
Ganhe uma medalha de ouro 
ao elaborar reportagens respeitando a  

proteção integral das crianças



2

Será fantástico! A febre Olímpica vai se espalhar pelo planeta. Crianças do 
mundo inteiro vão se inspirar e famílias se reunirão para as celebrações.

Certifique-se de que você não 
colocará crianças em risco durante 
sua estadia. O trabalho jornalístico 
sobre o Brasil e os Jogos deve ser 
tão inspirador quanto o esporte, e 
não deve deixar nenhum dano em 
sua passagem.

De modo a “não causar dano”, por 
favor, reserve um momento para 

revisar as seguintes recomendações 
para reportagens no Brasil. Se você 
é jornalista, cineasta ou fotógrafo, 
você encontrará aqui as sugestões 
necessárias. Lembre-se que uma 
criança é qualquer pessoa menor de 
18 anos de idade. 

Ganhe uma medalha de ouro ao elaborar reportagens 
respeitando a proteção integral das crianças
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Recomendações da Federação Internacional de Jornalistas*

www.ifj.org

A Federação Internacional de Jornalistas 
recomenda que jornalistas e organizações 
de mídia devam esforçar-se para manter 
os mais altos padrões de conduta ética em 
reportagens sobre temas relacionados às 
crianças e, em especial, devem:

1 empenhar-se em alcançar padrões de 
excelência em termos de exatidão e 
sensibilidade quando relatando sobre 
temas envolvendo crianças 

2 evitar transmitir programas e publicar 
imagens que insiram-se no espaço 
midiático infantil com informação 
danosa às crianças 

3 evitar o uso de estereótipos e  
apresentação sensacionalista para 
promover material jornalístico  
envolvendo crianças 

4 considerar cuidadosamente as conse-
quências da publicação de qualquer 
material relacionado às crianças, e 
minimizar o dano às crianças 

5 abster-se de identificar crianças visual-
mente ou de outra maneira exceto em 
casos comprovadamente de interesse 
público 

6 dar às crianças, sempre que pos-
sível, o direito ao acesso à mídia para 
expressar suas próprias opiniões sem 
qualquer forma de persuasão 

7 garantir a verificação independente das 
informações fornecidas por crianças e 
tomar cuidados especiais para garantir 
que tal verificação ocorra sem colocar a 
vida das crianças informantes em risco 

8 evitar o uso de imagens sexualizadas 
de crianças 

9 usar métodos justos, abertos e diretos 
para obter imagens e, sempre que 
possível, obtê-las com o conhecimento 
e permissão das crianças ou do adulto 
responsável, guardião ou tutor legal 

10 verificar as credenciais de qualquer 
organização que afirme estar falando 
pelas crianças ou representando seus 
interesses 

11 não fazer pagamentos às crianças por 
materiais envolvendo o bem-estar de 
crianças ou aos pais e guardiões de 
crianças, exceto em casos comprovada-
mente a favor dos interesses da criança 

*Putting Children in the Right – Guidelines for 

Journalists, [Colocando as Crianças em Seus Direitos 

– Recomendações para Jornalistas] publicado em 

2002 pela International Federation of Journalists 

[Federação Internacional de Jornalistas] , elearning-

events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_1_9.htm

http://elearning-events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_1_9.htm
http://elearning-events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_1_9.htm
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Consentimento informado

Nunca:

 » Use linguagem, dê a entender ou ofereça 
conselhos inapropriados, ofensivos ou 
abusivos 

 » Comporte-se fisicamente de maneira 
inapropriada ou sexualmente provocante 

 » Apóie ou participe em comportamentos 
que sejam ilegais, perigosos ou abusivos 
com crianças 

 » Aja de forma que pretenda envergonhar, 
humilhar, diminuir ou degradar crianças, 
ou envolva-se em qualquer forma de abuso 
emocional

 » Desenvolva relações físicas e/ou sexuais 
com crianças 

 » Desenvolva relações com crianças que 
podem de alguma maneira ser considera-
das exploratórias ou abusivas 

 » Passe tempo sozinho(a) com crianças longe 
de outras pessoas 

 » Acaricie, segure, abrace, beije ou toque 
crianças de uma maneira culturalmente 
ofensiva 

 » Ofereça a crianças a chance de visitá-lo(a) 

 » Planeje passar a noite com uma criança ou 
sua família 

Uma explicação completa deve ser dada a 
todos entrevistados, tanto antes do convite 
à participação (sempre que possível), quanto 
no momento da entrevista.

Explicações escritas e verbais devem incluir 
detalhes de: 

• o projeto e quem você é 

• o processo – o que irá acontecer, onde, e 
quem estará presente 

• os resultados – o que irá acontecer com 
a informação revelada pelas crianças 
entrevistadas, como a informação 
será gravada, mantida, acessada e 
disseminada 

• segurança e apoio – os riscos envolvidos 
e os compromissos para manter os 
entrevistados seguros e como auxiliá-los 
na medida do possível ou quando 
necessário  

• consentimento – baseado na informação 
fornecida, o consentimento deve ser 
obtido de acordo com o seguinte lem-
brete dos direitos da criança no processo:

Sempre que possível, a criança deve ser 
consultada antes de contatar pais/guardiões, 
para verificar se a abordagem aos respon-
sáveis pode causar problemas. Se a criança 
indicar, por qualquer razão, que o contato 
pode trazer riscos a ele ou ela, então uma 
decisão deverá ser tomada para estabelecer 
se a criança é capaz de providenciar seu 
próprio consentimento (baseado na idade, 
maturidade e capacidade) e se é razoável 
proceder com base nisso.

Algumas crianças são inseridas e mantidas 
em situações de exploração como resultado 
de ações dos pais. Consentir que suas crian-
ças participem de pesquisas podem ser visto 
como uma ameaça a esses arranjos por pais/
guardiões, e existe também a possibilidade 
de que eles possam alertar aqueles em 
controle de crianças em trabalho sexual para 
o fato de que as crianças estão participando 
da pesquisa, por exemplo, o que pode 
colocar as crianças e você em risco.

Conduta Pessoal
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O abuso é baseado em um desequilíbrio de poder e, em uma entrevista, o profissional de 
mídia tem muito mais poder que a criança.

NUNCA:
 » faça perguntas que coloquem a criança 
em perigo ou a exponha a uma possível 
humilhação 

 » force uma discussão sobre assuntos que 
sejam dolorosos para a criança quando 
ela não quer discutí-lo 

 » discrimine crianças quando escolher 
quem vai ser entrevistado 

 » encene/arme uma história ou peça para 
a criança contar uma história que ela 
não experienciou 

 » publique uma história que possa colocar 
uma criança, aqueles em sua convivên-
cia ou em sua comunidade em perigo

 » contribua com a estigmatização de uma 
criança

 » rotule crianças ou as descreva em uma 
maneira que possa atrair uma resposta 
hostil, abuso físico ou psicológico em 
particular, ou discriminação ou ostra-
cismo por suas comunidades 

 » prejudique crianças de forma alguma 

 » mantenha contato com uma criança em 
redes sociais por razões pessoais 

 » pegue os detalhes de contato (endereço 
de e-mail, endereço físico, número de 
telefone) de uma criança ou dê a ela os 
seus 

Lista de checagem para entrevistas com crianças*

* Code of Conduct of the Child Safeguarding Policy for photographers and journalists [Código de Conduta para a Política de 
Segurança Infantil para fotógrafos e jornalistas] (Não publicado) Terre des Hommes 2014
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De forma geral, os seguintes pontos-chave 
se aplicam a todos que pretendam filmar ou 
fotografar crianças:

 » Obtenha consentimento da criança e 
de seus pais ou guardiões antes de tirar 
fotografias ou obter imagens. Certifique-se 
de que as crianças e seus pais/guardiões 
entendam completamente a razão pela 
qual as fotografias estão sendo feitas e 
como elas serão usadas

 » Tire e use fotografias e imagens dignas 
e respeitosas de crianças, e que não as 
represente como vítimas, vulneráveis ou 
submissas 

 » Certifique-se de que as crianças estejam 
vestidas adequadamente em fotografias e 
imagens, e não em poses que possam ser 
interpretadas como sexualmente sugestivas 

 » Proteja a segurança e a privacidade das 
crianças e suas famílias não usando suas 
imagens na Internet sem consentimento 
explícito, ou usando-as de qualquer ma-
neira que possa revelar suas identidades ou 
localização 

 » Tente tirar fotos na altura da criança 
e quando ela não estiver obviamente 
consciente da presença da câmera 

 » Mude o nome e disfarce a aparência de 
qualquer criança apresentada como:

• uma vítima de abuso ou exploração sexual 

• uma vítima de tráfico ou maus-tratos por 
um acusado de abusos sexuais ou atos de 
violência física 

• HIV positiva, vivendo com AIDS ou alguém 
cuja morte foi causada por AIDS, exceto 
quando a criança, um parente ou um 
guardião tenha dado autorização 

• acusada, suspeita ou culpada de um crime 

• um soldado infantil armado ou membro 
de gangue 

• um ex-soldado infantil ou membro de 
gangue que não está carregando uma 
arma mas pode estar em perigo 

 »  Use imagens que contam uma história 
e que irão habilitar o público a discutir o 
assunto 

 » Obedeça as tradições e restrições locais 
relacionadas a imagens ou procure saber 
sobre isso com equipes locais 

 » Certifique-se de que as imagens são uma 
representação honesta da situação e dos 
fatos 

* Quando não houver pais ou guardiões, como no caso de crianças em situação de rua, certifique-se de que a criança entende 
completamente o propósito das fotografias e, caso tenha dúvidas, não a fotografe.

Filme e Fotografia 
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Leis no Brasil

No Brasil, a Constituição decreta que a lei 
deve punir severamente qualquer abuso, 
violência e exploração sexual de crianças 
e adolescentes. De acordo com o Código 
Penal Brasileiro, é crime se beneficiar ou 
lucrar com a prostituição de terceiros, 
o que é punível com até quatro anos de 
detenção e multa. Se a vítima for maior 
de 14 anos e menos de 18, ou se o autor do 
crime for ancestral, descendente, cônjuge, 
companheiro(a), irmão, tutor, guardião, ou 
pessoa responsável pela educação, trata-
mento ou custódia do menor, a punição é 
acrescida para até seis anos de detenção e 
multa. Se violência ou ameaça severa for 
utilizada, a pena de detenção aumenta 
para até oito anos mais multa, além da 
punição correspondente ao ato violento.

Além disso, entregar um(a) filho(a) menor 
de 18 anos de idade a uma pessoa cuja 
companhia os pais sabem, ou deveriam 
saber, que coloca o menor em perigo 
moral ou material, é punível com até dois 
anos de prisão. Se o autor do crime com-
ete a ofensa para obter lucro, a punição 
aumenta para até quatro anos de prisão.

Em termos gerais, nenhuma criança ou 
adolescente deve ser sujeito a nenhuma 
forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade ou 
opressão. Qualquer tentativa, por 
ação ou omissão, de violar os direitos 

fundamentais da criança ou do adoles-
cente deve ser punido de acordo com a lei.

A apresentação, produção, venda, 
fornecimento, divulgação ou publicação, 
por quaisquer meios de comunicação, 
incluindo a Internet, de fotografias ou 
imagens de pornografia ou cenas de sexo 
envolvendo uma criança ou adolescente é 
punível com até seis anos de prisão e uma 
multa.

Adicionalmente, sujeitar uma criança ou 
adolescente à prostituição ou exploração 
sexual é punível com até dez anos de 
detenção e uma multa. A mesma punição 
é também aplicável ao proprietário, 
gerente ou pessoa responsável por uma lo-
cação na qual uma criança ou adolescente 
é prostituído ou sexualmente explorado. 
No Brasil, a denúncia compulsória do 
abuso infantil só é aplicada a certos 
profissionais.

Denunciando imediatamente 
Se você deparar-se com algum caso envol-
vendo a segurança de uma criança, você 
deve relatar imediatamente quaisquer 
preocupações à polícia. Disque 100.

Ilustrações:
As ilustrações das páginas 5 e 8 são obras enviadas para o 

concurso internacional de caricaturas “#DrawAttention”, 

chamando atenção para os direitos humanos em torno 

de Megaeventos Esportivos, lançado no âmbito da 

campanha Children Win em abril de 2015.
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p5:  Kusto creative commons
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