Isadora “Está sofrendo constrangimento no ambiente escolar” e
sobre o “ataque à casa da estudante”. Contudo, nada é especificado e as outras dimensões
legais não aparecem.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. Não se discute agressões físicas, psíquicas e emocionais às crianças de forma
geral, nem sua participação política responsável.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Não há contexto ou desenvolvimento de causas e consequências.
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3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Parcialmente. A diretora fez um B.O contra os pais de Isadora por uma postagem no
Diário de classe. Contudo, isso não é mostrado diretamente como uma consequência
negativa do Diário.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
De 28 de agosto até 11 de novembro de 2012, 8 textos noticiosos coesos foram
escritos sobre o assunto. A última matéria mostra a garota se sentindo perseguida e os
inquéritos em andamento. Contudo, até 2015, mais nenhum texto relevante que mostre os
desdobramentos do caso foi publicado.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim. A mesma imagem é compartilhada pelas duas reportagens publicadas no dia.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Negativo. A matéria é sobre as investigações de agressão e ameaças a estudante.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.
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5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2 O GLOBO

7.1.2.1 Título: Crítica a professora leva aluna à delegacia (Quinta-feira, 20 de setembro
de 2012 – 11 País)
Subtítulo: Estudante de 13 anos é acusada de calúnia por docente
Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Não. A matéria é sobre uma complicação legal envolvendo uma professora e os pais
da criança. “A criação de uma página no Facebook, o Diário de Classe, narrando problemas
levantados por uma aluna em sua escola, levou a estudante Isadora Faber, de 13 anos, a uma
delegacia e polícia. Em Florianópolis, ela foi ouvida pelo delegado da 8ª DP, Mario Assad,
como testemunha, no caso de acusação feita por sua professora de português, que a acusa de
calúnia e difamação, com base em texto postado na página e seus comentários na internet”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. O repórter afirma que não conseguiu contato com a família da criança e decide
replicar a postagem que a garota fez no Facebook. “Nem os pais, nem a menina atenderam
os telefonemas ou deram retorno à mensagens ontem à tarde. Na rede social, no entanto,
Isadora Faber postou a intimação do dia 17 para comparecer à delegacia e a sua opinião
sobre como foi ‘pisar’ pela primeira vez numa delegacia de polícia. ‘Hoje, eu e meu pai
fomos na delegacia porque minha professora de português fez um BO de calúnia e
difamação. Eu fui, nunca tinha entrado numa delegacia antes, mas lá dentro todos me
trataram muito bem mesmo. Estranhei, pois, para mim, o assunto já estava encerrado desde
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o início do mês, quando ela me pediu desculpas, eu aceitei e publiquei, está aqui até agora.
Como Vocês podem ver, não é fácil manter o Diário de Classe no ar’”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é cabível.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim, à da professora de Português.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Sim, mas o jornal não conseguiu contato com a professora. “A professora não foi
localizada para comentar sobre o Boletim de Ocorrência”. Contudo, a diretora foi
interpelada: “A diretora da Escola Maria Tomázia Coelho, Liziane Farias, irritada, afirmou
ontem que já havia tomado as medidas cabíveis e prestado todos os esclarecimentos sobre os
conflitos gerados após as denúncias da aluna. E disse que não se manifestaria mais sobre o
episódio”.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. Nesta matéria, a opinião de Isadora é emoldurada por uma diretora “irritada” e
por uma professora que não quis comentar o caso.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não
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9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. A criança revive sua primeira ida à delegacia em uma queixa motivada por uma
iniciativa dela. Já no título e no apoio é possível perceber: “Crítica de professora leva aluna
à delegacia – Estudante de 13 anos é acusada de calúnia por docente”.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Parcialmente. Apesar de republicar um texto aberto do Facebook no jornal não ser
uma invasão de privacidade, não foi prudente replicar as impressões de uma garota de 13
anos sobre sua primeira ida à delegacia sem falar com seus pais.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Trata-se de uma complicação legal e de um momento traumático.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não. Eles não foram encontrados para dar entrevista.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.
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4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não. A própria criança fala.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à defesa.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. Nenhum dos tópicos é problematizado.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.
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5. Fontes oficiais foram consultadas?
Sim. A polícia e o ministério público. “Assad informou ontem que só falta ouvir a
diretora da Escola Maria Tomázia Coelho, onde a menina estuda, mas já adiantou que o caso
não será levado adiante. – Não haverá continuidade. O caso será arquivado, porque não
houve representação nem da professora, que fez a queixa, nem do pai da estudante, que
também havia registrado queixa. Mas, mesmo assim, será encaminhado ao Ministério
Público, à Justiça e à 6 ª Delegacia da Criança e do Adolescente – disse o delegado. No
Ministério Público, a informação é que, quando um crime envolve menores, é necessário o
acompanhamento do órgão para saber se houve desrespeito aos direitos da criança”.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Parcialmente. Apesar de não existir discussão sobre a responsabilidade legal dos pais
na liberdade de expressão das crianças, explica-se o procedimento junto ao Ministério
Público sobre acusações envolvendo pessoas com menos de 18 anos.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas? De que forma?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados? Quais? Para quê?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. O jornal explora a história de Isadora e não a problemática da liberdade de
expressão com acompanhamento dos pais.
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2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Não há contexto ou indicação de causas e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado?
Não. Não há reflexão sobre o fenômeno Diário de Classe, apenas uma breve
descrição do que ele é e um histórico da página. A saber: “A criação de uma página no
Facebook, o Diário de Classe, narrando problemas levantados por uma aluna em sua escola,
levou a estudante Isadora Faber, de 13 anos, a uma delegacia e polícia”; e “Isadora Faber se
tornou conhecida no Brasil após colocar foto e textos com os problemas da Escola Básica
Maria Tomázia Coelho, na praia do Santinho. Ela teve mais de 260 mil ‘curtidas’, desde que
começou o projeto há cerca de dois meses”.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Não.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não é cabível.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Não é cabível.
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4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.

7.1.2.2 Título: Dois Cafés, Um Skype E A Conta Com... ...Isadora Faber (Domingo, 7
de outubro de 2012 – Suplemento Revista O Globo)
Subtítulo: A adolescente virou notícia ao denunciar no Facebook as condições
do colégio público em que estuda

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto enaltece a iniciativa do Diário de Classe. “Depois que a jovem,
inspirada numa blogueira escocesa de 9 anos, criou uma página no Facebook em agosto para
denunciar as condições precárias da escola pública que frequenta, em Florianópolis,
forçando a prefeitura a providenciar melhorias, a mãe também a prepara para enfrentar as
consequências do seu ato. O que significa, no mínimo, encarar muitas entrevistas. Em pouco
mais de dois meses, a página de Isadora já recebeu 322 mil curtidas. Sua iniciativa
repercutiu em todo o país levando outros estudantes a criarem páginas semelhantes. Até o
jornal francês ‘Le Monde’ elogiou a disposição da pequena Lisa Simpson Catarinense”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. É uma entrevista ping-pong.
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3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Parcialmente. A pergunta: “Como é na sala de aula? Seus colegas ficam com medo
de você escrever tudo o que acontece na página”? poderia ter sido substituída por “Como
seus colegas reagiram ao Diário de Classe”, bem como a questão “Muitos jovens fizeram
páginas parecidas em outras cidades do Brasil. Você acha que isso pode ser o início de uma
revolução?” Poderia ter sido “Muitos jovens fizeram páginas parecidas em outras cidades do
Brasil. O que você acha disso?”

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. Em uma das respostas, Isadora afirma que os professores faltam (“O que ainda
falta na sua escola?” “Eu acho que ainda dá para melhorar muito. Essa situação dos
professores que faltam principalmente”) e ela afirma que alguns colegas da escola não a
apóiam (“E o que te deixa mais triste?” “Os meus colegas da escola que não me apóiam. O
fato de acharem que o que estou fazendo é contra a escola, não a favor”).

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não. Não há nenhuma matéria coordenada com alguma contraposição.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. Ao acusar os professores de faltarem e colegas de não a apoiarem, instaura-se
um conflito, sem desenlace, com a comunidade escolar.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.
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9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. O autor faz uma tentativa explícita de leva-la a reviver as situações. A saber:
“Depois de fazer a página no Facebook sozinha, conseguir que os reparos fossem feitos
(maçanetas foram colocadas no banheiro, fiações recuperadas, bebedouros trocados e
professores contratados), você ainda foi parar numa delegacia para se defender. Isso te
desanima a continuar?” “Tem muita gente que apóia, diz que o que estou fazendo está certo,
então vou seguir fazendo. O que mais quero é que outros alunos de escolas públicas também
façam o mesmo para arrumarem suas escolas. Só porque é escola pública tem que ser ruim?”

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Quando se fala sobre a presença de Isadora na delegacia, no trecho já citado,
deveriam ser os pais a se manifestar sobre o assunto. Na abertura, tem-se: “Mas este foi o
lado bom da história. Isadora enfrentou críticas de muitos colegas de classe, pais e
professores, que não aprovaram tanta exposição. Acusada de calúnia por uma professora,
teve de prestar depoimento numa delegacia, acompanhada de seu pai. Tímida, sim, mas nada
acuada, Isadora diz que ainda há muito o que fazer”.
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2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Parcialmente, apenas no começo da matéria e não sobre o assunto mais nevrálgico.
“Olha, a Isadora escreve bem, é articulada na internet, mas é muito, muito tímida para dar
entrevistas”, adverte a mãe da jovem Isadora Faber, de 13 anos, antes de passar o
computador conectado para a filha. A produtora Mel Faber não tentava apenas protegê-la do
assédio da imprensa. Depois que a jovem, inspirada numa blogueira escocesa de 9 anos,
criou uma página no Facebook em agosto para denunciar as condições precárias da escola
pública que freqüenta, em Florianópolis, forçando a prefeitura a providenciar melhorias, a
mãe também a prepara para enfrentar as consequências do seu ato. O que significa, no
mínimo, encarar muitas entrevistas”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. O texto deixa claro que a mãe prepara Isadora para lidar com o que a própria
garota fez, mas não diz que os pais também têm responsabilidade sobre os atos da filha.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças
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1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à defesa.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. A denúncia da professora e a defesa de Isadora são citadas, mas não abordadas,
bem como todos os outros direitos.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. A entrevista ping-pong personaliza a garota e a abertura se dedica a detalhes da
sua rotina, a publicação de sua história no Le Monde, a sua ida à delegacia...

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Parcialmente. Contextualiza brevemente. Na abertura: “Sua iniciativa repercutiu em
todo o país, levando outros estudantes a criarem páginas semelhantes” e na pergunta de
encerramento da entrevista: “Muitos jovens fizeram páginas parecidas em outras cidades do
Brasil. Você acha que isso pode ser o início de uma revolução?” “Espero que sim. Eu até
criei um grupo de discussão para ajudar quem quer fazer uma página parecida. Eles
perguntam como começar, e eu dou dicas, digo para sempre fotografar e explicar o
problema, por exemplo, e evitar fazer acusações pessoais”.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Parcialmente. O Diário de Classe é abordado como algo apenas positivo. Contudo,
ao citar a ida a delegacia e a orientação de Isadora sobre “evitar fazer acusações pessoais”, o
leitor pode subentender que existem alguns contras.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem a página da garota é citada.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens
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1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor negativo,
positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. S. utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2.3 Casa de blogueira de 13 anos é apedrejada (Quinta-feira, 8 de novembro de
2012 – 11 País)
Subtítulo: Vítima é autora do blog ‘Diário de Classe’, que relata problemas na
escola

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
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Não. Trata-se de um ataque a sua casa que deixou a avó ferida. “Isadora Faber, a
adolescente de 13 anos que ganhou fama nas redes sociais com a página ‘Diário de Classe’,
com relatos sobre problemas na Escola Maria Tomázia Coelho, teve sua casa, em
Florianópolis (SC), alvejada por pedras. A avô da garota, de 65 anos, que sofre de uma
doença degenerativa, estava no quintal e foi ferida, mas passa bem. A mãe de Isadora,
Dimaela Faber, registrou dois boletins de ocorrência. O caso ocorreu na segunda-feira”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. Em dois momentos: “Em sua página no Facebook, Isadora escreveu: ‘Meus
pais tomaram as providências e hoje (ontem) levaram minha vó para fazer exames e para a
polícia. Lá eles fizeram os exames de perícia, agora ela está em tratamento. Incrível como
tem gente ignorante, gente que não tem mínimo de decência. Alguns coitados pensam que
são donos de tudo e da verdade, pensam que podem nos intimidar, mas não vão conseguir’”;
e em “Apesar das ameaças, Isabela [SIC] diz que não irá suspender sua página na internet. –
Nunca pensei em parar. Não vou parar – afirmou a garota”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Parcialmente. A fala da criança “– Nunca pensei em parar. Não vou parar – afirmou
a garota” pode ser interpretada como uma provocação pelo agressor. Caberia ao repórter
procurar dos pais uma resposta mais ponderada.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Não.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não é cabível – não existem pessoas diretamente citadas.
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7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Não.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Sim. As duas falas são bravias, típicas de uma heroína – ou mártir, já que ela está sob
risco físico segundo a matéria.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. Nas duas citações, ela tanto revive situações de violência como as comenta.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. É um caso de violência e agressão física.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
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Sim. “A família suspeita de um homem que teria sido citado em ‘posts’ anteriores de
Isadora. O pai da menina já teria sido ameaçado. – Ela (Isadora) está fazendo a coisa certa.
Mas como fazer entender que o errado virou herói, e ela virou criminosa? Vou tomar todas
as providências cabíveis para cuidar dela – disse a mãe da estudante”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Sim. Contudo, Isadora também é consultada.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Parcialmente O trecho “A família suspeita de um homem que teria sido citado em
‘posts’ anteriores de Isadora. O pai da menina já teria sido ameaçado” pode deixar o
suspeito misterioso em alerta e levá-lo a tomar atitudes drásticas para se manter em mistério.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito à vida, o direito a crescer em um ambiente
saudável com sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a
receber orientação e apoio de sua família, da escola e do Estado.

243

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. A criança é completamente exposta pela imprensa em uma situação vulnerável,
sem nenhuma discussão sobre todos os direitos que foram infringidos na ocasião.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados? Quais? Para quê?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
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Sim. O relato do caso, sem nenhuma autoridade ou especialista para comenta-lo, é
extremamente personalizado.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Não há contexto ou desenvolvimento de causas e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não. O texto não se aprofunda no Diário de Classe e o título e o apoio (“Casa de
blogueira de 13 anos é apedrejada – Vítima é autora do blog ‘Diário de Classe’, que relata
problemas na escola”) dão a entender que ela foi retaliada por uma boa ação (a agressão
sofrida, obviamente, não se justifica de modo algum, seja motivada por uma boa ou por uma
má ação. Apenas observamos que, na matéria, valora-se o Diário como bom).

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim. A foto de perfil no print do Facebook.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
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Negativo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Uma imagem negativa. A foto pequena da criança aparece ao lado da foto maior de
sua avó apedrejada.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Sim, a foto da avó apedrejada.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2.4 Título: Na esperança de escolas melhores, alunos vão à internet (Domingo, 9 de
dezembro de 2012 – 12 País)
Subtítulo: Em todo o Brasil, estudantes criam páginas para retratar problemas
dentro e fora da sala de aula

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um assunto
que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto mostra o Diário de Classe como uma boa iniciativa nacional para
melhorar a educação. “Uma foto mostra infiltrações deteriorando o teto de uma sala na
Escola Estadual de S. Paulo, na capital paulistana. Em outra imagem, um professor da
Escola Estadual Maria Honorina Santiago, em Santa Rita, na Paraíba, aparece escrevendo de
joelhos num quadro negro que se soltou da parede. E, no Rio Grande do Sul, a quadra
esportiva da Escola Estadual de Ensino Médio Villa Lobos, em S. Leopoldo, é retratada com
piso e alambrado bastante danificados. Essas fotos, e muitas outras vindas de diversas partes
do Brasil, estão todas no Facebook. Foram publicadas em perfis criados por estudantes que
se inspiraram na página “Diário de Classe”, da estudante Isadora Faber, de Florianópolis. A

246

história dessa catarinense de 13 anos ganhou projeção nacional. Em julho, ela criou a página
na rede social para expor os problemas da Escola Municipal Maria Tomázia Coelho, onde
estuda. Orelhão quebrado, fios elétricos desencapados, falta de professores... Tudo foi parar
na internet. Em pouco tempo, sua iniciativa foi ganhando admiradores. Hoje, ‘Diário de
Classe’ já tem mais de 500 mil ‘curtidas’ no Facebook, e virou um exemplo seguido no país
todo. A própria Isadora administra um fórum com 99 alunos de diferentes escolas
brasileiras, e ela acha que já foram criadas mais de cem páginas inspiradas na sua
iniciativa”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. Em diferentes trechos: “A própria Isadora administra um fórum com 99 alunos
de diferentes escolas brasileiras, e ela acha que já foram criadas mais de cem páginas
inspiradas na sua iniciativa”; “– Depois das denúncias, a escola tapou um buraco que tinha
no pátio e tirou ferros retorcidos que poderiam machucar as pessoas. Também fizemos com
que colocassem portas em algumas salas, arrumassem ventiladores e o banheiro, que estava
em uma situação horrorosa, com canos quebrados, vaso sanitário fora do lugar e uma poça
gigante de água misturada com urina no chão – conta o aluno Guilherme Patricio, de 14
anos, que cuida da página com ajuda de dois amigos”; “– Cerca de 70% das denúncias
apresentadas foram solucionadas até agora. Enfrentamos imensas dificuldades, mas, quando
lutamos e vemos as melhorias acontecendo, é muito gratificante – orgulha-se Emerson” (ele
tem 17 anos e escreve o Diário de Classe de Itamaraju); “– Pouca coisa já foi resolvida. Os
banheiros já ganharam portas, mas continuam sujos. A pia é ruim e não há espelho. Além da
falta de professores, não há um lugar agradável onde os alunos possam descansar nos
intervalos, por exemplo – critica o estudante anônimo” (da Paraíba, sem idade revelada);
“No Sul do país, o jovem William Amaral, de 17 anos, segue com um perfil feito para a
Escola Estadual de Ensino Médio Villa Lobos, em S. Leopoldo (RS). Aluno do 2º ano do
ensino médio, ele mostra situações como instalações elétricas precárias e piso deteriorado, e
pede posicionamentos da direção. Nem mesmo a planilha de gastos da escola fica de fora
das cobranças do garoto. Segundo ele, a meta é “abrir os olhos” dos colegas acerca do que
há de errado e incentivá-los a buscar seus direitos: – Junto com todos que participam da
página, já foi possível conseguir melhorias, não só estruturais como comportamentais.
Muitos já não depredam mais a escola e professores não faltam com tanta frequência. Além
disso, trincos, portas e janelas foram trocados, assim como lâmpadas e ventiladores
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consertados”; “A jovem Isadora se diz surpresa com a dimensão alcançada pela sua
iniciativa: – Quando criei o ‘Diário de Classe’, até esperava que as pessoas curtissem a
página, mas não imaginava que teria essa proporção. Acho que essas comunidades são
muito importantes porque, conforme os problemas são apresentados, os responsáveis pela
educação sentem vergonha e buscam melhorias. Dar conta desse tipo de conteúdo não é
fácil. A própria Isadora chegou a sofrer duras ameaças. No caso mais grave, a avó dela foi
atingida no rosto por uma pedra atirada na casa da família. Além disso, ela diz que já foi
ameaçada dentro da própria escola, e certa vez foi intimada a prestar depoimento em uma
delegacia, acusada de calúnia e difamação por uma professora. Mesmo assim, não pensa em
parar: – Mesmo quando deixar a escola, quero percorrer colégios para mostrar os problemas
enfrentados pelos alunos”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. O lide da matéria é construído com informações coletadas nos Diários de
Classe feitos por elas (“Uma foto mostra infiltrações deteriorando o teto de uma sala na
Escola Estadual de S. Paulo, na capital paulistana. Em outra imagem, um professor da
Escola Estadual Maria Honorina Santiago, em Santa Rita, na Paraíba, aparece escrevendo de
joelhos num quadro negro que se soltou da parede. E, no Rio Grande do Sul, a quadra
esportiva da Escola Estadual de Ensino Médio Villa Lobos, em S. Leopoldo, é retratada com
piso e alambrado bastante danificados. Essas fotos, e muitas outras vindas de diversas partes
do Brasil, estão todas no Facebook. Foram publicadas em perfis criados por estudantes que
se inspiraram na página “Diário de Classe”, da estudante Isadora Faber, de Florianópolis”; o
nome da escola do aluno anônimo da Paraíba é divulgada “Escola Estadual de Ensino Médio
Professor Pedro Augusto Porto Caminha”; e o Emerson, da Bahia, afirma enfrentar “imensas
dificuldades” na escola.
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6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Sim. A reportagem afirma que tentou contato com todas as Secretarias de Educação
dos estados citados, mas apenas algumas responderam. “O GLOBO procurou as secretarias
de Educação dos estados citados nesta reportagem. Somente as de S. Paulo e Rio Grande do
Sul responderam. Segundo nota enviada, a secretária-adjunta da Educação do Rio Grande do
Sul, Maria Eulália Nascimento, diz acreditar que ‘não é possível virar as costas para essas
páginas, que podem ser importantes na hora de acompanhar e fiscalizar o que está
acontecendo dentro das escolas’. Entretanto, segundo ela, é preciso ter cuidado e levar em
consideração quais são os reais interesses por trás do conteúdo. Ela acha que seria difícil
acompanhar essas comunidades e não soube informar se isso vem sendo feito. Também por
nota, a Secretaria de Educação do Estado de S. Paulo reconheceu o direito de expressão dos
alunos, mas enfatizou que as reclamações devem ser encaminhadas primeiramente aos
canais competentes, como a direção da escola ou a diretoria regional de ensino. O órgão
informou que a Escola Estadual de S. Paulo tem recebido melhorias, e que está prevista uma
reforma geral, com investimento de R$ 4,6 milhões. A previsão é começar as obras no
primeiro trimestre de 2013, após licitação”.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Parcialmente. O estudante da Paraíba sim, mas ele não é identificado. Apenas
Isadora aparece novamente como mártir: “Dar conta desse tipo de conteúdo não é fácil. A
própria Isadora chegou a sofrer duras ameaças. No caso mais grave, a avó dela foi atingida
no rosto por uma pedra atirada na casa da família. Além disso, ela diz que já foi ameaçada
dentro da própria escola, e certa vez foi intimada a prestar depoimento em uma delegacia,
acusada de calúnia e difamação por uma professora. Mesmo assim, não pensa em parar: –
Mesmo quando deixar a escola, quero percorrer colégios para mostrar os problemas
enfrentados pelos alunos”.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Parcialmente, no caso de Isadora.
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9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. Se Isadora respondeu diretamente à pergunta já citada, ela foi obrigada a
reviver, a um só tempo, a agressão da avó e a ida à delegacia.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Os estudantes estão falando da imagem das suas escolas. No caso de Isadora,
ela ainda revive complicações legais em sua fala.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.
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4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de qualidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. O direito à participação política, à educação pública de qualidade e à
liberdade de expressão é bem desenvolvido pelos especialistas consultados. “Para o
economista Gustavo Ioschpe, especializado em economia da educação, a atitude desses
jovens tem grande relevância ao trazer à tona informações pouco conhecidas. Como ele
compara, a educação pública brasileira ainda é uma caixa preta, em que todos sabem quanto
dinheiro entra, mas não há clareza sobre a aplicação dessa verba: – A única maneira de
descobrirmos a realidade dessas escolas é por meio desses alunos. E isso vai ter um impacto
tremendo, já que a sociedade ainda tem uma visão muito opaca e equivocada sobre o que
acontece no interior desses locais. A diretora-executiva da ONG Todos pela Educação,
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Priscila Cruz, também elogia a mobilização. Para ela, tratam-se de jovens que estão
conscientes de como a educação de qualidade é um direito, o que já é um bom sinal de
mudança. Agora, cabe aos estudantes não ficarem restritos ao campo das denúncias: – É
preciso participar das soluções, discutindo qual o papel de cada um na busca de uma escola
melhor. Priscila destaca que esse movimento criado pelos estudantes na internet ainda não
entrou em pauta nos órgãos maiores. Entretanto, ela espera que, conforme essas iniciativas
ganhem corpo, os gestores públicos comecem a voltar seus olhares para o que está sendo
divulgado – Trata-se de informação preciosa, vinda diretamente da fonte – conclui a
educadora”.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Sim, conforme trecho destacado na segunda questão.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Sim, conforme trecho destacado na segunda questão.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Sim, as secretarias de educação já citadas.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Sim, como já citado.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. Muitas crianças contam suas histórias e especialistas trabalham o tema de
forma ampla.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Sim. O texto contextualiza e desenvolve causas e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não. O Diário é mostrado como algo absolutamente bom.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem as páginas do Facebook são divulgadas.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.
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4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Positiva. São imagens de escolas em situação de abandono, contudo a criança
aparece como “salvadora”.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Sim. Todas as fotos utilizadas são de colégios em situação de abandono – contudo,
nenhum dos colégios é o de Isadora.

7.1.2.5 Título: Isadora Faber (Sábado, 19 de janeiro de 2013 – 9 Prêmio Faz Diferença)
Subtítulo: A catarinense de 13 anos virou sucesso no Facebook ao denunciar
problemas em sua escola e, de quebra, inspirou estudantes do Brasil todo a fazer o
mesmo

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto é sobre a indicação dela ao Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo,
devido aos seus feitos na área de educação. “Atualmente com mais de 530 mil assinantes, o
espaço ganhou repercussão mundial, inspirou dezenas de iniciativas semelhantes e garantiu
a ela o prêmio Faz Diferença na categoria Educação”. Contudo, a vida de Isadora, na
matéria, não parece ter mudado para melhor: “Mas a adolescente não ganhou apenas
admiradores. Isadora já foi parar na delegacia ao ser acusada de calúnia e difamação por
uma professora. Ela também recebeu ameaças. Sua avó foi ferida quando apedrejaram a casa
da família. Desde então, a aluna não anda mais sozinha os 400 metros que separam sua
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residência do colégio. Nada disso, porém a fez querer sair da escola ou acabar com a
página”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. “– Esse prêmio mostra que muita gente acredita em soluções para a educação.
O reconhecimento me deixa mais segura para seguir na luta do ‘Diário de Classe’ –
comemora”; “No que depender da estudante, a página vai continuar por tempo
indeterminado. Após sair da escola, ela pretende visitar outros colégios e denunciar seus
problemas. – É a educação que traça o futuro dos profissionais – diz Isadora”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é cabível.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. É dito que o colégio só mudou devido ao Diário e a informação não é checada
com a escola. “A adolescente, que acaba de entrar na 8ª série do ensino Fundamental, tem
muito a dizer. Desde que começou a atualizar a página, em julho do ano passado, ela
conseguiu uma série de melhorias na Escola Municipal Maria Tomázia Coelho, em
Florianópolis”.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
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Sim. Há uma situação obviamente grave e delicada no trecho “Mas a adolescente não
ganhou apenas admiradores. Isadora já foi parar na delegacia ao ser acusada de calúnia e
difamação por uma professora. Ela também recebeu ameaças. Sua avó foi ferida quando
apedrejaram a casa da família. Desde então, a aluna não anda mais sozinha os 400 metros
que separam sua residência do colégio. Nada disso, porém a fez querer sair da escola ou
acabar com a página”.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Sim. Ela, mais uma vez, é construída como mártir.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. O repórter remonta todas as dificuldades (apedrejamento da avó, ida à
delegacia, insegurança para andar sozinha) e afirma que Isadora disse que “Nada disso,
porém, a fez querer sair da escola ou acabar com a página”.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não. Apesar de ser uma matéria sobre um prêmio do Globo, ela é que é a principal
beneficiada na matéria, não o prêmio.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
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Sim. Os traumas de Isadora são revividos e a matéria relata que a garota não anda
mais nem 400 metros sozinha.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Parcialmente, em um contexto totalmente desaconselhável. Após remontar todo o
percurso difícil da vida da garota, o texto é arrematado com: “Mãe da estudante, Mel Faber
elogia. – O maior diferencial dela é a coragem de enfrentar as coisas. Ela é muito crítica e,
apesar de tímida, coloca suas ideias do jeito que pensa, assume o que diz e enfrenta tudo o
que vem contra ela”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Parcialmente. Se a vida da menina chegou a um ponto em que ela não anda 400
metros sozinha, dizer que “O maior diferencial dela é a coragem de enfrentar as coisas”
pode soar como provocação para quem a persegue. E aqui repetimos: o erro não é da mãe. É
do jornalista, que não respeitou os constrangimentos éticos nem legais para publicar a fala.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças
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1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de qualidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Parcialmente. Contudo, o texto dá a entender que o problema é nacional nos trechos:
“[...] inspirou dezenas de iniciativas semelhantes” e “Além disso, alunos de escolas públicas
de todo o país criaram páginas motivados pela iniciativa de Isadora – que também implantou
um fórum fechado em sua página para promover a troca de informações entre jovens”.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
Parcialmente. Há um breve contexto.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado?
Não. O Diário é mostrado como absolutamente bom: a sociedade é que é ruim.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não. Nem a página do Diário é citada.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.
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3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2.6 Título: Ciberativismo abre Campus Party (Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
– 30 Economia)
Subtítulo: Para ativistas, não há mais barreiras entre o que se faz na internet e
na vida real

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. A matéria fala sobre os meandros do ciberativismo, o que é pertinente.
Contudo, ela utiliza Isadora Faber para falar do pouco apoio que tem na escola tanto dos
colegas quanto dos professores. “Além de mobilizar é preciso também ter atitude. A
estudante Isadora Faber, de 13 anos, que ficou famosa pelo blog Diário de Classe, onde
divulga problemas com a sua escola, lembrou a todos que a tarefa de brigar por uma causa é
difícil. – Quando comecei a postar, e os problemas foram resolvidos, muitos colegas me
apoiaram. Mas depois os professores disseram que eu trouxe coisas ruins para a escola e
hoje eles são contra mim – disse Isadora. Apesar do pouco apoio em sua própria escola,
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Isadora conta com bastante fãs virtuais. A jovem já inspirou a criação de mais de 100 diários
de classe em todos o país. Hoje ela ajuda a divulgar alguns dos problemas dessa rede de
estudantes preocupados”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim, à imagem da escola onde estuda, devido aos trechos já citados.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. A opinião dela coloca-a em conflito com todo o corpo discente e docente da
escola.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
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Sim. Ela lembra que existe toda uma escola contra ela.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. A menina afirma que os professores e colegas são contra ela. É um conflito que
ela não deve resolver sozinha.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.
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5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a crescer em um ambiente saudável com sua família, o direito à participação política
em sua comunidade, o direito à educação pública de qualidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Não. O texto afirma que “brigar por uma causa é difícil”, não que existem direitos
que devem ser respeitados com ou sem briga.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Não é cabível.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
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Não é cabível.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. Isadora é um entre outros três exemplos de ciberativismo. Além dela, está na
matéria Amanda Fazano, coordenadora de marketing e captação de recursos online do
Greenpeace Brasil e Lucas Pretti, ativista do portal de petições online Change.org.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Sim. Contextualiza com outros casos de ciberativismo bem sucedidos.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito
abordado?
Não. Ele afirma que Isadora foi perseguida, mas não questiona o modo como o
ativismo do Diário de Classe é feito.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.
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5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Não.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não é cabível.

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Não é cabível.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa instituições ligadas à
criança?
Não é cabível.

7.1.2.7 Título: Autora de ‘Diário de Classe’ diz ter sido ameaçada (Terça-feira, 19 de
fevereiro de 2013 – 9 País)
Subtítulo: Isadora Faber mantém a página com críticas à escola onde estuda em
SC
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Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Não. “A estudante Isadora Faber, a menina de 13 anos que fez sucesso nas redes
sociais com a página ‘Diário de Classe’, recebeu, segundo ela, uma ameaça de morte por
meio da sua página no Facebook, no sábado. Isadora, que afirma não conhecer a autora da
ameaça, divulgou o conteúdo na mesma página neste fim de semana. No texto, a autora da
ameaça diz que Isadora ‘está com os dias contados’, que vai ‘mandar matá-la’, e que ‘tem
tudo combinado’. O perfil que fez a ameaça já foi apagado. O ‘Diário de Classe’ reúne 556
mil seguidores no Facebook. Isabela [SIC] criou a página no dia 11 de julho de 2012 para
relatar os problemas da Escola onde estuda, em Florianópolis”; “Essa não é a primeira vez
que ela foi ameaçada. No ano passado, sua avó foi ferida quando apedrejaram a casa da
família. Desde então, a aluna não vai mais sozinha à Escola”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. É citado um texto que ela postou no Diário de Classe. “A estudante desabafou
na rede social: ‘Quem faz ameaças assim, só pode ser um covarde acomodado que se
contenta com as migalhas que são dadas. Deve achar normal a corrupção, os atentados, a
violência. Já denunciei e irei à polícia também, ameaças desse tipo têm que ser
investigadas’”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Parcialmente. Expõe a própria criança. Soa como desafio a quem ameaça. Mesmo
que ela tenha feito a postagem no Facebook, o jornal não deveria reverberar a opinião
segundo ela, mas sim segundo os pais.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
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Não.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não é cabível.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Não é cabível.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Não.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim, no trecho já citado.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não. Apesar de, novamente, considerarmos questionável o uso do post no Facebook,
mesmo que ele seja público, como a voz da criança quando ela é não é entrevistada.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

267

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Trata-se de uma ameaça de morte.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Sim. “A família acredita que a ameaça partiu de alguém que usou um perfil falso: –
Dá pra ver que o perfil foi criado por alguém especialmente para fazer a ameaça. Mas o
problema é que por trás do perfil falso tem alguém que pode estar querendo fazer mal de
verdade a ela – afirma a mãe de Isadora, Mel Faber. A família registrou domingo passado a
ameaça na 9ª Delegacia de Polícia de Florianópolis. – Às vezes a gente acha que é uma boa
bobagem. Em outras horas, pensa que pode ser sério. Então, achamos melhor deixar a
polícia envolvida. Vamos ver se vão investigar – diz Mel”.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não. Apenas a responsabilidade de zelar pela segurança deles.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Sim.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças
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1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito à vida, o direito a crescer em um ambiente
saudável com sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a
receber orientação e apoio de sua família, da escola e do Estado.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. É explicitado que a ameaça é grave, mas nenhum dos direitos citados é
aprofundado.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultados.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Sim. O jornal não procura sequer o Ministério Público para compreender melhor a
gravidade do fato.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Não há contexto ou desenvolvimento de causas e consequências.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não é cabível. O Diário de Classe não é discutido aqui.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.

270

3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Negativo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2.8 Título: Encontro do GLOBO discute impacto da tecnologia na Educação
(Quinta-feira, 28 de março de 2013 – 12 Rio)
Subtítulo: Primeiro de uma série de debates em faculdades foi realizado na
ESPM

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. O texto é uma cobertura do primeiro evento da série “Encontros O Globo nas
universidades” e Isadora foi convidada para falar sobre sua experiência com o Diário de
Classe. “O primeiro evento da série ‘Encontros O GLOBO nas universidades’ promoveu um
debate entre Isadora Faber, criadora do "Diário de classe" no Facebook para denunciar
problemas em sua Escola, e Klaus Denecke-Rabello, Professor e especialista em
comunicação digital há 12 anos. Com mediação do jornalista William Helal Filho, editor de
Educação do jornal e da revista ‘Formou!’, o evento realizado ontem na ESPM discutiu as
influências da era digital na vida dos estudantes. Uma entrevista com Isadora abriu o debate.
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Ela falou sobre a trajetória da sua página, que, com menos de um ano, contabiliza mais de
600 mil curtidas no Facebook. A estudante da Escola Básica Municipal Maria Tomazia
Coelho, em Florianópolis, contou que a instituição passou por reformas e melhorias após
suas denúncias. Mas nem tudo foi fácil. A direção e Professores ficaram contra a aluna, que
passou a sofrer ameaças de outros estudantes”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. No trecho: “– Acho que nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Os
Professores registraram queixas contra mim na delegacia. Fico meio insegura, mas meus
pais estão sempre junto, me apoiando – disse a estudante, que já foi acusada de cometer
calúnia e difamação”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Sim. A fala dela é uma crítica clara à escola e ao corpo docente.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não.

7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Sim. O conflito com a comunidade escolar está na frase “Acho que nem todo mundo
gosta de ouvir a verdade” e não tem desenlace.
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8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Sim. Ela é construída como mártir. “A estudante da Escola Básica Municipal Maria
Tomazia Coelho, em Florianópolis, contou que a instituição passou por reformas e
melhorias após suas denúncias. Mas nem tudo foi fácil. A direção e Professores ficaram
contra a aluna, que passou a sofrer ameaças de outros estudantes. – Acho que nem todo
mundo gosta de ouvir a verdade. Os Professores registraram queixas contra mim na
delegacia. Fico meio insegura, mas meus pais estão sempre junto, me apoiando – disse a
estudante, que já foi acusada de cometer calúnia e difamação.O Professor Klaus afirmou que
Isadora é um ótimo exemplo do uso que pode ser feito nas redes sociais em prol da
Educação”.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Sim. “Os Professores registraram queixas contra mim na delegacia. Fico meio
insegura, mas meus pais estão sempre junto, me apoiando”.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Não – mesmo o evento tendo sido promovido pelo O Globo.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não.

Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
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Sim. A garota afirma que se sente insegura e que os pais estão a apoiando. É
importante entender esse apoio.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não. É uma cobertura que se encerra no próprio evento.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de qualidade.
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2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. Apenas o direito à educação de qualidade, na fala do professor Klaus
Denecke-Rabello: “– Podemos levar aulas ministradas por Professores de ponta para os
quatro cantos do mundo. Tempo e espaço ficam suspensos. Tecnologia é meio, nunca fim –
destacou o Professor. – A melhora da Educação parte de pontos como a Isadora, que
estimulam a rede a falar e pensar”.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultados.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.

Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças
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1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. O assunto em questão é o impacto da tecnologia na educação e Isadora é citada
como principal exemplo de outros possíveis.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele?
O Diário de Classe é tratado como algo isolado.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não. Pelo contrário. A sequência: “Mas nem tudo foi fácil. A direção e Professores
ficaram contra a aluna, que passou a sofrer ameaças de outros estudantes. – Acho que nem
todo mundo gosta de ouvir a verdade. Os Professores registraram queixas contra mim na
delegacia. Fico meio insegura, mas meus pais estão sempre junto, me apoiando – disse a
estudante, que já foi acusada de cometer calúnia e difamação” dá a entender que as reações
contrárias, incluindo a acusação, são frutos do fato de que “nem todo mundo gosta de ouvir
a verdade”.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
Não é cabível.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim.

2. A foto da criança é a principal da página?
Sim.
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3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Não é cabível.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.1.2.9 Títulos: Noite de festa com apelo à liberdade de expressão (Título 1) / Eles
fazem toda a diferença (Título 2) (Sexta-feira, 29 de março de 2013 – 7, 8 e 9 País)
Subtítulos: FATORES DE MUDANÇA. Estudante que usou rede social para
conseguir uma educação de mais qualidade e presidente do STF mostram as faces de
um Brasil que faz a diferença em busca de uma sociedade melhor (Título 1) / O
GLOBO reconhece o esforço e homenageia os brasileiros que mais se destacaram ao
longo de 2012, com o seu trabalho, a sua criatividade e o seu exemplo, para construir
um país melhor (Título 2)

Categoria 1: A Liberdade de Expressão das Crianças

1. A expressão da criança na matéria é pertinente (o texto não trata de um
assunto que não cabe a ela comentar e não valora algum ato seu de forma negativa)?
Sim. Ela foi premiada pelo Jornal O Globo como destaque nacional na categoria de
Educação do prêmio Faz Diferença 2012. “Ao denunciar os problemas da escola pública
onde estuda, a catarinense Isadora Faber, 13 anos, apostou na força das redes sociais para
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melhorar a educação no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim
Barbosa, de 58 anos, relator do processo do mensalão – um dos maiores escândalos de
corrupção na história recente do país –, mobilizou o Brasil. Quarenta e cinco anos pouco
distanciam dois dos destaques da entrega do Prêmio Faz Diferença 2012, promovido pelo
GLOBO, com o apoio do Sistema Firjan, e entregue na noite de quarta-feira, no Copacabana
Palace. Cada um com suas armas – ela, com as que a tecnologia lhe proporcionou; ele, com
as conseguidas via educação –, ambos defendendo a liberdade de expressão e uma imprensa
livre e fiscalizadora do poder público”.

2. A criança tem voz própria e explícita para se expressar?
Sim. Em dois momentos: “– Aprendi muito e acredito que, com liberdade de
expressão e a força das redes sociais, podemos melhorar a educação no Brasil. Muitos me
dizem que não é bem assim, que não é possível. Mas eu gosto de sonhar - disse a estudante,
autora da página Diário de Classe no Facebok, ao receber o troféu na categoria Educação”; .
“– Eu gosto de sonhar. Li um dia, e tenho sempre comigo, a frase do grande jornalista do
GLOBO Roberto Marinho: 'Acreditamos nos sonhos e construímos a realidade'. Eu acredito,
sim, que juntos é possível transformar - disse a catarinense, que foi ameaçada, teve a casa
apedrejada, já foi parar na delegacia, mas não desistiu de lutar”.

3. A pergunta do repórter, quando explícita, induz a resposta da criança?
Não é explícita.

4. A informação dada pelas crianças expõe a família, a comunidade ou as
próprias crianças a riscos físicos?
Não.

5. A opinião da criança pode causar danos à imagem de outra pessoa ou
instituição?
Não.

6. As informações emitidas pelas crianças sobre outras pessoas ou instituições
foram checadas com os envolvidos?
Não.
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7. As opiniões das crianças são usadas para criar algum tipo de conflito com
outros interlocutores, de forma a responsabilizá-la indevidamente ou colocá-la em
situação delicada com a comunidade, sem desenlace do conflito?
Não.

8. A opinião da criança é utilizada para estereotipá-la?
Sim. Ela é construída como uma heroína. É repetida duas vezes a mesma informação
ao final das duas falas da garota. A saber: “Ela já teve a casa apedrejada, foi ameaçada e
parou na delegacia, acusada de calúnia e difamação por uma professora” ; e “[...] disse a
catarinense, que foi ameaçada, teve a casa apedrejada, já foi parar na delegacia, mas não
desistiu de lutar”.

9. Em voz direta ou indireta, a criança revive traumas ou comenta sobre
situações de violência que ela sofreu e que ainda a intimidam?
Não.

10. A matéria deixa a vista que a criança sofreu algum tipo de invasão de
privacidade para se obter informações que nem ela nem a família divulgaram?
Não.

11. A criança é utilizada para promover uma causa de interesse do jornal, de
um grupo político ou econômico de forma explícita?
Sim. É escancarado que o jornal publicou uma fala para beneficiar Roberto Marinho.
“– Eu gosto de sonhar. Li um dia, e tenho sempre comigo, a frase do grande jornalista do
GLOBO Roberto Marinho: 'Acreditamos nos sonhos e construímos a realidade'. Eu acredito,
sim, que juntos é possível transformar - disse a catarinense, que foi ameaçada, teve a casa
apedrejada, já foi parar na delegacia, mas não desistiu de lutar”.

12. A opinião da criança é tratada como menos importante que a do adulto no
mesmo contexto?
Não. Pelo contrário: ela é comparada a Joaquim Barbosa, 45 anos mais velho que
Isadora.
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Categoria 2: A Participação dos Pais e Responsáveis

1. A expressão dos pais na matéria é imprescindível (o texto trata de um assunto
que traz complicações legais e conflitos que a criança não deve resolver sozinha)?
Sim. Os trechos já citados mostram que houveram complicações legais graves
devido ao Diário de Classe e os pais deveriam se manifestar sobre isso.

2. Os pais têm voz própria e explícita para se expressar?
Não.

3. A corresponsabilidade dos pais na orientação dos filhos que produzem o
Diário de Classe é explícita no texto?
Não.

4. Os pais respondem pelos filhos em assuntos que envolvem complicações legais
ou atos que poderiam reviver violência ou traumas - respeitando a orientação do
Artigo 12 da Convenção que estabelece que as opiniões dos jovens devem ser
consideradas “em função da idade e maturidade da criança” (BRASIL, 1990b)?
Não é cabível.

5. A informação dada pelos pais expõe a família, a comunidade ou as crianças a
riscos físicos?
Não é cabível.

6. A opinião dos pais é usada para desqualificar, por discordância, a opinião
emitida pela criança a qual são responsáveis?
Não é cabível.

Categoria 3: A Promoção dos Direitos das Crianças

1. Quais são os direitos das crianças que estão em questão no texto?
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O direito à liberdade de expressão, o direito a não ser perseguida por suas opiniões, o
direito a não ser exposta a maus-tratos, o direito a crescer em um ambiente saudável com
sua família, o direito à participação política em sua comunidade, o direito a receber
orientação de sua família, da escola e do Estado, o direito à educação pública de qualidade.

2. Os direitos da criança que estão em questão no texto são abordados de forma
responsável?
Parcialmente. Apenas o direito à educação pública de qualidade. Já os outros
assuntos não são problematizados.

3. Especialistas ou organizações que defendem as crianças foram consultados?
Não.

4. Os especialistas ou organizações, quando consultados, deram informações
pertinentes para a discussão?
Não foram consultados.

5. Fontes oficiais foram consultadas?
Não.

6. As fontes oficiais, quando consultados, deram informações pertinentes para a
discussão?
Não foram consultadas.

7. A legislação que tangencia o assunto é explicitada?
Não.

8. Políticas públicas sobre o tema são abordadas?
Não.

9. Dados de pesquisa são citados?
Não.
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Categoria 4: Como Escrever Sobre Crianças

1. A dramatização da história da criança é mais proeminente que a discussão
macro do assunto em questão?
Não. O jornal diz que ela ganhou o prêmio por lutar pela melhoria da educação de
forma geral.

2. O texto contextualiza o fenômeno com os assuntos correlatos a ele ou trata o
fato como algo isolado?
Sim. O texto afirma que o problema da educação não é da escola de Isadora, mas do
Brasil.

3. O texto trata dos prós e contras do assunto que estimulou o conflito abordado
(o Diário de Classe)?
Não. O texto é absolutamente positivo.

4. Existe algum tipo de serviço, para crianças e pais procurarem ajuda ou
informação sobre o tema em questão?
Não.

5. Por quanto tempo o jornal acompanhou o desdobramento do caso? Pode-se
dizer que a última matéria demonstra que os conflitos mais graves tiveram desenlace?
De 20 de setembro a 29 de março. O problema não tinha sido resolvido: a garota,
relata o último texto, continuava a se sentir ameaçada. Não se disse o resultado de nenhum
dos processos ou agressões relatados pelo jornal.

Categoria 5: A Exposição da Criança Em Imagens

1. Há alguma imagem da criança no texto?
Sim. Ela aparece nas duas páginas.

2. A foto da criança é a principal da página?
Não.
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3. A imagem da criança foi utilizada para ilustrar uma matéria de teor
negativo, positivo ou neutro?
Positivo.

4. Quando a imagem da criança é utilizada, é feita alguma associação entre sua
imagem e outra imagem negativa, neutra ou positiva?
Sim. Imagens positivas, de outros vencedores.

5. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa a família da criança?
Não é cabível.

6. São utilizadas fotos que expõem de forma negativa pessoas ou instituições
ligadas à criança?
Não é cabível.

7.2 ANÁLISE DE DISCURSO E DE NARRATIVA

7.2.1 FOLHA DE S. PAULO

7.2.1.1 Título: Garota De 13 Anos Narra Problemas De Escola Em Diário Na Internet
(Terça-feira, 28 de agosto de 2012 – C4 Cotidiano)
Subtítulo: Mãe e filha dizem que menina passou a sofrer represálias no colégio

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum de Isadora é relatado na primeira frase do lide: “Portas sem
fechadura, fios desencapados, mesas quebradas e troca-troca de professores”. Há outro
relato no terceiro parágrafo: “Assim surgiu a página ‘Diário de Classe’ no Facebook, onde
ela mostra problemas da infraestrutura da escola, como fotos de fechaduras quebradas e
tomadas desprotegidas, e vídeos de aulas”. Por fim, no quarto parágrafo, “O cenário é a
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escola municipal Maria Tomázia Coelho, no bairro Santinho, onde Isadora estuda há sete
anos”. Ou seja: é um mundo de desrespeito aos alunos e ela é uma aluna que sofre com isso.

Chamado à Aventura
O Chamado à Aventura surge quando a garota desenvolve, graças ao acaso ou à
providência, consciência do problema. “Aluna da 7ª série, Isadora faber conta que teve a
ideia durante as férias, após descobrir o blog de um estudante que fotografava a merenda da
escola. ‘Vi que minha escola tinha mais problemas do que a comida’, diz”.

Recusa do Chamado
A matéria não relata se houveram tentativas de resolução anteriores ao Diário de
Classe.

Encontro com o Mentor
O mentor, que inspira e prepara a protagonista para a ação, é a blogueira em quem
ela se inspirou, conforme o trecho já citado em “Chamado à Aventura”.

Travessia do Primeiro Limiar
A travessia é a criação do Diário de Classe. “Uma aluna de 13 anos criou seu próprio
‘Diário de Classe’ virtual para apontar e tentar resolver os problemas da escola onde estuda,
em Florianópolis”. Desde que fez isso, sua vida mudou e ela saiu do Mundo Comum. “Em
menos de um mês, a página ganhou o apoio de internautas pelo país – até ontem, tinha 8.000
seguidores”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A mãe é a Aliada direta. “A mãe, Mel Faber, 45, aprova a atitude da filha e diz que
foi chamada na escola duas vezes”. Mas a sociedade também está com ela. “Em menos de
um mês, a página ganhou o apoio de internautas pelo país – até ontem, tinha 8.000
seguidores”. Os Inimigos são os professores e a diretora e as Provas que se desenham são o
constrangimento na escola e a responsabilização legal. “No colégio, nem todo mundo
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‘curtiu’ a iniciativa. ‘A diretora me chamou e os professores começaram a dar indiretas na
sala de aula’, diz a garota. Também disseram que iam me processar”.

Aproximação da Caverna Secreta
A Aproximação, o momento em que a coisa se torna irreversível, é representada pela
mãe de Isadora que se recusa a pedir que a filha apague a página. “A mãe, Mel Faber, 45,
aprova a atitude da filha e diz que foi chamada na escola duas vezes. Segundo ela, a diretora
lhe disse que apoiava a iniciativa, mas pediu que a página fosse apagada. ‘Ela está
exercendo a cidadania’, diz”.

A Provação
É a concretização das principais ameaças: a ida de Isadora e sua mãe à diretoria e o
constrangimento instaurado de fato. “Mãe e filha afirmam ainda que a garota passou a sofrer
represálias de funcionários”.

Recompensa
Ela conseguiu transformar o Mundo Comum e esta é a Recompensa. “Segundo
Isadora, desde que criou a página, em julho, parte dos problemas na escola foram
resolvidos”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
As forças contrárias à conquista do herói ainda estão se mobilizando na matéria. “A
reportagem não conseguiu contato com a diretora da escola”.

Ressurreição
A transformação irreversível de Isadora acontece pelas palavras de sua mãe. “Ela
está exercendo a cidadania”.

O Retorno com o Elixir
A garota consegue mobilizar o poder que pode levar a uma transformação maior para
todos. “A Secretaria de Educação de Florianópolis afirma que tomou conhecimento da
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página apenas ontem e agendou uma reunião com a direção do colégio para ver o que foi
publicado no Facebook, verificar os problemas apontados pela aluna e tomar providências”.

7.2.1.2 Título: Escola Terá Reforma Após Queixa Em Rede Social (Quinta-feira, 29 de
agosto de 2012 – C5 Cotidiano)
Subtítulo: Página criada por estudante catarinense no Facebook já tem mais de
100 mil seguidores

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum é citado nesta matéria após a sua transformação. “Segundo a
diretora Liziane Diaz Farias, parte dos problemas de infraestrutura mostrados na página –
como fios desencapados e janelas quebradas – foi corrigida. O restante, afirma, deve ser
solucionado nos próximos dias. Em nota a Secretaria de Educação diz que determinou uma
reforma na escola. Também afirma que fará campanha para preservação do patrimônio e
estuda substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma tem dificuldade de aprender
com ele. A nota diz ainda que a diretora da escola ‘assume publicamente a fragilidade na
administração’”. Pelo trecho, depreende-se que a escola tinha problemas de infraestrutura e
com um dos professores.

Chamado à Aventura
O gatilho que fez Isadora criar o Diário de Classe foi, mais uma vez, a tomada de
consciência após sete anos no Mundo Comum. “O ‘Diário de Classe’, uma espécie de
comunidade virtual, foi criado por Isadora para apontar e buscar soluções para os problemas
da escola municipal Maria Tomázia Coelho, onde ela estuda há sete anos”.

Recusa do Chamado
A matéria não relata se houveram tentativas de resolução anteriores ao Diário de
Classe.

Encontro com o Mentor
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Nenhum Mentor é visível na matéria.

Travessia do Primeiro Limiar
É a criação do Diário de Classe, que a tira do Mundo Comum. “Em menos de um
dia, a estudante catarinense Isadora Faber, 13, viu a página que criou no Facebook para
mostrar os problemas de sua escola ganhar mais de 100 mil seguidores e precisou faltar aula
para atender a todos os pedidos de entrevista”; “Além de alterar a rotina da estudante, a
repercussão do caso motivou, ontem, uma reunião entre a diretoria da escola, educadores e
membros da Secretaria de Educação de Florianópolis”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A mãe é a Aliada direta. “A mãe de Isadora, Mel Faber, conta que a família apóia a
menina”. A sociedade também apóia Isadora. “[...]Em menos de um dia, a estudante
catarinense Isadora Faber, 13, viu a página que criou no Facebook para mostrar os
problemas de sua escola ganhar mais de 100 mil seguidores [...]”. A diretora é uma
personagem dúbia: ela criou as Provas para Isadora, mas afirmou ter boas intenções. “À
Folha a diretora negou que tenha pedido para retirar a página do ar. ‘Em nenhum momento
fomos contra. Só tivemos cuidado para que ela e outras pessoas tivessem a imagem
preservada”.

Aproximação da Caverna Secreta
O Mundo Comum se torna insustentável quando o Diário repercute e mobiliza as
personagens acusados a se unir. “Além de alterar a rotina da estudante, a repercussão do
caso motivou, ontem, uma reunião entre a diretoria da escola, educadores e membros da
Secretaria de Educação de Florianópolis”.

A Provação
O grande conflito foi o embate com a Diretora. “À Folha a diretora negou que tenha
pedido para retirar a página do ar. ‘Em nenhum momento fomos contra. Só tivemos cuidado
para que ela e outras pessoas tivessem a imagem preservada”.
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Recompensa
Após o embate, Isadora sai vitoriosa. “A nota diz ainda que a diretora da escola
‘assume publicamente a fragilidade na administração’ da escola”; “Segundo a diretora
Liziane Diaz Farias, parte dos problemas de infraestrutura mostrados na página – como fios
desencapados e janelas quebradas – foi corrigida. O restante, afirma, deve ser solucionado
nos próximos dias”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
As forças contrárias, nesta matéria, não se mobilizam contra Isadora. A vitória é
acachapante.

Ressurreição
A transformação irreversível é coletiva: o herói modificou a si mesmo (“Após a
repercussão, Isadora diz que tem três planos: voltar hoje mesmo à aula, continuar a fazer o
‘Diário de Classe’ e, no futuro, tornar-se jornalista”) e também modificou seu Inimigo.
“Liziane afirma que a equipe pedagógica achou a iniciativa positiva. ‘Nosso objetivo, que é
formar uma pessoa crítica, nós conseguimos’”.

Retorno com o Elixir
Todo o mundo comum será transformado. “Em nota a Secretaria de Educação diz
que determinou uma reforma na escola. Também afirma que fará campanha para
preservação do patrimônio e estuda substituir um dos professores – segundo a aluna, a turma
tem dificuldade de aprender com ele”.

7.2.1.3 Títulos: Alunos Criam Páginas Na Web Para ‘Dedurar’ Escolas (Título 1) / Até
Pais E Diretores ‘Curtem’ Iniciativa (Título 2) / Escola Troca Formação De Cidadão
Pela Capacitação De Clientes (Título 3) (Terça-feira, 07 de outubro de 2012 - C1, C3 e
C4 Cotidiano)
Subtítulos: ‘Diário de classe’ vira febre entre estudantes do país ao denunciar
problemas; Inspirados em garota catarinense, jovens conseguem obter melhorias;
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outros sofrem represálias (Título 1) / Entre as conquistas, carteiras e reformas (Título
2) / Para antropóloga argentina, estado perdeu a capacidade de dar coesão às
instituições modernas e a escola, como conhecemos hoje, pode desaparecer (Título 3)

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
A matéria trata de muitos Heróis que compartilham o mesmo Mundo Comum de
“deficiências estruturais e pedagócicas”. Os dois primeiros parágrafos dão unidade ao
Mundo Comum de todos os protagonistas: “Paredes sustentadas por escoras, janelas
quebradas, fiação exposta e refeitório fechado na hora da merenda. Imagens de problemas
como esses começam a se espalha nas redes sociais. Inspirados pela catarinense Isadora
Faber, 13, estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de classe’ na web para mostrar as
deficiências estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que estudam”.

Chamado à Aventura
O Chamado à Aventura vem do Diário de Classe de Isadora Faber. Através deles, os
alunos tomam consciência de que devem lutar para resolver seus problemas. “Inspirados
pela catarinense Isadora Faber, 13, estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de classe’
na web para mostrar as deficiências estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que
estudam. Isadora foi pioneira com sua página sobre uma escola municipal de Florianópolis.
Ganhou apoio de mais de 300 mil pessoas na internet e, após receber críticas, a instituição
foi reformada. Desde então, a ideia se espalhou. A Folha localizou ao menos 30 páginas”.

Recusa do Chamado
A matéria não relata se houve outra tentativa de resolver os problemas além dos
Diários de Classe.

Encontro com o Mentor
Isadora Faber é o Mentor. Seu exemplo guia os outros estudantes. “Inspirados pela
catarinense Isadora Faber, 13, estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de classe’ na
web para mostrar as deficiências estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que
estudam”.
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Travessia do Primeiro Limiar
A criação dos Diários de Classe representa a Travessia para fora do Mundo Comum.
“Imagens de problemas como esses começam a se espalha nas redes sociais. Inspirados pela
catarinense Isadora Faber, 13, estudantes de todo o país criaram seus ‘diários de classe’ na
web para mostrar as deficiências estruturais e pedagógicas das escolas públicas em que
estudam”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Aliados são a sociedade, que já apoiou a heroína Isadora (“Ganhou apoio de mais
de 300 mil pessoas na internet e, após receber críticas, a instituição foi reformada”; “A
página que Guilherme Patrício, 14, mantérm com a ajuda de um colega para falar dos
problemas da escola ganhou, em menos de um mês, 800 seguidores”), a mãe de um dos
meninos (“Mãe de Guilherme, Ivaneide de Araújo, 47, diz que aprova a iniciativa dos
garotos e espera por mais mudanças. ‘Achei excelente. Vi que, depois da página, já tomaram
algumas atitudes. É até pouco perante o problema que há por lá, mas já é um início”),
colegas e professores de uma das escolas (“Enquanto isso não acontece, Guilherme
acompanha as mudanças na escola, onde estuda há dois anos. E diz que tem o apoio de
colegas e professores. ‘Eles pedem nossa ajuda para tentarmos melhorar [a escola]’, conta”).
As Provas são as represálias prometidas pelas escolas de outros dois heróis que criaram o
Diário: ir à sala do diretor, receber conselho para mudar de escola, ouvir críticas dos
professores (“Alguns estudantes relatam melhorias. Outros, represálias”; “Mas nem todas as
iniciativas são bem recebidas. ’Falaram que eu estava deixando a escola com um telhado de
vidro’ ao publicar os problemas, conta Cristiano Aro, 16, de Cotia (SP). Aluno do 2º ano do
ensino médio em Curitiba, Igor Castro, 18, conta que sofreu represálias de uma professora,
que o aconselhou a mudar de escola. ‘Parece que querem que os problemas sejam
escondidos’, diz o aluno, que também foi chamado para conversar com o diretor”). Os
Inimigos são os professores e o diretor já citados que atrapalham essas pessoas. Cabe
ressaltar, contudo, que o diretor é um personagem dúbio. Ele foi acusado pelo herói, mas
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afirma que “’Pedi que ele apagasse alguns comentários ofensivos. Se o objetivo é melhorar a
escola, ele não pode deixar que isso se perca’, conta o diretor, Joaquim Faustinoni”.

Aproximação da Caverna Secreta
O que torna o ato irreversível é a repercussão do Diário. S. citados os seguidores de
Isadora (“300 mil”) e outro diário que conseguiu “em menos de um mês, 800 seguidores.
Metade veio em uma só semana”. Cabe também ressaltar o efeito da repercussão do Diário
de Classe de Isadora sobre a popularidade dos outros Diários, como já citado anteriormente.
A primeira heroína deixou uma herança poderosa: essa herança cria uma tensão tão forte na
Travessia do Primeiro Limiar que leva os heróis quase que diretamente para a Caverna
Secreta

A Provação
É o momento em que os heróis são convocados à presença do inimido, mas não
cedem à pressão. Mesmo chamados à sala do diretor ou criticados, os desafiam. É bem
exemplificado pelo trecho já citado: “Aluno do 2º ano do ensino médio em Curitiba, Igor
Castro, 18, conta que sofreu represálias de uma professora, que o aconselhou a mudar de
escola. ‘Parece que querem que os problemas sejam escondidos’, diz o aluno, que também
foi chamado para conversar com o diretor”.

Recompensa
Os heróis conseguem resolver as denúncias feitas através do Diário. “Guilherme
comemora duas conquistas: a instalação de uma porta em uma sala de aula e o ‘fim’ de um
buraco em um piso na área externa. Agora, quer cobrar segurança”; “A escola de Emerson
Mendes, 17, em Itamaraju (BA) ganhou cortinas para bloquear a luz do sol que atingia os
alunos e os impedia de ver as anotações na lousa. Também voltou a ter lanche, que não era
servido havia dois meses. As portas do banheiro feminino, que estavam soltas, foram
consertadas”; “Aluno de uma escola de Maceió (AL), Juan Douglas, 13, chamou a atenção
para um bebedouro quebrado e para os laboratórios que não eram usados. Deu certo”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
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Apenas o Caminho de Volta de Isadora é brevemente citado. As forças contrárias
voltaram a se mobilizar. “Depois da iniciativa, a garota, que sonha em ser jornalista,
conseguiu que a escola fosse reformada e os problemas corrigidos. Mas passou a sofrer
represálias e chegou a ter que prestar depoimento na delegacia”.

Ressurreição
Os heróis não refletem sobre sua transformação. Contudo, eles conseguem
transformar aqueles que estão ao redor dele. “Ao saber do diário, a direção pediu apoio dos
alunos para iniciar uma campanha contra o vandalismo”.

O Retorno com o Elixir
Toda a comunidade é beneficiada pelo trabalho dos heróis. As escolas serão
reformadas (“A Secretaria de Educação da Bahia diz que fará reformas no local”; “A
Secretaria da Educação de S. Paulo diz que a escola recebeu 160 carteiras novas e que
passará por uma reforma geral, ao custo de R$ 4,6 milhões. A previsão é que a obra comece
no primeiro trimestre de 2013”) e toda a lógica da educação é mudada graças a eles ( “Para
Vânia Kenski, professora de pós-graduação em educação na USP, as escolas precisam
aprender a lidar com o uso da tecnologia. ‘Estamos em um processo marcado pela
transparência do que acontece atrás dos muros da escola. É uma nova forma de cultura”).
Cabe ressaltar também que, na verdade, toda esta matéria representa o Retorno com o Elixir
de Isadora: graças a ela outras pessoas puderam mudar seu próprio Mundo Comum
(“Inspirados pela catarinense Isadora Faber, 13, estudantes de todo o país criaram seus
‘diários de classe’ na web para mostrar as deficiências estruturais e pedagógicas das escolas
públicas em que estudam”).

7.2.1.4 Título: Em Rede Social, Médica Mostra Problemas De Posto De Saúde (Sextafeira, 19 de outubro de 2012 – C3 Cotidiano)

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
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A matéria é sobre uma médica adulta. Como nos interessa a construção da imagem
de Isadora e das crianças envolvidas no Diário de Classe, vamos nos ater somente às
histórias delas, que cruzam esta em abundância. O Mundo Comum das crianças é
relembrado em contraposição ao da médica. Aqui, ele também é marcado pela falta de
infraestrutura e de mão-de-obra. “Em vez da sala de aula, um pequeno consultório médico.
No lugar das queixas sobre a falta de professores, o desabafo em relação a carência de
agentes de saúde”.

Chamado à Aventura
O contato com o exemplo das crianças desperta a consciência na médica. “Inspirada
nos ‘diários de classe’ criados para denunciar problemas em escolas públicas, uma médica
de Goiânia decidiu fazer seu próprio diário virtual para exigir melhorias para o posto de
saúde onde trabalha”. Não é citado o Chamado à Aventura das crianças envolvidas com o
Diário de Classe.

Recusa do Chamado
Não se aplica às crianças. Contudo, a médica tentou resolver o problema pelas vias
ordinárias antes do Diário “A médica Luisa Portugal, 25, diz que teve a ideia após pedir para
que problemas da unidade fossem resolvidos, sem sucesso”.

Encontro com o Mentor
Isadora é o Mentor. “A inspiração para a página no Facebook veio da catarinense
Isadora Faber, 13, que conseguiu uma reforma na escola onde estuda após mostrar os
problemas da instituição”.

Travessia do Primeiro Limiar
É a criação do Diário. “Inspirada nos ‘diários de classe’ criados para denunciar
problemas em escolas públicas, uma médica de Goiânia decidiu fazer seu próprio diário
virtual para exigir melhorias para o posto de saúde onde trabalha”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
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Não se aplica às crianças. Sobre a médica, a grande aliada é a sociedade, que lhe
garante 2.900 curtidas. A administração do posto que não resolveu os problemas antes é a
Inimiga e as Provas são as represálias possíveis. “Muitos dizem que estou entrando em uma
fria”, diz a médica, que não teme represálias. Segundo ela, seus colegas a apóiam”.

Aproximação da Caverna Secreta
Não se aplica às crianças. Sobre a médica, é a repercussão. “Até ontem, o ‘Diário de
Posto de Saúde’ [...] já tinha quase 2.900 apoiadores”.

A Provação
Não se aplica às crianças. Sobre a médica, é o próprio ato de colocar a carreira em
risco ao se expor e expor a imagem do posto.

Recompensa
Não se aplica às crianças. Sobre a médica, é a promessa de solução. “A
coordenadora de estratégia da saúde da família em Goiânia, Patrícia Parreira, reconhece os
problemas e diz que a prefeitura vai corrigi-los. Ela afirma apoiar a iniciativa”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
Não se aplica às crianças. Sobre a médica, não existem forças visíveis se
reorganizando em represália.

Ressurreição
Não se aplica às crianças. Sobre a médica, a Ressurreição não é visível. Contudo, ela
consegue transformar a Inimiga que estava contra ela no início. . “A coordenadora de
estratégia da saúde da família em Goiânia, Patrícia Parreira, reconhece os problemas e diz
que a prefeitura vai corrigi-los. Ela afirma apoiar a iniciativa”.

O Retorno com o Elixir
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A médica é parte do Retorno com o Elixir de Isadora: não fosse pela garota, a
médica não conseguiria transforma a realidade do posto de saúde. Não há Retorno com o
Elixir da médica, já que apenas a promessa foi conseguida e nada ainda foi resolvido de fato.

7.2.1.5 Título: Aluna De ‘Diário De Classe’ Processa Candidato Em SC (Sexta-feira, 26
de outubro de 2012 – 5 Eleições 2012)

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
Aqui temos um segundo Mundo Comum, que já foi transformado por Isadora e se
estabilizou novamente. Isadora já é uma heroína e esta análise não se enquadra,
individualmente, no caso “Diário de Classe” – apenas no conjunto, como veremos adiante.
Sobre o mundo comum, “No primeiro turno das eleições, a campanha de César Jr. exibiu no
horário eleitoral imagens da página da estudante no Facebook, da escola municipal Maria
Tomázia Coelho e de reportagens em jornais impressos sobre as críticas feitas por Isadora”.

Chamado à Aventura
É o uso da imagem de Isadora pela campanha política após a recusa da família. Diz a
mãe: “Na época, a campanha do César me ligou três vezes pedindo que a Isadora
participasse do programa eleitoral dele, mas recusamos. Mesmo assim usaram as imagens”.

Recusa do Chamado
Antes de entrar na justiça, a família de Isadora gravou um vídeo deixando claro que
não havia interesse eleitoral na página da garota. “A mãe da estudante, Mel Faber, 45, diz
que o início da campanha coincidiu com as denúncias da filha, mas que não houve
motivação política – os pais gravaram um vídeo no final de agosto negando objetivo
partidário”.

Encontro com o Mentor
Não há.
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Travessia do Primeiro Limiar
É a decisão de entrar na justiça, como já dito no trecho anterior. “A família de
Isadora Faber, 13, estudante que ficou conhecida com o ‘Diário de Classe’ criado na internet
para apontar problemas em sua escola, entrou na justiça contra o PSD, partido do candidato
à prefeitura de Florianópolis César Souza Junior. A ação é pelo uso indevido da imagem da
adolescente”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A família é a Aliada da garota, conforme os trechos já citados, o político é o Inimigo
e a Provas é o constrangimento pelo uso indevido da imagem.

Aproximação da Caverna Secreta
A travessia do primeiro limiar, que é a justiça, já torna a coisa irreversível.

A Provação
Não há Provação. O caso ainda está na justiça.

Recompensa
Não há, pois não há Provação.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
Não há Caminho de Volta específico da matéria, pois a Provação ainda não
aconteceu. Contudo, o uso da imagem de Isadora pelo político faz parte do Caminho de
Volta da garota (ou seja, quando forças Inimigas se organizam contra o herói) em relação ao
seu Diário de Classe.

Ressurreição
Não se aplica.
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O Retorno com o Elixir
Não se aplica. Contudo, a matéria deixa claro que Isadora já voltou com o Elixir.

7.2.1.6 Título: Casa De Estudante Autora De ‘Diário De Classe’ É Apedrejada
(Quinta-feira, 8 de novembro de 2012 – 3 Cotidiano)
Subtítulo: Uma das pedras atingiu o rosto da avó de Isadora Faber; polícia
investiga o caso

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum não é visível na matéria. Ela apenas deixa claro que ele já foi
modificado pelo Diário de Classe.

Chamado à Aventura
Não se aplica.

Recusa do Chamado
Não se aplica.

Encontro com o Mentor
Não se aplica.

Travessia do Primeiro Limiar
É a busca de providências legais. “Os pais registraram boletim de ocorrência por
dano e lesão corporal”; e “A família procurou o Ministério Público Estadual, que diz que irá
acompanhar o caso”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
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A família da garota, como já citado, é Aliada, bem como o Ministério Público e a
Polícia, a quem a família recorreu. A sociedade também é aliada: “O caso foi relatado no
diário virtual, que conta com 370 mil seguidores”. Os Inimigos têm origem na escola: é um
pintor e uma professora. A saber: “Apesar de não ter conseguido ver quem jogou as pedras,
a família desconfia que o ataque tenha sido motivado após a garota divulgar que um homem
foi contratado para pintar a quadra da escola, mas não realizou o serviço. ‘Não conseguimos
ver. Eu desconfio que veio por parte desse pintor. Ele vem ameaçando a Isadora faz tempo e
agora agravou as ameaças’”; e “Essa não é a primeira vez que a família de Isadora Faber
precisa ir à delegacia após a criação do ‘Diário de Classe’. Em setembro, a aluna foi
chamada para depor após uma professora a acusar de calúnia e difamação”. As Provas são o
depoimento que a aluna já deu e as ameaças.

Aproximação da Caverna Secreta
O Chamado à Aventura levou diretamente a família para a Caverna Secreta: a
situação se tornou insustentável no momento em que a avó da garota foi atingida.

Provação
Não se aplica à matéria específica. Mas o é uma grande provação para a garota
manter o Diário de Classe ou desistir dele.

Recompensa
Não se aplica

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
O Diário de Classe já existe, transformou ambiente e as ameaças e o apedrejamento
em si, num contexto macro, representam as forças inimigas voltando a reunir forças para
perseguir o herói. O apedrejamento da casa altera todo o mundo comum. “A Polícia Civil de
Santa Catarina investiga um ataque à casa da estudante Isadora Faber, 13, autora do ‘Diário
de Classe’, página virtual criada para mostrar problemas da escola onde estuda, em
Florianópolis. Segundo o delegado Leonardo Silva, a casa foi apedrejada na noite de
segunda-feira. Uma das pedras atingiu a avó da garota, que ficou ferida no rosto”.
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Ressurreição
Não se aplica.

O Retorno com o Elixir
Não se aplica.

7.2.1.7 Título: Autora De ‘Diário De Classe’ Diz Que Não Sai Mais Sozinha (Domingo,
11 de novembro de 2012 – C10 Cotidiano)
Subtítulo 1: Isadora Faber, 13, teve sua casa apedrejada depois que criou diário
virtual
Subtítulo 2: Estudante afirma que tem apoio dos pais e dos colegas de classe,
mas que nenhum professor, até agora, a ajudou

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum já foi transformado por Isadora a esta altura. “Depois de criar o
‘Diário de Classe’, diário virtual em que relata os problemas da escola pública onde estuda,
a catarinense Isadora Faber, 13, viu sua vida mudar”. Logo, a pergunta não e aplica.

Chamado à Aventura
Já aconteceu. Não se aplica.

Recusa do Chamado
Não se aplica.

Encontro com o Mentor
Não há mentor visível.

Travessia do Primeiro Limiar
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É o próprio Diário, conforme trecho já citado. “Hoje, o diário tem mais de 370 mil
seguidores. Você imaginava essa repercussão?” “Minha intenção era só mostrar como as
escolas públicas eram por dentro. Eu fiquei surpresa e feliz quando começaram as
reformas”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
O subtítulo da matéria já define alguns: “Estudante afirma que tem apoio dos pais e
dos colegas de classe, mas que nenhum professor, até agora, a ajudou”. Logo, os pais e
colegas de classe, bem como a sociedade que curte a página, são os Aliados. Os Inimigos
são os professores de forma geral (“Fico muito feliz com o resultado e um pouco triste com
o jeito que alguns alunos agem em relação a isso, porque veio muita coisa boa para a escola.
Mas os professores contam para eles que estou fazendo uma coisa ruim, que eles têm que
tomar uma providência”; “Algum professor lhe dá apoio?” “Não, nenhum”), os colegas que
não são da classe: (“E os colegas?” “Os da minha sala são os que mais me dão apoio. Mas os
outros da escola, não”; “Tem bastante aluno que me xinga, que diz que vai me bater, me
pegar na saída”), a filha do pintor e suas amigas (“A maioria [das ameaças] vem da filha do
pintor [da quadra, a quem Isadora criticou no Facebook por não ter feito o serviço] e das
amigas dela. Elas falam que vão me bater, que vão me pegar na rua”), o pintor (“Falta
pintura na escola inteira. A diretora disse que iam pintar, mas o pintor nunca apareceu. E já
faz dois anos”) e uma professora específica (“Em setembro você foi à delegacia depois que
uma professora reclamou de uma postagem sua...” “Ela nem me olha. Se eu tiver alguma
dúvida até posso perguntar, mas é bem difícil”). A diretora é um personagem dúbio: “A
diretora faz alguma coisa?” “Às vezes ela chama todo mundo para conversar, mas nunca
resolve”. As Provas ela já enfrentou anteriormente – todas as ameaças acima fazem parte do
Caminho de Volta..

Aproximação da Caverna Secreta
Não se aplica. Já aconteceu.

A Provação
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Já aconteceu. A grande Provação é a insistência no Diário à revelia de todas as forças
contrárias.

Recompensa
Já aconteceu. “Você criou o ‘Diário de Classe’ em julho. Como vê o resultado hoje?”
“Fico muito feliz com o resultado e um pouco triste com o jeito que os alunos reagem em
relação a isso, porque veio muita coisa boa para a escola”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
Pode-se dizer que esta matéria trata basicamente do Caminho de Volta de Isadora.
As forças Inimigas já se reorganizaram: ela está sendo perseguida por muitas frentes
(colegas, professores, filha do pintor, etc.) e começa a passar por novas provações, como o
fato de temer pela sua integridade física diante das ameaças já citadas, não poder mais sair
sozinha (“Antes eu podia sair sozinha. Agora, não. Meus pais estão preocupados”), estar em
risco até em casa (“Sua casa foi apedrejada na segunda-feira. Como foi isso?” “Estávamos
no pátio, e começou a vir pedra, uma na grama, outras no carro. Uma acertou a minha avó,
que não fala nem anda. Eu e minhas irmãs corremos para dentro. Meu pai foi ver quem
estava jogando, mas não deu tempo, porque minha avó estava sangrando. Fiquei com um
pouco de raiva”) e precisa reagir a elas (“Como você reage?” “Dependendo da ameaça, meu
pai faz BO [boletim de ocorrência]. E eu tento não dar bola. Fico quieta”).
.
Ressurreição
Não se aplica. Já aconteceu.

O Retorno com o Elixir
Não se aplica. Já aconteceu.

7.2.1.8 Título: Ministério Público Investiga Ameaças Feitas A Estudante (Domingo, 11
de novembro de 2012 – C10 Cotidiano)
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PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
Não se aplica. Ele já está em estado de transformação nesta matéria.

Chamado à Aventura
Não se aplica. Já aconteceu.

3.2.1.3 Recusa do Chamado
Não se aplica.

Encontro com o Mentor
Não se aplica.

Travessia do Primeiro Limiar
Não se aplica. Já aconteceu.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
As Provas não são pertinentes, já que já aconteceram e o assunto agora se refere ao
Caminho de Volta. A matéria não mostra os Aliados, apenas os Inimigos: a escola (“O
Ministério Público de Santa Catarina abriu um procedimento na semana passada para
verificar se a aluna ‘está sofrendo constrangimento no ambiente escolar’ e para discutir que
medidas devem ser tomadas para protegê-la”) e a diretora (“Segundo o delegado Leonardo
Silva, a diretora da escola Maria Tomázia Coelho, Liziane Farias, fez um boletim de
ocorrência nesta semana acusando os pais de Isadora de ‘perturbação do sossego e do
trabalho escolar’”). Contudo, aqui a palavra da heroína é posta em xeque “Segundo a
Secretaria de Educação de Florianópolis, a diretora procurou a polícia devido a discussões
recentes e também após Isadora publicar que o funcionário contratado para realizar a pintura
da quadra não fez o serviço. O atraso na pintura, que voltou a ser executada na semana
passada, ocorreu por problemas de saúde do pintor, segundo a pasta”).
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Aproximação da Caverna Secreta
Não se aplica. Já aconteceu.

A Provação
Não se aplica. Já aconteceu.

Recompensa
Não se aplica. Já aconteceu.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
As forças inimigas estão mobilizadas contra Isadora. A diretora fez um B.O, ela se
sente perseguida no ambiente escola e sofre ameaças diversas (“Sobre as ameaças relatadas,
a secretaria afirma que pediu um aumento do efetivo policial ao redor da escola e fez
reuniões com a família”; “A Polícia Civil também investiga a autoria do ataque à casa da
estudante”).

Ressurreição
Não se aplica. Já aconteceu.

O Retorno com o Elixir
Não se aplica. Já aconteceu.

7.2.2 O GLOBO

7.2.2.1 Título: Crítica a professora leva aluna à delegacia (Quinta-feira, 20 de setembro
de 2012 – 11 País)
Subtítulo: Estudante de 13 anos é acusada de calúnia por docente

PRIMEIRO ATO
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O Mundo Comum
O texto deixa claro que a narrativa de Isadora já está em andamento há algum tempo
e o Mundo Comum já foi perturbado. Contudo, o texto se refere a um Mundo Comum com
“problemas”. “A criação de uma página no Facebook, o Diário de Classe, narrando
problemas levantados por uma aluna em sua escola, levou a estudante Isadora Faber, de 13
anos, a uma delegacia e polícia”. E “Isadora Faber se tornou conhecida no Brasil após
colocar fotos e textos com os problemas da Escola Básica Maria Tomázia Coelho, na praia
do Santinho”.

Chamado à Aventura
Já aconteceu. “Ela teve mais de 260 mil “curtidas”, desde que começou o projeto há
cerca de dois meses”.

Recusa do Chamado
Não se aplica.

Encontro com o Mentor
Não se aplica.

Travessia do Primeiro Limiar
Não se aplica.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Aliados são o pai “Na rede social, no entanto, Isadora Faber postou a intimação
do dia 17 para comparecer à delegacia e a sua opinião sobre como foi ‘pisar’ pela primeira
vez numa delegacia de polícia. ‘Hoje, eu e meu pai fomos na delegacia porque minha
professora de português fez um BO de calúnia e difamação’”, o Ministério Público e a 6ª
Delegacia da Criança e do Adolescente (Assad informou ontem que só falta ouvir a diretora
da Escola Maria Tomázia Coelho, onde a menina estuda, mas já adiantou que o caso não
será levado adiante. – Não haverá continuidade. O caso será arquivado, porque não houve
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representação nem da professora, que fez a queixa, nem do pai da estudante, que também
havia registrado queixa. Mas, mesmo assim, será encaminhado ao Ministério Público, à
Justiça e à 6 ª Delegacia da Criança e do Adolescente – disse o delegado. No Ministério
Público, a informação é que, quando um crime envolve menores, é necessário

o

acompanhamento do órgão para saber se houve desrespeito aos direitos da criança”) e a
sociedade (“Ela teve mais de 260 mil “curtidas”, desde que começou o projeto há cerca de
dois meses”). A Inimiga é a professora que abriu a queixa, como já citado. A diretora tem
papel neutro (“A diretora da Escola Maria Tomázia Coelho, Liziane Farias, irritada, afirmou
ontem que já havia tomado as medidas cabíveis e prestado todos os esclarecimentos sobre os
conflitos gerados após as denúncias da aluna. E disse que não se manifestaria mais sobre o
episódio”) e o delegado Assad Também. As Provas do início do caminho já passaram e
agora Isadora enfrenta a Prova do Caminho de Volta.

Aproximação da Caverna Secreta
Não se aplica.

A Provação
Não se aplica. A grande prova já foi superada e agora Isadora lida com as
consequências disso.

Recompensa
O texto não mostra se houveram recompensas ou não.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
A matéria é sobre o Caminho de Volta de Isadora. A ida à delegacia é parte disso.
Diz Isadora, na matéria: “Como Vocês podem ver, não é fácil manter o Diário de Classe no
ar”.

Ressurreição
Não é visível na matéria.

305

O Retorno com o Elixir
Não é visível na matéria.

7.2.2.2 Título: Dois Cafés, Um Skype E A Conta Com... ...Isadora Faber (Domingo, 7
de outubro de 2012 – Suplemento Revista O Globo)
Subtítulo: A adolescente virou notícia ao denunciar no Facebook as condições
do colégio público em que estuda

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum era uma escola de “condições precárias”. A matéria dá detalhes:
“Depois que a jovem, inspirada numa blogueira escocesa de 9 anos, criou uma página no
Facebook em agosto para denunciar as condições precárias da escola pública que freqüenta,
em Florianópolis, forçando a prefeitura a providenciar melhorias, a mãe também a prepara
para enfrentar as consequências do seu ato”; “Depois de fazer a página no Facebook
sozinha, conseguir que os reparos fossem feitos (maçanetas foram colocadas no banheiro,
fiações recuperadas, bebedouros trocados e professores contratados), você ainda foi parar
numa delegacia para se defender”.

Chamado à Aventura
Foi o contato de Isadora com a história de uma “blogueira escocesa de 9 anos”, que a
fez ter consciência dos problemas..

Recusa do Chamado
Não é visível na matéria.

Encontro com o Mentor
O Mentor é a “blogueira escocesa de 9 anos”, em quem Isadora se inspirou, segundo
a matéria.

Travessia do Primeiro Limiar
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A Travessia é a criação do Diário, como já citado.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A mãe é Aliada (“A mãe também a prepara para enfrentar as consequências do seu
ato”), bem como a sociedade (“Tem muita gente que me apoia, diz que o que estou fazendo
está certo, então vou seguir fazendo”) – inclusive a sociedade internacional (“Em pouco
mais de dois meses, a página de Isadora já recebeu 322 mil curtidas. Sua iniciativa
repercutiu em todo o país levando outros estudantes a criarem páginas semelhantes. Até o
jornal francês ‘Le Monde’ elogiou a disposição da pequena Lisa Simpson Catarinense”) e os
colegas de classe (“Na minha sala, pelo menos, meus colegas me apóiam”). Os Inimigos são
os professores, pais e colegas (“Isadora enfrentou críticas de muitos colegas de classe, pais e
professores, que não aprovaram tanta exposição. Acusada de calúnia por uma professora,
teve de prestar depoimento numa delegacia, acompanhada de seu pai”; “E o que te deixa
mais triste?” “Os meus colegas da escola que não me apóiam. O fato de acharem que o que
estou fazendo é contra a escola, não a favor”; “Eu acho que ainda dá para melhorar muito.
Essa situação dos professores que faltam principalmente”). As Provas já foram enfrentadas:
críticas de pais, colegas de classe e professores e inclusive uma acusação formal contra ela,
como já citado.

Aproximação da Caverna Secreta
O texto constrói a aproximação da Caverna Secreta como o momento em que Isadora
precisa ir à delegacia responder à denúncia da professora. A delegacia é a Caverna Secreta.
O texto enumera uma sequência de pequenas provas até chegar ao momento em que a coisa
ficou irreversível: (“Mas este foi o lado bom da história. Isadora enfrentou críticas de muitos
colegas de classe, pais e professores, que não aprovaram tanta exposição. Acusada de
calúnia por uma professora, teve de prestar depoimento numa delegacia, acompanhada de
seu pai. Tímida, sim, mas nada acuada, Isadora diz que ainda há muito o que fazer”).
.
A Provação
A grande Provação foi a queixa da professora. E ela saiu vitoriosa. A matéria deixa
claro que ela não ficou acuada. (“Acusada de calúnia por uma professora, teve de prestar
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depoimento numa delegacia, acompanhada de seu pai. Tímida, sim, mas nada acuada,
Isadora diz que ainda há muito o que fazer”) e que não vai sair da escola (“Pensa em mudar
de escola?” “Não, quero continuar aqui”).

Recompensa
Ela conseguiu as melhorias que queria. “Depois de fazer a página no Facebook
sozinha, conseguir que os reparos fossem feitos (maçanetas foram colocadas no banheiro,
fiações recuperadas, bebedouros trocados e professores contratados)”,

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
As forças contrárias a Isadora se materializam nas críticas que recebe dos colegas,
como já foi citado.

Ressurreição
Isadora se transformou e sua persistência mostra isso. O Diário mudou tanto o
presente quando o futuro da garota: “O que você faz nas horas vagas?” “Eu to sempre com
alguns amigos, a gente sai para passear com meu cachorrinho... Só tenho que separar um
tempinho no dia para dar uma olhada na página (Isadora tenta responder a cada uma das
centenas de mensagens que recebe por dia)”; “O que você vai ser quando crescer?” “Eu
gosto de denunciar os problemas, para tentar arrumar as coisas. Eu quero muito ser
jornalista”. O jeito de pensar também mudou de forma irreversível e é resumido pela última
pergunta da seguinte resposta: “O que mais quero é que outros alunos de escolas públicas
também façam o mesmo para arrumarem suas escolas. Só porque é escola pública tem que
ser ruim?”.
.
O Retorno com o Elixir
Isadora iniciou uma “revolução”: “Muitos jovens fizeram páginas parecidas em
outras cidades do Brasil. Você acha que isso pode ser o início de uma revolução?” “Espero
que sim. Eu até criei um grupo de discussão para ajudar quem quer fazer uma página
parecida. Eles perguntam como começar, e eu dou dicas, digo para sempre fotografar e
explicar o problema, por exemplo, e evitar fazer acusações pessoais”.
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7.2.2.3 Título: Casa de blogueira de 13 anos é apedrejada (Quinta-feira, 8 de novembro
de 2012 – 11 País)
Subtítulo: Vítima é autora do blog ‘Diário de Classe’, que relata problemas na
escola

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O texto deixa claro que a narrativa de Isadora já está em andamento há algum tempo
e o Mundo Comum já foi perturbado. Contudo, o texto se refere a um Mundo Comum com
“problemas”. “Isadora Faber, a adolescente de 13 anos que ganhou fama nas redes sociais
com a página ‘Diário de Classe’, com relatos sobre problemas na Escola Maria Tomázia
Coelho, teve sua casa, em Florianópolis (SC), alvejada por pedras”.

Chamado à Aventura
Não é visível no texto.

Recusa do Chamado
Não é visível no texto.

Encontro com o Mentor
Não é visível no texto.

Travessia do Primeiro Limiar
Não é visível no texto.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Aliados são os pais e a polícia (“Meus pais tomaram as providências e hoje
(ontem) levaram minha vó para fazer exames e para a polícia”). Os Inimigos são “Um
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homem que teria sido citado em posts anteriores (“A família suspeita de um homem que
teria sido citado em ‘posts’ anteriores de Isadora. O pai da menina já teria sido ameaçado”) e
“gente ignorante” (“Incrível como tem gente ignorante, gente que não tem mínimo de
decência. Alguns coitados pensam que são donos de tudo e da verdade, pensam que podem
nos intimidar, mas não vão conseguir”). A Prova aqui se refere ao Caminho de Volta, que é
a agressão à sua família.

Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível no texto.

A Provação
Não é visível no texto.

Recompensa
Não é visível no texto.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
O texto é sobre o Caminho de Volta. Isadora já fez a página e está sendo retaliada.
Sua casa foi apedrejada, a avó machucada e “o errado virou herói”, nas palavras de sua mãe:
“Ela (Isadora) está fazendo a coisa certa. Mas como fazer entender que o errado virou herói,
e ela virou criminosa? Vou tomar todas as providências cabíveis para cuidar dela”.

Ressurreição
A persistência de Isadora mostra que ela já está transformada e não pode ser parada:
“Apesar das ameaças, Isabela [SIC] diz que não irá suspender sua página na internet. –
Nunca pensei em parar. Não vou parar – afirmou a garota”.

O Retorno com o Elixir
Não é visível no texto.
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7.2.2.4 Título: Na esperança de escolas melhores, alunos vão à internet (Domingo, 9 de
dezembro de 2012 – 12 País)
Subtítulo: Em todo o Brasil, estudantes criam páginas para retratar problemas
dentro e fora da sala de aula

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
A matéria trata dos vários Diários de Classe pelo Brasil. O Mundo Comum de muitas
crianças é a escola pública e precária, retratada com riqueza de detalhes: “Uma foto mostra
infiltrações deteriorando o teto de uma sala na Escola Estadual de S. Paulo, na capital
paulistana. Em outra imagem, um professor da Escola Estadual Maria Honorina Santiago,
em Santa Rita, na Paraíba, aparece escrevendo de joelhos num quadro negro que se soltou
da parede. E, no Rio Grande do Sul, a quadra esportiva da Escola Estadual de Ensino Médio
Villa Lobos, em S. Leopoldo, é retratada com piso e alambrado bastante danificados. Essas
fotos, e muitas outras vindas de diversas partes do Brasil, estão todas no Facebook. Foram
publicadas em perfis criados por estudantes que se inspiraram na página “Diário de Classe”,
da estudante Isadora Faber, de Florianópolis. A história dessa catarinense de 13 anos ganhou
projeção nacional. Em julho, ela criou a página na rede social para expor os problemas da
Escola Municipal Maria Tomázia Coelho, onde estuda. Orelhão quebrado, fios elétricos
desencapados, falta de professores... Tudo foi parar na internet”.

Chamado à Aventura
É a tomada de consciência do problema e de um modo de resolve-lo, que acontece
quando os garotos têm contato com o Diário de Classe de Isadora, como já citado.

Recusa do Chamado
Não há Recusa do Chamado visível.

Encontro com o Mentor
Isadora é o Mentor de todos os diários de classe pelo Brasil. Ela, inclusive, tem um
grupo que reúne pessoas que se inspiram nela (“Em pouco tempo, sua iniciativa foi
ganhando admiradores. Hoje, ‘Diário de Classe’ já tem mais de 500 mil ‘curtidas’ no
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Facebook, e virou um exemplo seguido no país todo. A própria Isadora administra um fórum
com 99 alunos de diferentes escolas brasileiras, e ela acha que já foram criadas mais de cem
páginas inspiradas na sua iniciativa”) e dá dicas sobre o Diário (“Acho que essas
comunidades são muito importantes porque, conforme os problemas são apresentados, os
responsáveis pela educação sentem vergonha e buscam melhorias”.

Travessia do Primeiro Limiar
É a criação do Diário diante das dificuldades do Mundo Comum.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Aliados são a sociedade (“Hoje, ‘Diário de Classe’ já tem mais de 500 mil
‘curtidas’ no Facebook, e virou um exemplo seguido no país todo”) e os alunos que decidem
apoiar Isadora nessa empreitada. Os Inimigos estão na comunidade escolar: são colegas,
professores, a administração (“Junto com todos que participam da página, já foi possível
conseguir melhorias, não só estruturais como comportamentais. Muitos já não depredam
mais a escola e professores não faltam com tanta frequência”; “Nem mesmo a planilha de
gastos da escola fica de fora das cobranças do garoto. Segundo ele, a meta é ‘abrir os olhos’
dos colegas acerca do que há de errado e incentivá-los a buscar seus direitos”; “A própria
Isadora chegou a sofrer duras ameaças. No caso mais grave, a avó dela foi atingida no rosto
por uma pedra atirada na casa da família. Além disso, ela diz que já foi ameaçada dentro da
própria escola, e certa vez foi intimada a prestar depoimento em uma delegacia, acusada de
calúnia e difamação por uma professora”). e no Estado, pela voz dos especialistas (“Como
ele compara, a educação pública brasileira ainda é uma caixa preta, em que todos sabem
quanto dinheiro entra, mas não há clareza sobre a aplicação dessa verba: – A única maneira
de descobrirmos a realidade dessas escolas é por meio desses alunos. E isso vai ter um
impacto tremendo, já que a sociedade ainda tem uma visão muito opaca e equivocada sobre
o que acontece no interior desses locais”; “Priscila destaca que esse movimento criado pelos
estudantes na internet ainda não entrou em pauta nos órgãos maiores. Entretanto, ela espera
que, conforme essas iniciativas ganhem corpo, os gestores públicos comecem a voltar seus
olhares para o que está sendo divulgado”). As Provas são as represálias que os alunos
sofrem pelas suas atitudes e a administração ruim dos colégios.
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Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível no texto.

A Provação
Não é visível no texto.

Recompensa
Os estudantes conseguiram as melhorias: “Depois das denúncias, a escola tapou um
buraco que tinha no pátio e tirou ferros retorcidos que poderiam machucar as pessoas.
Também fizemos com que colocassem portas em algumas salas, arrumassem ventiladores e
o banheiro, que estava em uma situação horrorosa, com canos quebrados, vaso sanitário fora
do lugar e uma poça gigante de água misturada com urina no chão”; “Cerca de 70% das
denúncias apresentadas foram solucionadas até agora. Enfrentamos imensas dificuldades,
mas, quando lutamos e vemos as melhorias acontecendo, é muito gratificante”; “Junto com
todos que participam da página, já foi possível conseguir melhorias, não só estruturais como
comportamentais. Muitos já não depredam mais a escola e professores não faltam com tanta
frequência. Além disso, trincos, portas e janelas foram trocados, assim como lâmpadas e
ventiladores consertados”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
Como Isadora, afirma o texto, foi a “pioneira”, apenas o Caminho de Volta dela é
abordado. “A própria Isadora chegou a sofrer duras ameaças. No caso mais grave, a avó dela
foi atingida no rosto por uma pedra atirada na casa da família. Além disso, ela diz que já foi
ameaçada dentro da própria escola, e certa vez foi intimada a prestar depoimento em uma
delegacia, acusada de calúnia e difamação por uma professora.”

Ressurreição
Todos se tornaram jovens conscientes e isso é irreversível. Nas palavras de uma
especialista da matéria, “Tratam-se de jovens que estão conscientes de como a educação de
qualidade é um direito, o que já é um bom sinal de mudança”. Isadora, apesar de tudo o que
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sofreu, não pode mais parar porque foi profundamente transformada. Segundo a matéria, a
garota “Mesmo assim, não pensa em parar: – Mesmo quando deixar a escola, quero
percorrer colégios para mostrar os problemas enfrentados pelos alunos”.

O Retorno com o Elixir
Os Diários de Classe, de acordo com as citações já feitas, representam o Retorno
com o Elixir de Isadora: graças a ela, a educação pública foi transformada pelos alunos:
“Para o economista Gustavo Ioschpe, especializado em economia da educação, a atitude
desses jovens tem grande relevância ao trazer à tona informações pouco conhecidas. Como
ele compara, a educação pública brasileira ainda é uma caixa preta, em que todos sabem
quanto dinheiro entra, mas não há clareza sobre a aplicação dessa verba: – A única maneira
de descobrirmos a realidade dessas escolas é por meio desses alunos. E isso vai ter um
impacto tremendo, já que a sociedade ainda tem uma visão muito opaca e equivocada sobre
o que acontece no interior desses locais. A diretora-executiva da ONG Todos pela
Educação, Priscila Cruz, também elogia a mobilização. Para ela, tratam-se de jovens que
estão conscientes de como a educação de qualidade é um direito, o que já é um bom sinal de
mudança.”). Além disso, a Secretarias de Educação de S. Paulo, que representam o Estado,
afirma que vai melhorar toda a escola graças à página: “Também por nota, a Secretaria de
Educação do Estado de S. Paulo reconheceu o direito de expressão dos alunos, mas
enfatizou que as reclamações devem ser encaminhadas primeiramente aos canais
competentes, como a direção da escola ou a diretoria regional de ensino. O órgão informou
que a Escola Estadual de S. Paulo tem recebido melhorias, e que está prevista uma reforma
geral, com investimento de R$ 4,6 milhões. A previsão é começar as obras no primeiro
trimestre de 2013, após licitação”.

7.2.2.5 Título: Isadora Faber (Sábado, 19 de janeiro de 2013 – 9 Prêmio Faz Diferença)
Subtítulo: A catarinense de 13 anos virou sucesso no Facebook ao denunciar
problemas em sua escola e, de quebra, inspirou estudantes do Brasil todo a fazer o
mesmo

PRIMEIRO ATO
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O Mundo Comum
A história já aconteceu e o Mundo Comum aqui é rememorado em oposição ao que
se tornou após sua transformação. “A quadra esportiva foi pintada; os banheiros reformados;
e a rede elétrica, trocada”.

Chamado à Aventura
Não é visível no texto.

Recusa do Chamado
Não é visível no texto.

Encontro com o Mentor
Não é visível no texto.

Travessia do Primeiro Limiar
É o próprio Diário. “Desde que começou a atualizar a página, em julho do ano
passado, ela conseguiu uma série de melhorias na Escola Municipal Maria Tomázia Coelho,
em Florianópolis”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A sociedade é Aliada, inclusive a premiou (“Atualmente com mais de 530 mil
assinantes, o espaço ganhou repercussão mundial, inspirou dezenas de iniciativas
semelhantes e garantiu a ela o prêmio Faz Diferença na categoria Educação”). A mãe
também é Aliada: “Mãe da estudante, Mel Faber elogia. – O maior diferencial dela é a
coragem de enfrentar as coisas. Ela é muito crítica e, apesar de tímida, coloca suas ideias do
jeito que pensa, assume o que diz e enfrenta tudo o que vem contra ela”. Os Inimigos são
aqueles que não acreditam que a mudança é possível (“Diante de uma platéia repleta de
publicitários, a catarinense Isadora Faber, de 13 anos, foi perguntada sobre o que achava de
um professor universitário que classificou sua luta pela educação como inútil, apesar de
louvável. A menina foi direta e disse ter pena dos alunos dele, por serem educados por um
profissional que não acredita em mudanças. Foi aplaudida”), bem como uma professora e as
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pessoas que estão contra ela: “Mas a adolescente não ganhou apenas admiradores. Isadora já
foi parar na delegacia ao ser acusada de calúnia e difamação por uma professora. Ela
também recebeu ameaças. Sua avó foi ferida quando apedrejaram a casa da família. Desde
então, a aluna não anda mais sozinha os 400 metros que separam sua residência do colégio”.
As Provas são as críticas que recebe a seu trabalho, como já citado, a liberdade que lhe foi
retirada e as ameaças e represálias físicas como a que sua avó sofreu, de acordo com os
trechos já citados.

Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível.

A Provação
O texto constrói a Provação principal como a ida de Isadora à degacia, num
crescente já citado no tópico anterior que começa com essa grande prova seguida do
apedrejamento da avó e da perseguição tem sofrido – estes dois, parte do Caminho de Volta.
Mas Isadora venceu. “Nada disso, porém, a fez querer sair da escola ou acabar com a
página”.

Recompensa
Ela conseguiu o que queria: “A quadra esportiva foi pintada; os banheiros
reformados; e a rede elétrica, trocada”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
As forças Inimigas já se mobilizam novamente. Isadora não sai de casa sozinha, a
casa da família foi apedrejada.

Ressurreição
O Prêmio Faz a Diferença, que Isadora ganhou e inspirou a matéria, representa a
transformação da garota. Isadora já sabe do que é capaz e não cede às provações. Nas
palavras da mãe: “O maior diferencial dela é a coragem de enfrentar as coisas. Ela é muito
crítica e, apesar de tímida, coloca suas ideias do jeito que pensa, assume o que diz e enfrenta
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tudo o que vem contra ela”. Ela descobriu a importância da Educação e não pode mais ficar
alheia a isso: “Esse prêmio mostra que muita gente acredita em soluções para a educação. O
reconhecimento me deixa mais segura para seguir na luta do ‘Diário de Classe’ –
comemora”; “No que depender da estudante, a página vai continuar por tempo
indeterminado. Após sair da escola, ela pretende visitar outros colégios e denuncias seus
problemas. – É a educação que traça o futuro dos profissionais – diz Isadora”; “Diante de
uma platéia repleta de publicitários, a catarinense Isadora Faber, de 13 anos, foi perguntada
sobre o que achava de um professor universitário que classificou sua luta pela educação
como inútil, apesar de louvável. A menina foi direta e disse ter pena dos alunos dele, por
serem educados por um profissional que não acredita em mudanças. Foi aplaudida”.

O Retorno com o Elixir
Isadora conseguiu influenciar toda a sociedade e foi premiada por ter modificado o
mundo comum de vez (“Atualmente com mais de 530 mil assinantes, o espaço ganhou
repercussão mundial, inspirou dezenas de iniciativas semelhantes e garantiu a ela o prêmio
Faz Diferença na categoria Educação”; “Além disso, alunos de escolas públicas de todo o
país criaram páginas motivados pela iniciativa de Isadora – que também implantou um
fórum fechado em sua página para promover a troca de informações entre jovens). Ela
também pretende beneficiar outras escolas com suas experiências (“No que depender da
estudante, a página vai continuar por tempo indeterminado. Após sair da escola, ela pretende
visitar outros colégios e denuncias seus problemas”).

7.2.2.6 Título: Ciberativismo abre Campus Party (Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
– 30 Economia)
Subtítulo: Para ativistas, não há mais barreiras entre o que se faz na internet e
na vida real

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
É um mundo de “problemas”: “A estudante Isadora Faber, de 13 anos, que ficou
famosa pelo blog Diário de Classe, no qual divulga problemas com sua escola [...]”
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Chamado à Aventura
Não é visível.

Recusa do Chamado
Não é visível.

Encontro com o Mentor
Não é visível.

Travessia do Primeiro Limiar
Não é visível.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Não existem Aliados visíveis. Os Inimigos são os professores e os colegas. “Quando
comecei a postar, e os problemas foram resolvidos, muitos colegas me apoiaram. Mas
depois os professores disseram que eu trouxe coisas ruins para a escola e hoje eles são
contra mim”. As Provas estão na dificuldade de brigar pela causa. Segundo a matéria,
Isadora “[...] lembrou a todos que a tarefa de brigar por uma causa é difícil”.

Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível.

A Provação
Não é visível.

Recompensa
Os problemas foram resolvidos. “Quando comecei a postar, e os problemas foram
resolvidos, muitos colegas me apoiaram”.

TERCEIRO ATO

318

O Caminho de Volta
As forças inimigas, que são os professore se colegas, tentam distorcer os atos de
Isadora. “Mas depois os professores disseram que eu trouxe coisas ruins para a escola e hoje
eles são contra mim”.

Ressurreição
Não é visível.

O Retorno com o Elixir
Isadora, na matéria, está compartilhando sua experiência de ciberativista em um
grande evento. Logo, o compartilhar já é parte do Retorno com o Elixir.

7.2.2.7 Título: Autora de ‘Diário de Classe’ diz ter sido ameaçada (Terça-feira, 19 de
fevereiro de 2013 – 9 País)
Subtítulo: Isadora Faber mantém a página com críticas à escola onde estuda em
SC

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
A narrativa já está em andamento, mas sabe-se que é uma escola com “problemas”.
“Isabela [SIC] criou a página no dia 11 de julho de 2012 para relatar os problemas da escola
onde estuda, em Florianópolis”.

Chamado à Aventura
Não é visível.

3.3.2.1.3 Recusa do Chamado
Não é visível.

Encontro com o Mentor
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Não é visível.

Travessia do Primeiro Limiar
É o próprio Diário, como já citado.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Aliados são a sociedade (“O ‘Diário de Classe’ reúne 556 mil seguidores no
Facebook”), a família e a Polícia (“A família registrou no domingo passado a ameaça na 9ª
Delegacia de Polícia de Florianópolis”). Os Inimigos são as sombras ainda desconhecidas
que ameaçam Isadora devido ao seu heroísmo (“Isadora, que afirma não conhecer a autora
da ameaça, divulgou o conteúdo na mesma página neste fim de semana. No texto, a autora
da ameaça diz que Isadora ‘está com os dias contados’, que vai ‘mandar matá-la’, e que ‘tem
tudo combinado’”; “Quem faz ameaças assim, só pode ser um covarde acomodado que se
contenta com as migalhas que são dadas. Deve achar normal a corrupção, os atentados, a
violência”). As Provas são as ameaças, os ataques de fato e o cerceamento da liberdade da
garota, que são parte do Caminho de Volta (“Essa não é a primeira vez que ela foi
ameaçada. No ano passado, sua avó foi ferida quando apedrejaram a casa da família. Desde
então, a aluna não vai mais sozinha à Escola”).

Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível / já aconteceu.

A Provação
A grande Provação já aconteceu.

Recompensa
Não é visível

Terceiro Ato

O Caminho de Volta
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As forças inimigas já começaram a se mobilizar e as ameaçar que Isadora recebe
hoje fazem parte do Caminho de Volta.

Ressurreição
Isadora já ressuscitou e o símbolo é o prêmio que ganhou: “Isadora foi a vencedora
da categoria “Educação” do prêmio Faz Diferença 2012 do jornal O GLOBO”.

O Retorno com o Elixir
Não é visível.

7.2.2.8 Título: Encontro do GLOBO discute impacto da tecnologia na Educação
(Quinta-feira, 28 de março de 2013 – 12 Rio)
Subtítulo: Primeiro de uma série de debates em faculdades foi realizado na
ESPM

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
O Mundo Comum não é descrito porque a narrativa já está avançada, contudo ele
pode ser deduzido por contraste. Era uma escola com “problemas”, inclusive de
infraestrutura: “[...] Isadora Faber, criadora do ‘Diário de Classe’ no Facebook para
denunciar problemas em sua escola”; “[...] A instituição passou por reformas e melhorias
após suas denúncias”.

Chamado à Aventura
Não é visível.

Recusa do Chamado
Não é visível.

Encontro com o Mentor
Não é visível.
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Travessia do Primeiro Limiar
É o próprio Diário, como já citado.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
A sociedade é Aliada (“Ela falou sobre a trajetória da sua página, que, com menos de
um ano, contabiliza mais de 600 mil curtidas no Facebook”), bem como os pais da
estudante. Os inimigos são os professores, a direção e os estudantes (“A direção e
Professores ficaram contra a aluna, que passou a sofrer ameaças de outros estudantes. –
Acho que nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Os Professores registraram queixas
contra mim na delegacia. Fico meio insegura, mas meus pais estão sempre junto, me
apoiando – disse a estudante, que já foi acusada de cometer calúnia e difamação”). As
Provas são as ameaças e acusações, como já citado.

Aproximação da Caverna Secreta
Não é visível.

A Provação
A matéria constrói a grande Provação como a ida à delegacia para responder o
processo de calúnia e difamação, conforme o trecho já citado. Mas a garota não para, porque
tem o apoio dos pais, e vence a Provação.

Recompensa
Ela conseguiu o que queria. “A estudante da Escola Básica Municipal Maria
Tomazia Coelho, em Florianópolis, contou que a instituição passou por reformas e
melhorias após suas denúncias”.

TERCEIRO ATO

O Caminho de Volta
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As forças Inimigas voltaram a se mobilizar. (“A direção e professores ficaram contra
a aluna, que passou a sofrer ameaças de outros estudantes”).

Ressurreição
Não é visível / Já aconteceu.

O Retorno com o Elixir
Na matéria, Isadora compartilha suas experiências com o grande público em um
congresso sobre educação. Este é o Retorno com o Elixir: ela está devolvendo a sabedoria
conseguida à humanidade.

7.2.2.9 Títulos: Noite de festa com apelo à liberdade de expressão (Título 1) / Eles
fazem toda a diferença (Título 2) (Sexta-feira, 29 de março de 2013 – 7, 8 e 9 País)
Subtítulos: FATORES DE MUDANÇA. Estudante que usou rede social para
conseguir uma educação de mais qualidade e presidente do STF mostram as faces de
um Brasil que faz a diferença em busca de uma sociedade melhor (Título 1) / O
GLOBO reconhece o esforço e homenageia os brasileiros que mais se destacaram ao
longo de 2012, com o seu trabalho, a sua criatividade e o seu exemplo, para construir
um país melhor (Título 2)

PRIMEIRO ATO

O Mundo Comum
A história já está em andamento e o Mundo Comum já foi transformado. Ele é
rememorado como uma escola com problemas. “Ao denunciar os problemas da escola
pública onde estuda, a catarinense Isadora Faber, 13 anos, apostou na força das redes sociais
para melhorar a educação no Brasil”.

Chamado à Aventura
Não é visível.

Recusa do Chamado
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Não é visível.

Encontro com o Mentor
Não é visível.

Travessia do Primeiro Limiar
É a criação do Diário de Classe: “Ao denunciar os problemas da escola pública onde
estuda, a catarinense Isadora Faber, 13 anos, apostou na força das redes sociais para
melhorar a educação no Brasil”.

SEGUNDO ATO

Provas, Aliados e Inimigos
Os Inimigos são as pessoas que se opõem a um mundo melhor (“Muitos me dizem
que não é bem assim, que não é possível”) e que ameaçam a garota (“Ela já teve a casa
apedrejada, foi ameaçada e parou na delegacia, acusada de calúnia e difamação por uma
professora”). O Aliado é a sociedade que está premiando a garota. As Provas são as
dificuldades já citadas.

Aproximação da Caverna Secreta
Acontece quando a garota começa a ser desencorajada mas insiste porque gosta “de
sonhar”: “Aprendi muito e acredito que, com liberdade de expressão e a força das redes
sociais, podemos melhorar a educação no Brasil. Muitos me dizem que não é bem assim,
que não é possível. Mas eu gosto de sonhar”.

A Provação
A matéria constrói a grande provação como o enfrentamento da delegacia, após a
acusação da professora, e o apedrejamento de sua casa.

Recompensa
A matéria dá a entender que a recompensa já foi alcançada, mas não a descreve.

TERCEIRO ATO
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O Caminho de Volta
A matéria não constrói um Caminho de Volta. Ela trata todas as Provas como a parte
inicial do caminho.

Ressurreição
Em um grande trecho da matéria, Isadora descobre que é possível transformar a
realidade e isso a muda completamente, ao ponto que ela não será mais capaz de, por
princípios, desistir de lutar: “A Vencedora na categoria Educação fez por merecer seu
prêmio aos 13 anos, ao criar o Diário de Classe, página no Facebook em que denuncia
problemas na escola municipal em que estuda. Seu troféu foi entregue por William Helal,
editor de Educação, e Paulo Motta, editor executivo do GLOBO. - Eu gosto de sonhar. Li
um dia, e tenho sempre comigo, a frase do grande jornalista do GLOBO Roberto Marinho:
'Acreditamos nos sonhos e construímos a realidade'. Eu acredito, sim, que juntos é possível
transformar - disse a catarinense, que foi ameaçada, teve a casa apedrejada, já foi parar na
delegacia, mas não desistiu de lutar”.

O Retorno com o Elixir
Não é claro na matéria. Contudo, o exemplo dela para a nação, representado pelo
prêmio, pode ser entendido como o Retorno com o Elixir.

