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APRESENTAÇÃO

No ano em que se comemora o vigésimo aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança, garantir foco nas condições de vida da infância e da adolescência con-
tinua sendo uma prioridade fundamental.

Isto porque, de um lado, a Convenção impulsionou um movimento internacional na direção 
do reconhecimento de cada menina ou menino enquanto sujeito de direitos, o que se traduziu 
em políticas e ações que impactaram positivamente na qualidade de vida desses segmentos 
populacionais. Mas por outro lado, em muitas regiões grande número de crianças ainda se vê 
privada de um desenvolvimento integral, seja em decorrência da falta de acesso a direitos 
essenciais, como educação e saúde, ou porque vivenciam graves situações de risco, derivadas 
de diversas manifestações da violência.

Nesse cenário, é importante levar em conta que a América Latina, como continente mais 
desigual do mundo, tem sua lista de tarefas aumentada. Da mesma forma, acaba reforçada 
a importância da mídia noticiosa da região no trabalho de monitoramento das ações gover-
namentais e também no sentido de fomentar o debate em torno da formulação de políticas 
públicas capazes de responder aos desafios relacionados à garantia e à promoção dos direitos 
de nossas crianças e adolescentes.

A presente publicação objetiva colaborar com os meios de comunicação nessas duas ver-
tentes. As páginas a seguir foram elaboradas com base em estudo realizado pela Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e pelas agências que integram a Rede ANDI América 
Latina. Estudo este que traz a análise da cobertura jornalística de 12 países, nos anos de 2005 
a 2007. Ao todo, foram verificados 795 mil textos a respeito das mais variadas temáticas que 
dizem respeito aos direitos e à qualidade de vida dos referidos grupos etários.

Os resultados sinalizam progressos, sobretudo na quantidade de notícias publicadas, o que 
é promissor e revela, em relação à radiografia anteriormente implementada, um interesse cres-
cente da mídia pelos vetores da agenda social. Porém, ao mesmo tempo, a pesquisa diagnostica 
a necessidade de se fortalecer uma abordagem mais plural e contextualizada, aprofundando a 
análise não apenas sobre os diferentes fenômenos que afetam as crianças e os adolescentes, 
mas também sobre as soluções propostas.

Esperamos que os dados disponibilizados a seguir – e as reflexões que os cercam – ve-
nham a contribuir, de forma efetiva, para uma cobertura jornalística que traduza os esforços 
do continente rumo a um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Ao mesmo 
tempo, a ANDI e a Rede ANDI América Latina sabem que a notícia de qualidade depende 
não só da atividade de bons profissionais das redações, mas também dos conteúdos que lhes 
são oferecidos por suas fontes de informação. Nesse sentido, acreditamos que esta edição da 
publicação Direitos, Infância e Agenda Pública sirva também como ferramenta de orientação 
aos atores sociais em seu diálogo com os meios de comunicação.

Boa leitura!

Carlos Mamani Jiménez       Mario Chamorro       Marta Benítez        Veet Vivarta
Membros do Conselho Coordenador da Rede ANDI América Latina

Foto: Lenin Lanzas Crespin
País: Nicarágua

Título: Vas a llegar muy alto





RESUMO    
EXECUTIVO

A presente publicação tem o objetivo de analisar o papel 
da imprensa na superação de um dos principais desafios 
impostos aos países latino-americanos na contempora-
neidade: assegurar integralmente a garantia dos direitos 
de suas crianças e adolescentes. Tal análise ganha perti-
nência ao se considerar que a região é a menos equitati-
va do planeta do ponto de vista sócioeconômico. 

Para efetuar o mapeamento de como a mídia tem 
se apropriado dos temas relacionados à infância e à 
adolescência a ANDI e a Rede ANDI América Latina 
avaliaram a cobertura jornalística de 12 países entre 
os anos de 2005 e 2007. Ao todo, foram analisados 
795.765 textos, publicados em 130 periódicos.

Os dados revelam um aumento do número de notí-
cias por diário entre 2005 e os dois anos seguintes. Em 
2005, a média de notícias veiculadas por jornal foi de 
1,96. Em 2006 e 2007, esse índice alcançou a marca de 
2,37 e 2,18 matérias, respectivamente.

Se, por um lado, é significativo o aumento da 
quantidade de notícias, por outro os resultados da 
pesquisa apontam para uma cobertura ainda pouco 
comprometida com a fiscalização das políticas públi-
cas implementadas pelos Estados e com a defesa de 
um desenvolvimento mais inclusivo. É importante 
ressaltar, em contrapartida, avanços na abordagem de 
alguns temas e, por vezes, na imprensa de alguns paí-
ses como um todo.

Temas
O estudo detectou uma estabilidade em relação aos 
temas abordados desde 2005, com destaque para Edu-
cação, Violência e Saúde, em detrimento de assuntos 
como Trabalho Infantil, Migração e Deslocamen-
to, Situação de Rua ou Deficiências – tão relevantes 
quanto os demais sob a ótica da agenda da infância e 
adolescência, mas cujas referências não chegam a 3% 
do total.

Educação foi a questão mais citada nos países in-
vestigados em 2007, o que configura um cenário seme-
lhante aos de 2005 e 2006. Nestes anos, o tópico não foi 
o mais abordado somente na Argentina, onde o tema 
Violência prevaleceu em relação aos demais.

No geral, o tema Violência ocupou a segunda colo-
cação nos três anos, centralizando em média 13,7% da 
cobertura entre 2005 e 2007.

Em 2007, a Saúde foi o terceiro tópico mais citado, 
com 11,65% do total de notícias analisadas.

Contexto
A análise revela um quadro preocupante no que tange 
à atenção dedicada a indicadores importantes para a 
qualificação da cobertura. Dados de 2007, por exem-
plo, apontam que a referência a políticas públicas foi 
de 7,92%, mantendo-se em um patamar abaixo do 
desejável. Observa-se ainda uma pequena redução na 
maioria dos países investigados entre 2005 e 2007. Vale 
notar que alguns deles apresentaram índices muito 
acima da média geral, como é o caso do Brasil (15,32% 
em 2005 e 18,47% em 2006) e do Uruguai (com ex-
pressivos 31% em 2007).

A cobertura indica falhas também na tentativa de 
caracterizar as condições de vida de crianças e adoles-
centes. Predominam as matérias restritas à narrativa 
de acontecimentos, enquanto a utilização de indicado-
res sociais é subvalorizada (média de 4,5% em 2007). 
O destaque positivo é o Brasil, que apresentou um 
crescimento de 8,77% em 2005 para 16,54% em 2007. 
Já a imprensa equatoriana foi a que menos utilizou 
dados estatísticos.

Percentuais ainda menores foram encontrados na re-
ferência a legislação específica para a infância, que foi de 
1,16% em 2007.  O Uruguai alcançou o percentual mais 
alto nesse quesito (2,80%). O Brasil ficou em segundo 
lugar, com 1,97%. Os valores mais baixos foram encon-
trados na Nicarágua (0,38%) e na Bolívia (0,41%).

No que diz respeito às leis em geral, é de lamentar a 
diminuição das referências em quase todos os países mo-
nitorados – Uruguai (27,7%) e México (8,82%) se desta-
caram com os percentuais mais expressivos em 2007.

Denúncia e Busca de Solução
Além de avaliar os elementos de contextualização da 
cobertura, a Rede ANDI se preocupa também em ave-
riguar o caráter investigativo das notícias, identificado 
por meio de Denuncias dos problemas que afetam a 
infância e da Busca de Soluções para os mesmos. Nesse 
sentido, o número de textos que revelam o empenho 
do jornalista na apresentação de alternativas para os 
problemas tratados se sobressaem diante do segundo 
grupo. Em 2007, por exemplo, a Busca de Soluções 
esteve presente em 12,15% doas matérias analisadas, 
enquanto 10,34% delas expuseram Denúncias de vio-
lações de direitos.

No ranking dos países, Venezuela, Brasil e Uruguai, 
com índices entre 13,67% e 24,1%, apresentaram o 
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maior número de notícias com enfoque na Busca de 
Soluções, em comparação com Equador, Bolívia e Ar-
gentina, com as menores cifras. Nos dois últimos, hou-
ve uma redução entre 2005 e 2007.

Uruguai (23,20%), México (20,83%) e Guatemala 
(16,33%) foram os países que trouxeram os maiores 
percentuais de Denúncias em 2007. Em contrapartida, 
os menores índices pertencem à Bolívia e ao Equador 
(1,17% e 1,38%, respectivamente).

Fontes
Os resultados mostram que a imprensa latino-ameri-
cana ainda não apresenta uma verdadeira pluralidade 
de opiniões, aspecto considerado fundamental para 
um jornalismo de qualidade. Isto se percebe pelo bai-
xo número de fontes ouvidas por matéria – de 1,26 a 
1,28, entre 2005 e 2007.

Em 2007, prevaleceram as fontes oficiais, com uma 
média de 33,2% no conjunto de países (no México, esse 
índice chegou a 49,83%). Esse dado é coerente com a 
expectativa de um jornalismo que priorize a discus-
são de políticas públicas. Por outro lado, a Sociedade 
Civil (20,15%) e os Especialistas (11,43%), somados, 
chegaram a 31,58% – o que oferece um contraponto 
importante às vozes oficiais.

Ainda no que diz respeito às fontes, a participação 
dos conselhos (de políticas públicas, de direitos ou de 
atenção direta) não chegou a ser mencionada em 1% 
dos textos, o que caracteriza esses colegiados como o 
grupo de atores sociais com menor nível de consulta na 
média da região. México (2,81%), Venezuela (1,54%) e 
Brasil (1,32%) foram os que se destacaram.

Foco na Educação
Entre os temas relacionados à promoção e à defesa dos 
direitos das crianças, a Educação foi o mais coberto, 
com pouco mais de 22% de todas as notícias sobre in-
fância publicadas durante 2005, 2006 e 2007.

No conjunto de assuntos relacionados à Educação, 
o mais abordado foi a qualidade do ensino (16,35% 
em 2007), com picos de 30,62% na Colômbia naquele 
mesmo ano e aumentos significativos como o observa-
do no Brasil (de 7,52%, em 2005, a 20,12% em 2007). 

Dentre os temas pouco abordados, destacaram-se 
o ensino pré-escolar (média de 0,6% durante os três 
anos) e o acesso à educação superior (1%).

No que se refere às fontes ouvidas, registra-se a 
quase ausência de professores e alunos. Durante o pe-
ríodo do estudo, os docentes foram consultados, em 
média, em 8,85% das matérias. Já entre 2006 e 2007, 
houve uma pequena diminuição do percentual de ve-

zes em que se escutou a voz dos estudantes: de 5,81% 
a 4,46%. O governo teve destaque, mais uma vez, com 
percentual de 41,8% em 2007.

Atenção à Saúde
A quantidade de notícias sobre Saúde se manteve es-
tável nos anos de 2005, 2006 e 2007, girando em torno 
de 11%. O México se sobressaiu com a referência mais 
significativa a este tema (18,72% em 2007).

A Saúde Materna recebeu maior destaque, tendo 
sido a temática mais abordada em cinco dos 11 países 
investigados em 2007. O maior índice foi encontrado 
no México (69,27%) e o menor no Equador (8,57%).

Os números observados na região apontam que o 
espaço para questões como nutrição, epidemias, mor-
talidade infantil e HIV/Aids foi, de modo geral, infe-
rior a 10% do total dedicado à Saúde.

Violência
A violência é um problema mundial (associado à in-
tensa exclusão sócioeconômica) que ganha contornos 
particulares na América Latina. Nesse sentido, a pre-
sente publicação traz alguns elementos conceituais, 
extraídos de estudos internacionais, com a finalidade 
de fornecer subsídios para qualificar o tratamento do 
tema segundo uma perspectiva de políticas públicas. 

No que se refere ao comportamento da imprensa 
diante do fenômeno, destaca-se a concentração em tor-
no dos casos de Abuso & Exploração Sexual e da Violên-
cia nas Ruas. Juntos, esses temas correspondem a 73% 
de todos os textos sobre violência contra a infância.

Chama a atenção a quantidade de termos pejorati-
vos empregados nos textos analisados. No período pes-
quisado, a cada três notícias sobre infância e violência, 
ao menos uma fazia uso desse tipo de expressão. 

Por fim, merece destaque ainda a excessiva valo-
rização das fontes policiais, que em 2007 chegaram a 
32,5% do total de notícias sobre Violência.

Infância e eleições no Brasil
No contexto específico das eleições presidenciais ocor-
ridas no Brasil em 2006, a imprensa do país valorizou 
a abordagem de duas questões prioritárias para a po-
pulação infanto-juvenil: Educação (44,79%) e Pobre-
za e Exclusão (40,29%). As notícias referentes ao plei-
to eleitoral se mostraram mais qualificadas do que a 
média geral da cobertura sobre infância e adolescência 
em 2006, com referências mais expressivas a políticas 
públicas (61,48%), a indicadores sociais (19,23%) e a 
legislação (4,92%). •



01Imprensa e capital social 
na América Latina

Foto: Edgardo Bentura Iduate País: Uruguai Título: El futuro pasa revista

Historicamente, o jornalismo desempenha uma importante função na 
proteção dos direitos humanos, não somente denunciando situações em 

que eles são violados, mas também fomentando o debate público sobre 
como garanti-los e promovê-los. Essa atuação se alinha com outro papel 

central dos meios noticiosos nas sociedades contemporâneas: o de 
fortalecer a democracia e contribuir para o desenvolvimento das nações.

No cenário latino-americano, marcado por graves desigualdades sócioeconômicas e por um 
passado recente de regimes autoritários, o processo de consolidação do Estado Democrático de 
Direito ainda apresenta desafios. Entre os principais, pode-se citar a necessidade de priorizar 
a proteção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Entre os agentes a quem cabe 
um papel de destaque nesse contexto, a presente publicação estuda, de forma aprofundada, os 
meios de comunicação.

Este foco se articula diretamente com a visão estratégica da ANDI e da Rede ANDI América 
Latina, cujas atividades buscam apoiar as competências do jornalismo e garantir a presença de 
tópicos socialmente relevantes na agenda pública de debates, além de exercer uma fiscalização 
articulada sobre o trabalho dos governos e as políticas de desenvolvimento. Tal esforço tem 
encontrado receptividade por parte de um número crescente de jornalistas e empresas de co-
municação, que assim tornam-se coparticipantes no processo contínuo de aperfeiçoamento da 
informação pública sobre este universo temático.

As metodologias da Rede ANDI América Latina se baseiam na percepção de que a cobertura dos 
fatos políticos, econômicos e sociais passou a ser um dos elementos essenciais para a vida em so-
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ciedade nos regimes democráticos. Para que esse papel se 
cumpra, espera-se que o jornalismo seja capaz de fornecer 
informação qualificada, confiável e contextualizada. É esse 
conteúdo informativo que permite a efetiva formulação, 
por parte dos indivíduos, de posicionamentos pessoais e 
coletivos. Ao mesmo tempo, garante, aos representantes 
parlamentares e gestores públicos, valiosos insumos para a 
definição de prioridades e para a tomada de decisões.

No contexto brasileiro, desde 1996, a ANDI investe 
recursos na formulação de ferramentas de análise quan-
ti-qualitativas voltadas para a investigação dos avanços 
e das limitações da cobertura jornalística sobre questões 
relacionadas às crianças e aos adolescentes, com incur-
sões também em outras temáticas (desenvolvimento hu-
mano, direitos humanos, responsabilidade social empre-
sarial, tecnologias sociais e mudanças climáticas).

Por sua vez, desde 2005, as agências da Rede ANDI 
América Latina fazem o acompanhamento de mais de 
130 jornais diários, observando o manejo de temas re-
levantes para a infância e a adolescência, segundo as-
pectos que permitam avaliar a evolução da qualidade da 
cobertura e seus obstáculos.

A partir desse trabalho, as agências da Rede publicam 
regularmente informes nacionais com os resultados dos 
estudos. Em 2005, a ANDI e a Rede ANDI América Latina 
publicaram o documento Direitos, Infância e Agenda Pú-
blica, com dados de dez países da região. A presente pu-

blicação oferece, por sua vez, uma investigação ampliada 
do comportamento da imprensa, cruzando números de 
12 nações referentes à cobertura de 2006 e 2007.

Infância e adolescência  
na mídia latino-americana
Há uma significativa presença do tema infância e adoles-
cência em jornais latino-americanos. Entre janeiro de 2006 
e dezembro de 2007, as agências da Rede ANDI que par-
ticipam do presente estudo analisaram cerca de 560.000 
textos sobre questões relacionadas a esses segmentos.

Embora não constitua, em si, um indicativo da quali-
dade do trabalho jornalístico, o dado aponta para a per-
cepção da mídia quanto à importância em abordar tais 
temáticas. Em 2005 – primeiro ano em que foi realizada 
uma análise da região – foi publicada uma média de 1.961 
notícias por meio. Em 2006 e 2007 esses índices cresce-
ram, alcançando 2.372 e 2.180 textos, respectivamente. 

Entretanto, os resultados sugerem a jornalistas e fontes 
de informação uma importante reflexão: após considerá-
veis avanços na profissionalização da atividade jornalística 
na última década e do aumento quantitativo de reporta-
gens sobre infância e adolescência, nota-se evolução li-
mitada na qualidade do noticiário. Embora seja possível 
destacar positivamente alguns países, os números de nos-
sa pesquisa revelam, por exemplo, que a cobertura esteve 

A COBERTURA SOBRE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
(Dados por país relativos às notícias sobre Infância e Adolescência em 2005, 2006 e 2007)

TEMAS

   País

Ano

A
R

G
EN

TI
N

A

B
O

LÍ
V

IA

B
R

A
SI

L*

C
O

LÔ
M
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IA
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O

ST
A

 R
IC

A

EQ
U

A
D

O
R

G
U

AT
EM

A
LA

M
ÉX

IC
O

N
IC

A
R

Á
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U
A

 

PA
R

A
G

U
A

I

U
RU

G
U

A
I

V
EN

EZ
U

EL
A

 

A
M

ÉR
IC

A
 L

AT
IN

A

NÚMERO TOTAL 
DE NOTÍCIAS 
ANALISADAS

2005 28.615 9.036 116.556 9.572 10.232 13.636 6.192 _ 4.491 16.548 _ 22.395 237.273

2006 29.372 9.239 156.552 11.490 _ 13.069 6.946 _ 4.015 15.187 _ 29.237 275.107

2007 26.647 12.898 149.640 14.058 _ 10.778 6.980 8.527 4.473 16.953 4.832 27.599 283.385

TOTAL DE 
VEÍCULOS QUE 
INTEGRAM A 
ANÁLISE

2005 12 9 54 9 4 10 7 _ 5 5 _ 6 121

2006 12 8 54 9 _ 10 7 _ 4 5 _ 7 116

2007 12 9 54 9 _ 11 7 5 4 5 7 7 130

MÉDIA DE 
NOTÍCIAS 
PUBLICADAS 
POR VEÍCULO

2005 2.385 1.004 2.158 1.064 2.558 1.364 885 _ 898 3.310 _ 3.733 1.961

2006 2.448 1.155 2.899 1.277 _ 1.307 992 _ 1.004 3.037 _ 4.177 2.372

2007 2.221 1.433 2.771 1.562 _ 980 997 1.705 1.118 3.391 690 3.943 2.180

*Os valores foram calculados a partir de uma amostra das notícias sobre infância e adolescência publicadas nos três anos: 9.713 (2005), 13.046 (2006) e 12.470 (2007).
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pouco comprometida em manter foco nos esforços dos governos em busca de 
um desenvolvimento mais inclusivo.

Ao analisarmos a média geral dos países, preocupam os baixos índices de 
menção a políticas públicas (7,9%), à legislação para a infância (1,2%) e a 
dados estatísticos (4,5%). Esses resultados apontam o quanto o aperfeiçoa-
mento de competências deve ser prioridade para as redações.

Um fator de democracia
A observação crítica do noticiário permite não apenas reunir subsídios para o 
aprimoramento da cobertura jornalística: esta é uma prática que também con-
tribui para a consolidação de meios de comunicação socialmente responsáveis. 
A análise detalhada e comparativa da cobertura acerca do universo da infân-
cia e adolescência nos países que integram a Rede ANDI – identificando seus 
problemas, desafios e avanços – tem como pano de fundo o fortalecimento de 
alguns dos papéis centrais da mídia nos regimes democráticos:

Oferecer informação confiável e contextualizada, para que os cidadãos e •	
as cidadãs possam participar ativamente da vida política, fiscalizando e 
cobrando a promoção de seus direitos.
Ser pluralista na construção de uma agenda de debates, contribuindo para •	
que temas relevantes para o desenvolvimento humano alimentem a esfera 
pública de discussões a partir do posicionamento (e da legitimação) de 
um maior número de atores.
Exercer •	 accountability em relação ao Estado e às políticas públicas, de for-
ma a colaborar para que os governantes (e também o setor privado e a 
sociedade civil) sejam mais responsáveis em relação aos processos de for-
mulação, execução e avaliação de ações e programas.

A importância do contexto
Os profissionais do jornalismo têm uma enorme responsabilidade social: le-
var para todos os cidadãos e cidadãs informações de qualidade sobre questões 
de interesse coletivo. Muitas vezes, é somente pela imprensa que a população 
toma conhecimento de serviços públicos ou de seus direitos – inclusive o 
de participar na definição das prioridades relativas às políticas sociais. “Em 
muitos países em desenvolvimento, com altas taxas de analfabetismo e igno-
rância sobre assuntos básicos de importância nacional, a mídia tem o dever 
de informar os cidadãos, esclarecê-los sobre temas políticos, econômicos e 
sociais – além de estimulá-los a assumir uma postura de participação ativa no 
processo de governança”, diz Edetaen Ojo, diretor executivo da organização 
não-governamental Media Rights Agenda.

Por sua vez, Joseph Stiglitz – professor laureado com o Prêmio Nobel 
de Economia – afirma que o papel dos meios de comunicação na esfera 
política é semelhante ao dos bancos centrais na vida econômica: “Ao prover 
informações atualizadas e confiáveis, a mídia contribui para que cidadãos e 
cidadãs moldem suas visões e tomem melhores decisões”.

Agendando temas e perspectivas
Outro papel relevante da imprensa diz respeito à capacidade de influenciar a 
agenda pública. Frequentemente, os assuntos do noticiário constituem focos 
prioritários dos decisores públicos – e dos atores sociais e políticos –, influencian-
do sobremaneira suas linhas de atuação. Em contrapartida, assuntos “esquecidos” 
pelos jornalistas dificilmente têm atenção da sociedade e dos governos.

Para compreender
as características da 
cobertura
O monitoramento sistemático 
da atuação dos meios de 
comunicação possibilita 
valiosas oportunidades para se 
compreender as características 
da cobertura e oferecer, tanto 
a jornalistas quanto a atores 
sociais, uma radiografia que 
ajude a revelar as lacunas que 
devem ser superadas com vistas 
à qualificação da informação 
pública. Esse trabalho permite 
avaliar inclusive as eventuais 
dificuldades de diálogo entre 
as redações e os atores sociais 
— fator essencial à pluralidade 
do jornalismo e à reputação do 
noticiário. 
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A discussão sobre a influência dos meios de comunicação na pauta públi-
ca está ancorada na Teoria do Agendamento (ou, em inglês, Agenda-setting), 
segundo a qual o noticiário contribui para moldar a discussão dos temas 
políticos e da agenda social. Esse debate perpassa também o que estudiosos 
denominam de “enquadramento” da cobertura – os padrões interpretati-
vos embutidos nas matérias (a abordagem central, as visões de mundo que 
transmitem ou as fontes de informação ouvidas, por exemplo).

Assim, ao enfocar aspectos específicos de uma questão e destacá-los nas notí-
cias, os comunicadores ajudam a construir a maneira como o público a interpre-
ta. O jornalismo passa a ter impacto nos processos políticos de deliberação e deci-
são, ajudando a definir os tópicos que são reconhecidos como problemas sociais, 
quem são os responsáveis por eles e o que deveria ser feito para solucioná-los.

Fiscalizando as políticas públicas
Exercer o controle social sobre as iniciativas públicas é outro eixo do bom 
jornalismo. A cobertura tem a capacidade de atuar como olhos e voz inde-
pendentes no acompanhamento das políticas públicas – dos programas, dos 
projetos e das ações com foco em setores de interesse da sociedade, como a 
proteção de crianças e adolescentes.

Essa prática dos meios de comunicação é chamada de “papel fiscalizador”. 
Usa-se, muitas vezes, o termo “cão-de-guarda” (watchdog, na tradição norte-
americana e inglesa) para indicar o potencial do noticiário em alertar a socie-
dade sobre equívocos e acertos dos governos.

De maneira geral, denúncias contra o Estado divulgadas na mídia tendem 
a apresentar resultados mais rápidos. A função fiscalizadora também contri-
bui para que desrespeitos aos direitos humanos, em grande escala, ocorram 
com menos frequência. Em seu argumento clássico, o prêmio Nobel de Eco-
nomia Amartya Sen afirma que nas democracias cuja imprensa é livre não 
se registram episódios massivos de fome, porque as notícias gerariam uma 
crítica tão contundente que enfraqueceria o governo.

A oferta de informação contextualizada está, entre ou-
tros elementos, ligada à qualificação dos profissionais 
da notícia. O nível de formação de jornalistas é reco-
nhecidamente uma debilidade em países da América 
Latina. No Brasil, onde uma graduação específica era 
exigida para a prática da profissão até junho de 2009, 
há um boom de escolas de comunicação – as quais, to-
dos os anos, colocam no mercado de trabalho milha-
res de profissionais com um nível de qualidade aquém 
do desejado. A situação é semelhante em países como 
a Colômbia e o Equador.

Entidades não-governamentais e não-empresariais 
– como a Fundación Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano (FNPI), sediada na Colômbia; a Associação Bra-
sileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), no Brasil; 

a Fundación Prensa y Democracia (Prende), no Mé-
xico; além da Associação Latino-Americana de Edu-
cação Radiofônica (Aler) e a Associação Mundial de 
Rádios Comunitárias (Amarc), entre outras – vêm 
buscando fortalecer a formação desses profissionais 
por meio de oficinas e seminários.

A ANDI também mantém, no Brasil, o InForma-
ção, um programa de capacitação de futuros profis-
sionais da imprensa (www.informacao.andi.org.br). O 
foco está na cobertura de temas sociais, direitos e de-
senvolvimento humano, incluindo a agenda da infân-
cia e da adolescência. Entre as ações da iniciativa estão 
a concessão de bolsas para trabalhos de conclusão de 
curso, o apoio a disciplinas em universidades, a oferta 
de cursos à distância e a promoção de eventos. 

Cão-de-guarda
O jornalismo é capaz de fazer 
mais do que apenas denunciar 
atitudes antiéticas ou corruptas. 
Ele pode analisar os fatos e 
supervisionar os resultados das 
políticas públicas com relação 
às expectativas e promessas 
iniciais: se a gestão foi eficaz 
do ponto de vista do alcance e 
da justiça social, se os recursos 
foram corretamente aplicados, 
entre outros aspectos. No 
entanto, esta importante 
tarefa não deve se restringir 
às ações governamentais. Vale 
também para pôr as empresas e 
organizações sociais sob a lupa 
dos meios de comunicação.
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Entenda a metodologia da pesquisa

Desde 2003, a Rede ANDI América Latina monitora o 
comportamento editorial da mídia impressa da região. O 
processo de pesquisa é construído a partir de critérios que 
asseguram a uniformidade e a comparabilidade dos resul-
tados alcançados nos diversos países.

Análise de Conteúdo
A cobertura é avaliada a partir de um método conhecido 
como Análise de Conteúdo, que permite quantificar as ca-
racterísticas dos conteúdos veiculados de forma objetiva e 
sistemática (no caso desta pesquisa, os textos jornalísticos). 
Dessa forma, é possível traduzir os diferentes elementos 
presentes no texto em dados numéricos, viabilizando sua 
mensuração e sua comparação. 

Clipping
A Rede ANDI América Latina monitorou mais de 100 jor-
nais de 12 países entre 2005 e 2007 (121 em 2005, 116 em 
2006 e 130 em 2007), sendo que, nesse total, estão contabili-
zados apenas os diários. Algumas agências também realizam 
o monitoramento de publicações semanais não incluídas 
neste estudo.

México e Uruguai somente iniciaram seu monitoramen-
to em 2007. Por tal razão, eles não possuem dados referentes 
aos anos anteriores. A Costa Rica, por sua vez, só realizou sua 
investigação em 2005.

Em 11 dos 12 países aqui retratados realiza-se uma lei-
tura diária das publicações, selecionando-se todos os textos 
publicados sobre temáticas relacionadas à infância. 

No Brasil, por haver um número maior de jornais 
monitorados (54) e, principalmente, pelo grande volu-
me de notícias coletadas, é possível extrair uma amostra 
que represente com fidelidade as tendências cotidianas da 
cobertura. Para isso, adota-se uma técnica chamada Mês 
Composto, que consiste no sorteio de 31 dias ao longo do 
ano, considerando-se um universo representativo de cada 
mês e dos dias da semana.

Critérios de seleção de textos
As notícias selecionadas precisam ter um mínimo de 500 
caracteres, dos quais 200 devem tratar diretamente de 
questões relacionadas a crianças e adolescentes. Todas as 
notícias sobre o universo infanto-juvenil são compiladas, 
exceto aquelas publicadas nos suplementos específicos 
que alguns jornais mantêm para esse público. Sinopses de 
eventos culturais, anúncios publicitários e notas também 
não são selecionados.

Classificação
Além de investigar os aspectos quantitativos da cobertura, a 
pesquisa adota parâmetros de classificação dos textos que per-
mitem uma avaliação de sua qualidade, por meio das variáveis 
apresentadas a seguir.

Temas – O processo de classificação atribui a cada texto 
um “Tema Principal”, além de vários “Temas Secundários”, 
a partir de uma lista de 39 assuntos pré-definidos.

Formato jornalístico – Os textos são classificados segun-
do quatro categorias: Artigo, Artigo de Opinião, Editorial 
e Entrevista.

Menção a políticas públicas, legislação e estatísticas – São 
avaliadas as citações de iniciativas governamentais para a 
solução de problemas relacionados à infância e à adoles-
cência, a menção à legislação específica para este público, 
além da capacidade de contextualizar a informação com 
base em estatísticas oficiais.

Ótica investigativa (Denúncia e Busca de Soluções) – Este 
dado tem como propósito identificar textos que apresen-
tem um alto grau de contextualização, evidenciando um 
esforço de oferecer ao leitor propostas para promover os 
direitos da infância ou denunciar suas violações.

Faixa etária e sexo – Aspectos utilizados para identificar 
as características dos indivíduos retratados nos textos. São 
consideradas todas as notícias que envolvem, de alguma 
forma, pessoas com idade inferior a 18 anos.

Fontes de informação – Este critério de classificação pro-
cura averiguar o nível de participação dos diversos setores 
da sociedade no discurso construído pelos meios.

Termos pejorativos referentes a crianças e adolescentes – 
O estudo procura identificar se o texto analisado veicula 
preconceitos e juízos de valor a priori – por meio de expres-
sões pejorativas – contra o público infanto-juvenil.

Inserção, extração e análise de dados 
Uma vez selecionado, cada texto é indexado numa base de 
dados e classificado a partir dos critérios descritos acima. Por 
fim, os resultados são analisados de modo a construir uma 
ampla radiografia do tratamento editorial dispensado pelos 
veículos investigados aos temas da Infância e da Adolescência.
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UM PANORAMA DOS  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
LATINO-AMERICANOS
Ao longo das últimas páginas vimos que o jornalismo tem o poder de, simulta-
neamente, dar visibilidade às demandas de interesse público e conectar os cida-
dãos às ações realizadas pelos governantes. Ele ao mesmo tempo informa, agenda 
e fiscaliza, constituindo-se em elemento primordial para a própria organização 
do debate público na atualidade. É especialmente por conta destes atributos que 
a atuação independente dos meios de comunicação passa a ser encarada como 
um pilar essencial para a manutenção dos ambientes democráticos.

Em outras palavras, podemos dizer que a democracia pressupõe a existência 
de cidadãos informados e de autoridades que prestam contas de seus atos 
– elementos que na contemporaneidade dependem, em grande medida, do 
acesso à informação promovido pelos meios noticiosos.

Esta percepção – após longa história de avanços e retrocessos – vai ao  encontro 
do status alcançado pelas liberdades de expressão e imprensa no ordenamento 
jurídico internacional. A partir dos séculos XIX e XX – com o fortalecimento 
dos meios escritos e, posteriormente, com o surgimento do rádio e da tevê 
–, a defesa desses direitos ganhou força. Documentos internacionais, como a 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, e também as legislações nacionais passaram a definir a 
liberdade de expressão e a de imprensa como direitos básicos.

Não são poucas, entretanto, as pedras no caminho até a consolidação 
destes princípios. Na América Latina, os resquícios de um passado colonial, 
somados à herança dos regimes autoritários que se multiplicaram na região 
entre as décadas de 1970 e 1980, criaram grandes desafios ao estabelecimento 
de democracias estáveis e duradouras. 

Esta particularidade, por consequência, também interfere fortemente na 
consolidação de sistemas de mídia democráticos, fincados nas ideias de plura-
lismo e diversidade. Seja por interferência do Estado ou pela pressão dos gran-
des grupos econômicos, a liberdade de imprensa, como direito fundamental, 
ainda precisa ser cotidianamente promovida e defendida no continente.

Relações perigosas
De acordo com os pesquisadores brasileiros Murilo Ramos e Suzy dos Santos, 
entre as décadas de 1930 e 1960 os meios de comunicação de massa começam a 
ser implantados na América Latina – principalmente no Brasil e na Argentina 
– seguindo-se a lógica de “aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei”. Destacam eles: 
“Aos veículos de propriedade do Estado ou às concessões que beneficiavam 
as correntes políticas governamentais eram destinados a propaganda política 
oficial, a renovação das concessões e o incentivo fiscal. Já os meios de comuni-
cação não oficialistas eram tratados com práticas restritivas, como a censura, a 
cassação ou suspensão das operações e a prisão de profissionais do ramo”.

Uma análise mais atenta desta configuração política da mídia nos países 
da região, permitiu que os estudiosos do tema incorporassem às suas aborda-
gens um conceito frequentemente utilizado nas avaliações das relações entre 

Artigo 19
Todo ser humano tem direito à 
liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de 
fronteiras.
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políticos e seu eleitorado: o clientelismo. O clientelismo existe quando um 
grupo político profissional oferece favores a um conjunto de indivíduos em 
troca de votos ou outros benefícios eleitorais. Assim, essas relações substi-
tuem as condições republicanas de funcionamento da democracia por ati-
tudes que atendem fundamentalmente a interesses privados. Tal processo de 
“organização da luta política” foi rapidamente transferido para as disputas de 
poder que envolvem os interesses de grupos e empresas de comunicação em 
muitas nações latino-americanas. 

Em um estudo que se tornou referência para a discussão, os pesquisado-
res Daniel Hallin, da Universidade da Califórnia, e Stylianos Papathanasso-
poulos, da Universidade Nacional de Atenas, compararam a realidade latino-
americana e a realidade do sul da Europa concernentes ao clientelismo po-
lítico sobre os meios de comunicação de massa. Nos dois cenários, é possível 
perceber práticas comuns, tais como:

Instrumentalização dos meios privados: quando os meios de comunica-•	
ção são utilizados para outras funções além daquelas exclusivamente de 
comunicação (notícias ou entretenimento), viabilizando interesses em-
presariais e políticos.
Politização da radiodifusão pública e da regulação da radiodifusão: identi-•	
ficada tanto nos sistemas públicos como privados de televisão.
Escassos níveis de circulação dos jornais: situação que gera problemas como •	
o predomínio de meios eletrônicos como provedores de informação.
Desenvolvimento limitado do jornalismo como profissão: consequência •	
do próprio caráter partidário, hierarquizado e baseado no clientelismo 
nos sistemas midiáticos dessas regiões.

A mídia privada em destaque
As influências preocupantes dos Estados Nacionais quanto à atuação da mí-
dia aparecem hoje combinadas com o grande poder acumulado pelos gru-
pos privados de comunicação na região. Este fenômeno está relacionado, em 
parte, ao fato de que o modelo de prestação do serviço de radiodifusão mais 
difundido no continente, desde o seu nascimento, se aproxima do adotado 
nos Estados Unidos – onde se configura como um empreendimento eminen-
temente comercial. Ao contrário do que ocorre na Europa, por exemplo, a 
maioria dos países da região não dispõe de um sistema público robusto que 
faça frente ao domínio do mercado.

Mas se o modelo norte-americano dá um peso maior ao setor privado, no 
próprio EUA estabeleceu-se um amplo aparato regulatório capaz de orientar 
o funcionamento do setor, expresso no trabalho da Federal Communications 
Commission (FCC), agência responsável pela regulação das comunicações. 
Ainda que com eventuais problemas e desvios de rota, a condução do pro-
cesso de concessões de radiodifusão no país está historicamente orientada por 
critérios como o “localismo”, dando preferência aos proprietários que estejam 
engajados na gerência da estação e conheçam os problemas e interesses locais; 
os limites à propriedade e ao controle dos meios de comunicação de massa, evi-
tando a concentração econômica no setor; e o combate à influência predatória 
da programação das redes nacionais no contexto geral da radiodifusão.

O cenário é bastante diverso nos países latino-americanos. A prepon-
derância do sistema privado na região tem convivido com uma ampla des-
regulamentação do setor, que apresenta como os sintomas mais evidentes 
a fragilidade dos marcos legais existentes e uma dispersão dos organismos 
responsáveis por efetuar este controle. O fenômeno já mencionado da 

Uma expressão deste problema 
pode ser verificada na Itália, 
especialmente a partir da 
ascensão de Silvio Berlusconi, 
proprietário de várias empresas 
de mídia, ao cargo de primeiro-
ministro. Ao analisar o setor da 
comunicação no Brasil, em sua 
edição de 23 de outubro de 2008 
a revista britânica The Economist 
identificou, como principal 
desafio a ser enfrentado, a 
existência de um grande número 
de “mini-Berlusconis” no país.
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“instrumentalização dos meios privados” tem encontrado pouca resistên-
cia no aparato legal e institucional dos diversos países. 

O processo de alteração deste quadro torna-se ainda mais adverso 
quando se verifica que os próprios meio – que, como vimos, são fun-
damentais para agendar os temas de interesse público e cobrar soluções 
– têm atuado num sentido contrário a qualquer regulamentação de suas 
atividades pelo Estado e são os principais interessados na manutenção de 
um vazio regulatório.

Uma reflexão sobre esta tendência aparece no relatório Periodistas y Magna-
tes: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina (Jor-
nalistas e Magnatas: estrutura e concentração das indústrias culturais na América 
Latina), do Instituto Prensa y Sociedad (IPyS). Lançado em 2006, o documento 
aponta como as organizações corporativas ou empresariais exercem pressões 
sobre governos e instituições internacionais para combater os marcos jurídicos 
que limitam a concentração da propriedade da mídia na região. “A doutrina da 
autorregulação substitui a da regulação pública. A ‘liberdade de expressão co-
mercial’ se inscreve na tensão com a liberdade de expressão cidadã. Toda crítica 
a redução da democracia e à limitação do global democratic market place é então 
combatida como uma intenção de restaurar a censura”, argumenta o estudo.

A pesquisa Regulação de Mídia e Direitos das Crianças 
e Adolescentes: uma análise do marco legal de 14 paí-
ses latino-americanos, sob a perspectiva da promoção 
e proteção, realizada pela ANDI e pela Rede ANDI 
América Latina, em parceria com a Save the Children 
Suécia, aponta deficiências no marco legal da comu-
nicação no continente quando estão em questão as 
políticas para crianças e adolescentes. 

O estudo, desenvolvido originalmente em portu-
guês (2008) e com versão em espanhol a ser lançada no 
final de 2009, focalizou tanto a legislação vigente quan-
to os projetos de leis em tramitação nos parlamentos 
nacionais dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, 
México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai e Vene-
zuela. A seguir, destacamos algumas das conclusões:

Os dispositivos existentes no continente para •	
regular a mídia, com foco na infância, não es-
tão uniformemente distribuídos entre os paí-
ses pesquisados. 
A regulação existente tem como enfoque a con-•	
tenção dos eventuais efeitos nocivos dos meios 
de comunicação sobre o desenvolvimento inte-
gral de crianças e adolescentes (cerca de 54% das 
peças legais analisadas).
Já o estímulo à programação de qualidade – •	
aquela que valoriza e promove os direitos hu-

manos de meninos e meninas – é altamente ne-
gligenciado (cerca de 14%).
Leis que apontam princípios gerais ou o •	 mo-
dus operandi da regulação correspondem aos 
32% restantes.
Temas ainda pouco contemplados ou ausentes do •	
marco legal:

Definição de cotas para a exibição de desenhos •	
animados nacionais.
Regulação de programação regional que aten-•	
da aos interesses culturais específicos de crian-
ças e adolescentes.
Estabelecimento de regras para o trabalho de •	
meninos e meninas nos meios de comunicação.
Limites à publicidade dirigida ao público infantil.•	
Determinação de princípios para políticas de •	
educação para a mídia.

 São poucos os países que estruturam órgãos regula-•	
dores independentes e consistentes para a temática 
(o Chile, com seu Conselho Nacional de Televisão, 
é uma exceção positiva).
 Não há previsão regulatória para o desenvolvimen-•	
to de pesquisas na área ou para o estabelecimento 
de dispositivos eletrônicos de bloqueio da progra-
mação potencialmente nociva aos direitos de garo-
tos e garotas.

O marco legal para mídia e infância
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Perspectivas para o continente
Como vimos, os desafios para a regulação democrática da mídia na América 
Latina não são poucos. De um lado, o temor da ingerência estatal – seja na 
forma da censura propriamente dita ou de interferências mais sutis – ainda 
permanece como ponto de debate relevante. Em outro sentido, a desregu-
lamentação do setor empresarial também se apresenta como uma ameaça à 
liberdade de expressão, à pluralidade e à diversidade nos meios. A ação de 
grandes conglomerados de mídia frequentemente contribui para a não-reali-
zação plena destes princípios.

Nos últimos anos, entretanto, graças primordialmente a uma forte mobi-
lização das organizações da sociedade civil e de um processo de consolidação 
das democracias do continente, começam a se propagar espaços de deman-
da quanto aos marcos regulatórios e às Políticas Públicas de Comunicação 
(PPCom). Questões que estavam submersas no debate público – em grande 
parte por conta de restrições das próprias corporações de mídia e dos atores 
políticos que são beneficiados pelo status quo – entraram na agenda e se con-
figuraram como uma pauta importante.  

É possível identificar, nesse sentido, em diversas nações, um momento 
propício para esta reflexão – o que tem gerado, inclusive, alguns resultados 
concretos no âmbito do Movimento pela Democratização da Comunicação 
(ou do Direito à Comunicação). Exemplos de iniciativas desse tipo podem ser 
encontradas em países como Argentina, Brasil e Equador, onde governo e so-
ciedade têm se mostrado abertos a um diálogo capaz de promover mudanças 
no campo da comunicação. 

Em março de 2009, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, apre-
sentou a proposta de Lei de Serviços de Comunicação Audiovisuais, baseada 
em demandas que a sociedade civil havia articulado em sua “Agenda dos 21 
Pontos”. Além de substituir uma legislação datada do regime militar, o pro-
jeto propõe a criação de um Conselho Federal de Comunicações Audiovisu-
ais, composto por representantes do governo, trabalhadores e pesquisadores, 
além de representantes do setor privado, entre outros.

No Brasil, foi realizada em dezembro de 2009 a I Conferência Nacional de 
Comunicação, cuja importância residiu em reunir governo, empresariado e 
sociedade civil em debates sobre os novos parâmetros que devem orientar as 
atividades do setor. Tendo contado com etapas prévias no âmbito municipal e 
estadual, de maneira a garantir maior representatividade no evento nacional, 
o encontro teve como fio condutor o tema “Comunicação: meios para cons-
trução de direitos e de cidadania na era digital”.

Outro exemplo importante é o do Equador, onde a nova Constituição, 
cujo texto foi aprovado e julho de 2008 e referendado pela sociedade em se-
tembro do mesmo ano, traz avanços sociais e políticos importantes. Dentre 
outras coisas ela procura tratar a comunicação e a informação como direitos 
e explicita os princípios da pluralidade e da diversidade no que diz respeito à 
propriedade dos meios e ao uso do espectro eletromagnético.

Além disso, instâncias de grande relevância para esta discussão – como 
as relatorias para Liberdade de Expressão tanto da Organização dos Estados 
Ameriocanos (OEA) quanto da Organização das Nações Unidas (ONU) – 
também vêm se manifestando no sentido de expandir o entendimento da 
defesa aos direitos relacionados ao campo da comunicação.

Nas páginas a seguir, apresentaremos alguns aspectos-chave para o futuro 
deste debate, como a concentração dos veículos de comunicação nas mãos de 
grupos específicos, as fragilidades e possibilidades apresentadas pelos siste-
mas público, comunitário e alternativo de comunicação, dentre outros.

A censura estatal 
e a do mercado
A censura estatal ainda é um 
tema delicado. Nos últimos anos, 
embates entre autoridades 
e setores da mídia, como se 
deu no caso do fechamento 
de emissoras de rádio e tevê 
na Venezuela, evidenciaram a 
preocupação com a manutenção 
da liberdade de expressão. Nesse 
sentido, sob protesto do governo 
do presidente Hugo Chávez, o 
diretor-geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), 
Koichiro Matsuura, declarou: “A 
população da Venezuela tem 
direito a diferentes pontos de 
vista nas reportagens e análises. 
E não pode haver liberdade de 
expressão nem democracia, sem 
o pluralismo midiático”.

No extremo oposto, o temor 
da censura tende a propiciar 
análises pouco consistentes no 
campo da regulação democrática 
da mídia. Um exemplo recente 
é o posicionamento da 
Sociedade Interamericana 
de Imprensa (SIP) acerca do 
cenário brasileiro. A importante 
convocação da I Conferência 
Nacional de Comunicação 
pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi avaliada 
como “preocupante”. Para a 
instituição empresarial, o evento 
estabeleceria “interferências 
no conteúdo produzido para as 
diversas plataformas dos meios 
de comunicação”.

Agenda ampliada
O guarda-chuva da liberdade de 
expressão se ampliou. O direito 
começou protegendo os indivíduos e 
sofreu um giro conceitual importante. 
O que se protege hoje na liberdade 
de expressão é a possibilidade de 
que exista debate público, vigoroso, 
aberto, plural. Não só ‘poder falar’, 
mas ‘ter os meios para falar’.

Catalina Botero
Relatora Especial para Liberdade 
de Expressão da Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH/OEA)
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PONTOS PARA REFLEXÃO

Concentração da propriedade
Um dos entraves ao fortalecimento de um debate público sobre a comunica-
ção no continente é a concentração da propriedade dos meios e seus impactos 
sobre a pluralidade e a diversidade das informações transmitidas. Exemplos 
dessa tendência são os grandes conglomerados produtores/exportadores em 
países latino-americanos – como é o caso do Brasil (Rede Globo), do México 
(Televisa) e da Venezuela (Cisneros).

O já mencionado relatório Periodistas y Magnates promoveu uma análi-
se quantitativa deste fenômeno, medindo a cota de mercado ocupada isola-
damente pelo maior operador e, em seguida, pelos quatro principais grupos 
de mídia de cada nação. Segundo a investigação, em quase todos os casos, em 
praticamente todas as indústrias de mídia analisadas e na quase totalidade dos 
países, a soma dos quatro primeiros operadores supera 50% do mercado.

A concentração do mercado e a ausência de diversidade também é uma 
pauta relevante no que diz respeito à introdução de novas tecnologias, como é 
o caso da TV Digital. Longe de serem neutras, as opções tecnológicas revelam 
interesses mercadológicos que nem sempre estão articulados às expectativas 
da sociedade – temas que estão em debate, por exemplo, na formatação dos 
modelos do Brasil e, mais recentemente, do Chile.

Quando os políticos são os proprietários
Outro ponto controverso é a propriedade de empresas de comunicação por 
políticos – o que acaba colocando em xeque a função da mídia de promover 
a vigilância sobre esses atores. No Brasil, um estudo do Instituto de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação (Epcom), de 2008, revelou que 271 políticos são 
sócios ou diretores de 348 emissoras de televisão e de rádio. Destes, 147 são 
prefeitos (54,2%), 48 (17,7%) são deputados federais, 20 (7,4%) são senado-
res, 55 (20,3%) são deputados estaduais e um é governador. Estas estatísticas 
– que representam claro exemplo da manutenção do tradicional clientelismo 
– evidenciam uma tendência também observada em outros países da região.

Igrejas eletrônicas
Ao lado do tradicional controle da mídia por políticos, um outro fenômeno 
– que ganha força principalmente no Brasil – passa a demandar atenção: a 
posse de meios de comunicação por grupos religiosos. O avanço das igrejas 
no campo da radiodifusão começou nos anos 1990, com a compra da Rede 
Record pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. 
Hoje, o grupo religioso já é classificado como o quinto maior conglomerado 
brasileiro de comunicação pelo projeto Donos da Mídia.

Os católicos, por sua vez, também crescem rapidamente e hoje contam 
com três grupos com cobertura em grande parte do território brasileiro: Rede 
Vida, Canção Nova e Rede Aparecida. 

Independentemente da filiação religiosa, o problema é a falta de transpa-
rência em relação à manutenção desses espaços midiáticos, já que a legislação 
brasileira impede que igrejas sejam concessionárias de radiodifusão. Para con-
tornar a proibição, as tevês ocupam canais reservados a emissoras educativas 
ou são registradas em nome de pessoas físicas ligadas às igrejas (mesmo que, 
muitas vezes acabem sendo mantidas por recursos oriundos dos fiéis).

Esta cifra pode ser melhor 
dimensionada de forma mais 
eficaz se percebermos que na 
indústria farmacêutica, que 
tradicionalmente manifesta 
uma propensão marcada pela 
concentração e pelo domínio 
de poucas firmas, os cinco 
principais atores do mercado 
mundial só controlam 20,6% da 
produção de unidades e 24,5% 
do faturamento, enquanto os 
dez primeiros grupos controlam 
34% da produção e 40,3% do 
faturamento, afirma o estudo.
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Reações a esse quadro começam a surgir. A justiça brasileira, em agosto de 
2009, acatou denúncia do Ministério Público contra o bispo Edir Macedo e outras 
nove pessoas, por suspeita de que ele tenha desviado recursos da Igreja Universal 
para uso próprio e para o custeio de transmissões de cultos por rádio e tevê. 

Publicidade oficial como moeda de troca
A interferência do Estado também é perversa quando se verifica a utilização do fi-
nanciamento das empresas de comunicação por meio da publicidade oficial como 
forma de recompensa ou punição. Nos países latino-americanos, frequentemente 
a alocação da propaganda governamental desrespeita critérios técnicos de seleção. 
É comum que a gestão dos anúncios públicos seja sistematicamente manipulada a 
fim de estimular coberturas favoráveis ou castigar os críticos das administrações. 

Nos últimos anos, têm aumentado os esforços no sentido de documentar 
estas práticas, como é o caso do estudo El precio del silencio: Abuso de publi-
cidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina (O preço do 
silêncio: Abusos da publicidade oficial e outras formas de censura indireta na Amé-
rica Latina), produzido pela Asociación por los Derechos Civiles (ADC) e pela 
Open Society Justice Initiative. Lançado em 2008, o relatório investigou vários 
casos de uso da publicidade estatal para influenciar o noticiário da imprensa.

Fragilidade do sistema público
A interferência política no campo das comunicações também se expressa pela 
intervenção, direta ou velada, de governos e autoridades no trabalho da mídia 
pública. O aperfeiçoamento de um sistema público de comunicações calcado em 
modelos de gestão e de financiamento que garantam sua independência – frente 
aos governos e frente aos mercados – é um debate que ainda se faz necessário na 
grande maioria das nações latino-americanas. 

Lançado em 2009, o estudo Sistemas Públicos de Comunicação no Mundo: expe-
riências de doze países e o caso brasileiro, produzido pelo Intervozes – Coletivo Brasil 
de Comunicação Social, oferece uma análise comparativa da mídia pública em di-
versas nações e classifica a estrutura de países como Venezuela, Colômbia e Brasil 
como “em desenvolvimento”. Para a pesquisa, “nem sempre há uma integração téc-
nica, administrativa ou editorial entre os canais de TV que compõem o sistema, que 
geralmente carecem de investimentos em infraestrutura e recursos humanos”.

Acesso à informação e atuação da imprensa
O livre exercício de um jornalismo fiscalizador também depende de mecanis-
mos eficazes de acesso às informações públicas e de marcos que garantam os 
direitos dos profissionais responsáveis pela atividade investigativa.

No primeiro caso, uma série de nações latino-americanas já possui leis de aces-
so específicas ou está debatendo sua aprovação, entre as quais podemos citar Bo-
lívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala e Peru. Um caso marcante na 
região é o do México, que tem o direito de acesso a informações públicas garantido 
constitucionalmente e um marco dos mais detalhados e avançados do mundo.

Por sua vez, uma Lei de Imprensa democrática é decisiva para garantir direitos 
fundamentais relacionados ao profissional da notícia e à sua fonte de informação. 
Sociedades que avançaram na definição desse instrumento têm alguns parâme-
tros de destaque: o direito de sigilo quanto à fonte consultada; a “cláusula de cons-
ciência”, que permite ao repórter recusar-se a assinar uma matéria contrária às suas 
crenças; e o “direito de resposta” concedido ao cidadão e/ou instituição retratados 
de forma injusta em uma dada reportagem (tenha sido isso intencional ou não).

A legislação mexicana específica 
(aprovada em 2002) permite 
que todas as pessoas solicitem 
informações de departamentos 
federais e órgãos do governo. 
O prazo para resposta às 
solicitações é de 20 dias úteis. 
Em 2008, instituições do 
governo federal receberam 
quase 14 milhões de consultas de 
informações por meio do Portal 
de Obrigações de Transparência 
e da Administração Pública 
Federal. Uma experiência 
importante no país tem 
sido a atuação de um órgão 
independente criado para regular 
o acesso à informação: o Instituto 
Federal de Acesso à Informação 
Pública (IFAE).

Argentina, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Honduras, Peru 
e Uruguai foram foco de 
estudo. “Na maioria dos países 
analisados, encontramos um 
abuso constante por parte dos 
funcionários, que manipulam a 
distribuição de publicidade com 
fins políticos e pessoais – em 
uma clara violação das normas 
internacionais e regionais 
que protegem a liberdade 
de expressão”, concluem os 
pesquisadores.

Embora este seja um fenômeno 
mais forte no Brasil, também 
em países como a Colômbia a 
Igreja Católica e outros grupos 
religiosos mantêm vários meios 
informativos, especialmente 
rádios de alcance regional 
e local (incluindo emissoras 
comunitárias).
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No que se refere a este tipo de legislação, o cenário do continente ainda 
apresenta graves deficiências. Em muitas nações, o trabalho jornalístico se vê 
tolhido por leis sobre difamação e calúnia que impõem penas de prisão àque-
les que as violarem, o que afeta a transparência e a liberdade de expressão. Já 
no Brasil, o Supremo Tribunal Federal revogou a antiga Lei de Imprensa – 
que datava do tempo da ditadura militar –, mas não reconheceu a necessidade 
de um outro marco regulatório para substituí-la. Assim, o país vive hoje um 
vácuo jurídico, com riscos evidentes à livre expressão – o que se manifesta 
de forma concreta na proibição ao jornal O Estado de S.Paulo em cobrir as 
denúncias relacionadas ao empresário Fernando Sarney, filho do presidente 
do Senado Federal, José Sarney. 

Ameaças ao jornalismo
Os jornalistas latino-americanos ainda hoje convivem com a insegurança na 
realização de seu trabalho diário – um indicador fundamental para o desen-
volvimento do sistema de mídia de uma nação. As pesquisas da organização 
americana Committee to Protect Journalists (www.cpj.org) revelam dados alar-
mantes quanto ao número de profissionais mortos e ameaçados todos os anos. 
Na Colômbia – onde a situação é das mais críticas –, mais de 110 jornalistas 
foram mortos durante os últimos 20 anos. No México, o número é crescente, 
sendo que pelo menos 15 profissionais foram mortos, desde 1994, por conta 
de suas atividades (mais da metade deles nos últimos três anos). Também em 
países como Venezuela, Honduras e Nicarágua são registrados problemas sérios 
nesta área, sem esquecermos os inúmeros casos de agressões e intimidações.

O contexto laboral e 
os desafios do mercado de mídia
A tendência de precarização das condições de trabalho nas redações em várias 
partes da América Latina, verificada já há algum tempo, impõe empecilhos para 
a produção jornalística de qualidade: baixos salários, cargas horárias extensas 
e deficiências de infraestrutura são realidades que se somam à frágil formação 
dos profissionais (leia mais sobre este último ponto na pág. 11). 

Este cenário vem se agravando no período recente tanto em função da cri-
se financeira mundial de 2008-2009 quanto pelo crescimento da presença das 
mídias digitais no cotidiano de cidadãos e cidadãs. Ambos os fatores impactam 
a vida do profissional, já que alteram a relação de forças no mercado de comu-
nicação – causando, por exemplo, a queda da tiragem dos jornais e o debate 
sobre os destinos do jornalismo de cunho investigativo.

Meios comunitários e alternativos
A promoção de um sistema de mídia mais plural também pode ser alcançada 
a partir do fortalecimento de veículos comunitários e alternativos. Em muitos 
países da região, contudo, eles continuam a operar sobre o estigma do segredo e 
da informalidade, sendo essencial uma revisão da legislação da radiodifusão.

O Uruguai obteve progresso recente neste tema com a aprovação de avan-
çada regulamentação da radiodifusão comunitária. A lei, de 2007, reconhece a 
existência e obriga o Estado a promover meios de rádio e tevê comunitários. 
Além disso, o texto introduz a radiodifusão comunitária como um terceiro setor 
na radiodifusão, complementar aos meios comerciais e estatais, estabelecendo 
uma reserva de espectro de um terço das frequências disponíveis em AM, FM e 
tevê aberta – de forma a garantir maior diversidade no campo da comunicação.

A mídia é pauta  
para o jornalismo?
Não existem dúvidas de que 
o jornalismo exerce papel 
fundamental nos processos 
de consolidação democrática. 
Se é assim, por que os meios 
não operam uma cobertura 
constante dos temas relativos à 
comunicação? Este é o foco do 
estudo Mídia e Políticas Públicas 
de Comunicação, realizado no 
Brasil pela ANDI em parceria 
com a Fundação Ford e lançado 
em 2007 (o texto conta com 
versões em português e em 
espanhol).

A análise monitorou 53 
jornais e quatro revistas, de 
2003 a 2005. Entre outras 
conclusões, fica evidente que 
a cobertura relega a segundo 
plano aspectos como a 
concentração de propriedade 
dos meios e as relações dos 
grupos de comunicação com 
as forças políticas. Como 
desdobramento do estudo, foram 
entrevistados pela ANDI mais 
de 100 profissionais de mídia. 
O resultado está no documento 
Jornalismo e Políticas Públicas 
de Comunicação: o ponto de 
vista das redações, a ser lançado 
no início de 2010.

A convergência tecnológica 
ou digital já é uma realidade 
e começa a afetar a lógica de 
funcionamento dos sistemas 
de comunicação e de produção 
de informação. Se no passado 
existiam instrumentos distintos 
para cada função, hoje um único 
aparelho (o telefone celular, 
por exemplo) permite que 
as pessoas se comuniquem, 
se conectem com a internet, 
fotografem, digitem textos, 
assistam a programas de tevê e 
ouçam rádio. Neste contexto, a 
informação tende a circular com 
mais rapidez e a se tornar cada 
vez mais sucinta e objetiva.
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COMPARTILHANDO 
RESPONSABILIDADES

Para além da fundamental atuação do Estado – que se reflete, sobretudo, 
na aprovação de um marco regulatório consistente e na promoção de 
políticas públicas específicas para este setor –, o aprimoramento do sis-
tema de mídia envolve a participação de muitos outros atores sociais. 

É essencial, desse ponto de vista, a intervenção qualificada dos gru-
pos de comunicação, dos jornalistas e comunicadores, das entidades 
de classe e instituições de aprimoramento profissional, das universida-
des, da mídia alternativa, da sociedade civil organizada em geral, das 
agências internacionais de cooperação, do sistema público e privado de  
ensino básico e, como não poderia deixar de ser, dos próprios cidadãos 
e cidadãs. 

Trataremos, na sequência, de dois elementos centrais: o envolvi-
mento das empresas de mídia e o acompanhamento realizado pela so-
ciedade civil organizada.

Autorregulação e responsabilidade 
social empresarial
O medo da censura sempre e quando o Estado busca regular a mídia – 
muitas vezes, realmente justificado – acabou por fortalecer, no setor das 
comunicações, a ideia da autorregulação. 

Paulatinamente, estas iniciativas ganham um corpo institucional e, 
ao menos no plano do discurso, têm se tornado mais orgânicas entre as 
corporações de mídia – o que pode ser atribuído, em grande parte, ao 
relativamente recente fenômeno da Responsabilidade Social Empresa-
rial (RSE). O marco conceitual da RSE insere a discussão da autorregu-
lação em um contexto mais sofisticado e, certamente, com consequên-
cias mais duradouras para as empresas e para a sociedade. 

As potencialidades da RSE, contudo, ainda precisam ser aprimora-
das no campo da mídia. O estudo La otra cara de la libertad: la respon-
sabilidad social empresarial en los medios de comunicación de América 
Latina (A outra cara da liberdade: a responsabilidade social empresarial 
nos meios de comunicação da América Latina), lançado em 2008 pela 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Fundação Avina e Uni-
versidade Javeriana, fornece pistas para os desafios que se apresentam 
para a consolidação desta perspectiva. A pesquisa apresenta a visão de 
algumas das mais importantes empresas de mídia latino-americanas 
sobre suas práticas de RSE, bem como um material analítico prepara-
do pelo coordenador científico do estudo, o pesquisador colombiano 
German Rey.

Todos os 37 grupos de mídia avaliados reportaram ações de RSE associa-
das à produção de conteúdos relativos à sustentabilidade ambiental, pobre-
za, desigualdade, desnutrição e direitos da infância – temas relevantes, sem 
dúvida, mas pouco afeitos às suas atividades finalísticas. Por outro lado, é 
inquietante a constatação de que, embora a maioria assuma preocupações 
quanto a áreas diretamente ligadas a seu campo de atuação, poucas empre-

Desenvolvimento da 
mídia em foco
Reconhecendo a necessidade 
da contribuição de vários 
atores e esferas sociais para 
o desenvolvimento de uma 
mídia mais transparente, 
diversa e independente, o 
Conselho Intergovernamental 
do Programa Internacional 
para o Desenvolvimento da 
Comunicação, da Unesco, 
se propôs a identificar as 
características-chave de um 
sistema midiático por meio 
do qual possam prosperar 
a liberdade de expressão, a 
independência e o pluralismo 
dos meios. 

O fruto desta iniciativa 
está descrito na publicação 
Indicadores de Desarrollo 
Mediático: marco para 
evaluar el desarrollo de los 
medios de comunicación 
social (Indicadores de 
Desenvolvimento Midiático: 
marco para avaliar o 
desenvolvimento dos meios de 
comunicação social), de março 
de 2008. O texto oferece 
um conjunto de indicadores 
que orientam um diagnóstico 
do estado dos meios de 
comunicação dentro de um 
determinado contexto nacional, 
como insumo para os esforços 
de desenvolvimento do setor.
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sas apresentaram ações concretas em relação a temas como: (a) proteção 
da informação; (b) política editorial transparente e responsável; (c) publi-
cidade responsável; (d) cumprimento da lei e autorregulação da conduta; 
(e) propriedade intelectual e copyright; e (f) transparência com relação à 
propriedade dos meios e a conteúdos neutros ou balanceados.

Controle social: ação da cidadania
Para além das iniciativas voluntárias das empresas e da ação dos mar-
cos regulatórios estatais sobre elas, é necessário reconhecer que a atu-
ação da sociedade civil organizada é cada vez mais essencial para a 
construção de uma mídia de qualidade em todo o mundo. Há, nesse 
contexto, um conjunto de mecanismos que, se bem aplicados e imple-
mentados, podem se constituir em fatores complementares bastante 
eficientes no âmbito do complexo jogo de regulação e de avaliação das 
atividades midiáticas.

Projetos de monitoramento crítico do conteúdo dos meios (no 
campo da publicidade, do entretenimento e da cobertura jornalística), 
ONGs especializadas no apoio às redações para o tratamento 
qualificado de determinadas temáticas sociais e ambientais, associações 
de telespectadores/leitores e a própria produção de mídia alternativa 
(viabilizando a repercussão de diversificados pontos de vista) estão 
entre os principais exemplos desta atuação. 

A sociedade também atua estimulando a consolidação de Políticas 
Públicas de Comunicação (PPCom). Mapeamentos dos marcos legais, 
diagnósticos sobre a concentração da propriedade da mídia, campanhas 
pela regulação da publicidade e exigência de legislações específicas para 
os veículos comunitários são algumas das iniciativas que se destacam. Tal 
atuação tem gerado, inclusive, vários resultados concretos para a demo-
cratização da comunicação no continente e em nível global. •

Pensando em contribuir para aprofundar o con-
tato entre atores sociais e a circulação de infor-
mações de qualidade sobre as Políticas Públicas 
de Comunicação (PPCom) na América Latina, a 
ANDI, a Rede ANDI América Latina e a Funda-
ção Avina desenvolvem um projeto destinado a 
promover um espaço coletivo de incidência sobre 
esta temática.

Ao longo de 2008, a iniciativa reuniu cerca de 
120 participantes de 13 países do continente por 
meio de um grupo virtual, com foco em um pro-
cesso de alinhamento de visão sobre as políticas  
de comunicação. A partir daí, avançou-se para a 

Articulações mundiais
O Global Forum for Media 
Development (GFMD) — www.
gfmd.info — é uma rede que 
reúne mais de 500 organizações 
não-governamentais preocupadas 
com o papel e o impacto dos 
meios de comunicação no mundo 
atual. Como vertentes do GFMD, 
criaram-se também os Fóruns 
Regionais — entre eles, o da 
América Latina e do Caribe.

O tema dos meios de 
comunicação também recebe 
atenção destacada dos membros 
da articulação internacional The 
Communication Initiative, que 
em seu portal – www.comminit.
com – apresenta uma grande 
quantidade de informações 
relevantes. A Iniciativa de 
Comunicación, versão em 
espanhol – www.comminit.
com/es/la –, reúne materiais 
específicos sobre os países da 
América Latina.

Um passo para a articulação regional

identificação de possíveis ações e estratégias que 
deveriam ser desenvolvidas e/ou fortalecidas em 
cada país ou em nível internacional. 

Como seguimento, foi inaugurada em 2009 
uma comunidade virtual de prática destinada a 
impulsionar o grupo para um novo nível de arti-
culação. Entre os objetivos desta nova etapa estão: 
a criação de uma biblioteca multimídia específica 
sobre os principais aspectos relacionados às PP-
Com, o mapeamento de uma agenda de eventos, 
a edição de um boletim periódico com destaques 
sobre o setor e o oferecimento de outros mecanis-
mos de troca de informações. 



A busca 
de uma nova perspectiva02
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Muitos elementos precisam 
ser levados em conta em um 

diagnóstico com foco na 
forma como a imprensa cobre 

determinadas problemáticas 
sociais. Também são complexos 
os desafios do jornalismo e a 
análise dos avanços e limites 

desta profissão. Ambas são 
tarefas ainda mais desafiadoras 

e estimulantes quando a 
vida de meninos, meninas e 

adolescentes se constitui no 
tema central de reflexão.

O escritor e prêmio Nobel de literatura Gabriel García Márquez considera o jornalismo “a me-
lhor profissão do mundo”: repórteres de texto e imagem, editores, infografistas e outros profis-
sionais vivem um jogo diário que exige deles encontrar o foco, buscar enquadramentos novos 
e mais profundos, administrar a pressão dos grupos que demandam espaço para legitimar suas 
causas ou interesses e, além disso, dominar os tempos entre a percepção dos temas investiga-
dos, a apuração de fatos e opiniões, a narrativa e a edição de histórias, a publicação/veiculação  
e as repercussões.

A qualidade da notícia reside na maneira como a mídia e os jornalistas conseguem har-
monizar a tensão criativa entre esses aspectos – qualidade esta que não é um luxo, mas uma 
necessidade e um direito. As redações percebem o que é importante para o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes? Como tratam suas histórias e as pessoas e instituições re-
lacionadas com sua proteção? Que referências buscam para assegurar a diversidade de visões 
e dar credibilidade às matérias?

Essas são algumas perguntas que a Rede ANDI tentou responder analisando 795.765 tex-
tos em 130 jornais de 12 países latino-americanos entre 2005 e 2007. Os resultados indicam 
avanços na abordagem de alguns temas em certos veículos e, às vezes, na imprensa de um país 
como um todo. Apesar disso, é evidente a necessidade de se fortalecer, junto aos profissionais 
da área de comunicação, a perspectiva de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito.



Informe América Latina                23

OS TEMAS DE DESTAQUE 

Sobre o que a imprensa fala
O primeiro aspecto a ser destacado na análise dos dados quantitativos so-
bre o comportamento da imprensa nas 12 nações que fazem parte desta 
pesquisa é o aumento de 11,16% da quantidade de notícias publicadas por 
jornal. Esse crescimento é um indício de que os meios de comunicação da 
região têm dedicado maior atenção a essa agenda.

Apesar dos avanços numéricos, é possível perceber uma cer-
ta estabilidade em relação aos temas que mais despertam o interesse  
da mídia, principalmente Educação, Violência e Saúde. Em contrapartida, 
alguns assuntos, como Trabalho Infantil, Migração e Deslocamentos, Si-
tuação de Vida nas Ruas e Deficiência, são tratados de maneira marginal 
nos jornais analisados.

As características específicas da cobertura da imprensa latino-americana 
sobre cada um desses tópicos, entre os anos de 2005 e 2007, serão aprofun-
dadas nos próximos capítulos. Por ora, cabe destacar que:

No primeiro informe da Rede ANDI, os assuntos relacionados à Educação, •	
Violência e Saúde já prevaleciam, nesta ordem, como os três primeiros. A 
sequência se repete em 2007.
No ano de 2007, Educação foi o tema mais abordado nos 12 países (mé-•	
dia de 23,43%), um cenário que registra avanço em relação ao observado 
nos dois anos anteriores. Tanto em 2005 quanto em 2006, na Argentina, 
as questões vinculadas à Violência tiveram maior destaque.
A Violência, em todas as formas consideradas pela pesquisa, foi respon-•	
sável por 13,70% da cobertura, na média dos três anos. 
As notícias relacionadas à Saúde corresponderam a 11,65% do total ana-•	
lisado em 2007 e ocuparam a terceira colocação entre os temas estuda-
dos. Este foi o maior percentual obtido nos três períodos.
Na faixa de 9%, cerca de três pontos a menos que Saúde, estão as notícias •	
sobre Esportes e Lazer e aquelas relativas a outros países (Internacional). 
Em 2007, os Esportes oscilaram entre a segunda e terceira colocação em 
quatro nações e, em outras três, ocorreu o mesmo com os assuntos de 
perfil internacional.

Direitos e Justiça
Outro universo temático fundamental para a vida de crianças e adoles-
centes é o que reúne tópicos relacionados a Direitos e Justiça. Neste âm-
bito estão incluídas questões que, se tivessem mais destaque, ajudariam a 
impulsionar o debate público em torno das políticas de equidade social 
como pobreza, exclusão e desigualdades de gênero e etnia, além do marco 
legal e jurídico relativo a essa parcela da população.

Com índices pouco acima de 6% nos três anos, os textos sobre Direitos e •	
Justiça assumem posições variáveis na lista dos temas mais cobertos. Os 
dados de 2007 indicam, por exemplo, que no Brasil ele é o segundo tópico 
mais abordado, enquanto que na Guatemala ele ocupa a terceira posição.
O relatório •	 Situação Mundial da Infância 2007, do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), afirma que a “igualdade entre os gêneros e o 
bem-estar da infância caminham juntos. Quando se promove a autono-
mia das mulheres para que tenham vidas plenas e produtivas, as crianças 
prosperam”. No entanto, o tema Igualdade/Desigualdade de Gênero cor-

Reflexos da pobreza
A Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) calcula que 
cerca de 30 milhões de crianças 
passem fome na América Latina 
e que, desse total, 9 milhões 
estejam desnutridas.

A situação é mais crítica 
para os menores de 5 anos. 
Entre eles, cerca de 21 milhões 
carecem de suprimento 
adequado de água o que explica 
a mortalidade e as doenças que 
afetam este grupo na região, 
segundo a Comissão Econômica 
para a América Latina e o 
Caribe (Cepal).

Metade dos pobres da 
América Latina tem menos de 
18 anos e metade das crianças 
é pobre.

Também há exclusão 
no âmbito da saúde
No Paraguai, o grupo com menos 
acesso a saneamento básico 
é o contingente de crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos, 
segundo informa a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas). 

A instituição define exclusão 
como a falta de acesso de 
certos grupos ou indivíduos a 
determinados bens, serviços e 
oportunidades dos quais outros 
grupos ou indivíduos da sociedade 
desfrutam. Além dos meninos e das 
meninas, que representam 42,9% 
da população paraguaia, somam-
se outros segmentos, como os 
guaranis, os que não possuem plano 
de saúde privado, os alunos das 
escolas públicas, os que não têm 
água potável em suas residências 
e os que trabalham nos setores 
agrícola e da construção civil.

Esses dados fazem parte do 
estudo Exclusión Social en Salud 
– 2007. Análisis a Nivel Nacional y 
Regional (Exclusão Social na Saúde 
– 2007. Análise a Nível Nacional e 
Regional), da Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC), do Paraguai e da Opas.
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respondeu a apenas 0,09% dos textos publicados em 
2007 – percentual mais alto em todo o período anali-
sado. Isto reflete uma dívida da imprensa em relação 
à abordagem de temas que colaborem para evidenciar 
mais fortemente essas questões.
Embora o tema Igualdade/Desigualdade de Cor ou •	
Etnia supere em termos percentuais as questões de 
gênero (0,21%), o assunto ainda recebe pouca aten-
ção por parte do jornalismo. Ignora-se, portanto, o 
fato de que crianças e adolescentes de diversos gru-
pos étnicos são, historicamente, mais vulneráveis à 
violação de direitos.

Temas esquecidos
Alguns temas foram praticamente esquecidos. Foi o caso 
de Abandono, Situação de Rua e Institucionalização; 
Meio Ambiente; Deficiência; Trabalho Infantil; Medidas 
Sócioeducativas e Migração e Deslocamentos. Em cada 
ano, esses assuntos foram abordados em menos de 3% 

dos textos – somente Meio Ambiente superou, ainda que 
modestamente, esta marca, com uma média de 3,3%.

Considerando-se esse universo de temas, o aumen-•	
to mais significativo entre 2005 e 2007 se deu no 
âmbito de Migração, sendo que os maiores índices 
foram verificados na Guatemala e no Brasil.
Em contrapartida, a maior redução ocorreu no tópico •	
Abandono, Situação de Rua e Institucionalização, 
especialmente na mídia da Bolívia e do Paraguai.

A expectativa, tanto no que diz respeito aos temas que 
possuem mais destaque, quanto àqueles que contam com 
menos espaço na mídia, é que a cobertura jornalística seja, 
ao mesmo tempo, investigativa e reflexiva – o que agrega-
ria valores tanto às sociedades latino-americanas quanto à 
credibilidade e relevância do jornalismo do continente.

Quais são, então, as ferramentas ou abordagens que 
permitem ao jornalismo operar com mais profundida-
de e com maior impacto?

Entrevista –  Avanços e desafios latino-americanos 

Qual é a situação da América Latina em relação à imple-
mentação da Convenção sobre os Direitos da Criança?
A região se destaca por possuir uma uniformidade em 
termos de legislação e por uma prática influenciada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) do Brasil. 

O que soa como novidade para o Comitê refere-
se aos sistemas de proteção integral dos direitos, que 
contêm órgãos de coordenação e conselhos que ditam 
ou recomendam políticas, possibilitando a participa-
ção de amplos setores governamentais e da sociedade 
civil. A participação de crianças e adolescentes orga-
nizados é outra originalidade. A própria Rede ANDI, 
com sua atuação nos estados brasileiros e na América 
Latina, é uma experiência de influência sobre a mídia 
e possui um caráter original que começa a ser notado 
em Genebra e a atrair a atenção para que seja efetiva-
mente levada para a Europa e a África.

E houve avanços?
A região avançou na quantidade de especialistas 
presentes no Comitê. Além disso, se sobressaiu com 

iniciativas originais no que diz respeito à difusão 
do sistema de monitoramento, por meio de visitas 
desses especialistas a países da região, promovidas 
principalmente pela sociedade civil. Essa experiência 
colaborou para que outros especialistas se tornassem 
mais abertos a visitas a países de outras regiões.

Qual seria um desafio existente?
Essas experiências ricas e promissoras não encon-
traram uma maneira de exercer uma influência mais 
sólida no Comitê para, a partir desta instância, rece-
ber estímulo suficiente para seguir fortalecendo os 
sistemas de proteção integral – o que lhes permitiria 
que se constituíssem em exemplos de boas práticas de 
aplicação da Convenção para outros países.
Um desafio da região é, portanto, intervir mais proxi-
mamente no Comitê e em seus mecanismos de par-
ticipação a partir dos Estados e das organizações da 
sociedade civil. No grupo de organizações não-go-
vernamentais internacionais de apoio ao Comitê, a 
presença da América Latina é muito fraca.

Rosa Maria Ortiz, vice-diretora da organização não-governamental paraguaia Global Infancia, faz parte do Comi-
tê para os Direitos da Criança das Organizações das Nações Unidas. Em sua opinião, a América Latina se destaca 
nesse campo em virtude da qualidade da legislação de proteção à infância e à adolescência de que dispõe. O desafio 
que se coloca é transformar a região num exemplo para outros países.
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A Convenção sobre os 
Direitos da Criança
Segundo o Comitê para os 
Direitos da Criança, em julho de 
2008 um total de 193 Estados 
havia ratificado a Convenção ou 
havia aderido a ela – isto além 
de outros dois que a assinaram. 
De todos os instrumentos das 
Organizações das Nações 
Unidas, este é o que obteve, até 
o momento, maior número de 
ratificações e em menor tempo.

Isso reflete o reconhecimen-
to, por parte dos governos, da 
necessidade de incorporar, no 
plano legal, este paradigma que 
define meninos e meninas como 
sujeitos plenos de direito.

Nesse cenário, a imprensa, ao 
informar e acompanhar as ações 
e políticas, delineia-se como 
aliada potencial para monitorar as 
ações e as adequações realizadas 
pelos países. Para tanto, deve 
incorporar os parâmetros centrais 
da Convenção em seu trabalho 
cotidiano. 

ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO 
Como fala a imprensa
Conforme analisaremos nos capítulos a seguir, vários elementos podem ser leva-
dos em conta numa avaliação qualitativa do comportamento da mídia no que 
diz respeito à cobertura dos temas relevantes para a promoção e a defesa dos 
direitos da infância e da adolescência.

A perspectiva dos direitos
Um dos sinais que permitem saber como os jornalistas contextualizam a infor-
mação é justamente a referência à legislação em vigor. É ela que propicia o mar-
co para assegurar e defender os direitos humanos de crianças e adolescentes.

A ausência do enfoque dos direitos impossibilita uma interpretação 
dos fatos como circunscritos a uma ordem normativa (local, nacional ou 
internacional). Sem essa perspectiva, o leitor se vê privado de um elemento 
básico de contextualização – o acordo social existente. Nesse sentido, é possível 
destacar, da análise que será aprofundada adiante, que as referências a leis, 
tanto gerais quanto específicas para a infância e adolescência, diminuíram em 
quase todos os países monitorados. Entretanto, cabe apontar que Uruguai e 
México apresentaram índices muito expressivos de referência a todos os tipos 
de legislação, bastante superiores aos dos demais países. 

Esses dados evidenciam a tarefa pendente de se abordar as questões 
relativas ao mundo das crianças e dos adolescentes não somente com um 
viés informativo, mas a partir de um enfoque de direitos. Além disso, a 
contextualização legal (cumprimento ou negligência ante a lei) ajuda a 
definir o potencial de impacto dos textos jornalísticos – e também a tarefa 
de convencer os editores sobre a importância de se apostar em determinada 
linha de investigação.

O Uruguai se sobressaiu no ano de 2007 devido à presença de leis gerais •	
nos textos jornalísticos, com 27,7% – muito acima dos percentuais dos 
outros países. Aqui é preciso fazer a ressalva de que esta cifra incidiu de 
maneira direta sobre a média da América Latina.
Outra nação com pontuação elevada foi o México, que somou cerca de •	
9%. Em contrapartida, os jornais que apresentaram os menores níveis fo-
ram os do Equador, da Guatemala e da Bolívia.

Na análise das referências à legislação específica para a população infantil 
e adolescente, nota-se que outros países se somam às listas das maiores e das 
menores proporções. 

Em 2007, os índices mais expressivos ficaram com o Uruguai (2,8%) e o •	
Brasil (1,97%).
Os percentuais mais baixos foram os da Nicarágua (0,38%) e da Bolívia •	
(0,41%). A Bolívia também apresentou as menores cifras de referência à 
Convenção sobre os Direitos da Criança (0,04%).

Para a jornalista Nurit Martínez, do jornal El Universal, do México, a pre-
cariedade da formação e a falta de atualização dos jornalistas sobre questões 
ligadas à Justiça “permitem que este tema seja encarado como complexo, 
pois se acredita que, ao se incorporar as referências às leis e aos acordos 
internacionais, os textos jornalísticos se tornam de difícil compreensão para 
a maioria das pessoas, que não entendem os termos jurídicos. Entretanto, o 

Garantia constitucional
Um dos grandes avanços com a nova 
Constituição, a ação de proteção 
assumiu um caráter constitucional, 
pois diante de qualquer violação de 
direitos humanos uma criança ou um 
adolescente pode recorrer imediata-
mente à justiça. Então, creio que é por 
essa via que ocorrerão melhorias e é 
por ela que se deve enfocar o tema da 
não revitimização, sobretudo, repito, 
pelo lado processual.

Elizabeth Vasquez
Doutora em direito, coordenadora 
do projeto “Transgênero”, em 
parceria com o governo espanhol, 
ela trabalha com a Causana, uma 
organização de diversidade sexual, 
e com a Organización de Mujeres 
Ecuatorianas Lesbianas (OMEL).
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fato de esses termos não serem traduzidos, tanto para os leitores quanto para os repór-
teres, dificulta que as referências legais sejam incorporadas”. 

De olho nas políticas públicas 
Outros elementos fundamentais para determinar a qualidade de uma produção jornalís-
tica na área social – e muito particularmente quando se enfoca a infância e adolescência 
– são a menção às políticas públicas e a maneira como estas são abordadas.

Nos países onde os direitos dessa população são sistematicamente violados, como 
ocorre na maioria das nações de nosso continente – em que persiste a necessidade de  
acesso a direitos básicos, como saúde, moradia e educação –, é indispensável levar em 
conta as políticas públicas. É por meio delas que os Estados traduzem o esforço para gerar 
soluções às violações dos direitos.

Novamente, os meios de informação desempenham um papel importante neste aspecto. 
O monitoramento da implementação, dos investimentos e dos resultados – em suma, 
do funcionamento e da aplicação das políticas sociais – contribui para a melhoria dos 
mecanismos disponíveis e para fomentar a discussão sobre as necessidades existentes.

“A agenda pública impõe o ritmo da cobertura da área social, deixando pouca 
margem para que se aborde temas que deveriam ser mais enfatizados: a corrupção 
do poder político nos investimentos sociais e a impunidade das violações dos 
direitos humanos”, afirma Lupe Galiano, do jornal Última Hora, do Paraguai. E 
completa: “Embora existam alguns casos isolados, a imprensa escrita persiste na 
intenção de produzir impacto, o que desperta um sentimento de preocupação ou de 
lamentação entre os leitores, mas não provoca um questionamento mais profundo 
da realidade”. 

Apesar desses limites, os dados apontam para o esforço dos meios de comunicação 
analisados em informar sobre as políticas:

Crescimento de 2,87 pontos na cobertura que menciona essa perspectiva, passando •	
de 5,05% no primeiro ano para 7,92% no segundo.

LEGISLAÇÃO  
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)*
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MENCIONAM A 
CONVENÇÃO 
SOBRE OS 
DIREITOS DA 
CRIANÇA

2005 0,70% 0,22% 0,01% 0,25% 0,19% 0,09% 0,21% - 0,45% 0,19% - 0,05% 0,24%

2006 0,47% 0,18% 0,03% 0,38% - 0,06% 0,38% - 0,35% 0,15% - 0,09% 0,23%

2007 0,30% 0,04% 0,12% 0,28% - 0,09%  0,38% 0,70%  0,18% 0,21% 1,00% 0,12% 0,31%

MENCIONAM 
LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA 
ORIENTADA 
À INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA

2005 0,58% 1,22% 1,40% 1,08% 0,27% 0,91% 0,19% - 0,85% 1,18% - 1,47% 0,92%

2006 1,35% 0,79% 1,43% 1,90% - 0,74% 0,27% - 0,95% 0,82% - 1,50% 1,08%

2007 0,64% 0,41% 1,97% 1,57% - 0,53% 0,70% 1,34% 0,38% 0,58% 2,80% 1,87% 1,16%

MENCIONAM 
LEGISLAÇÃO 
EM GERAL

2005 1,41% 2,71% 5,44% 6,47% 1,28% 1,25% 1,03% - 1,80% 1,50% - 2,54% 2,54%

2006 4,05% 2,66% 5,26% 5,79% - 1,50% 0,67% - 2,84% 1,28% - 1,54% 2,84%

2007 3,02% 0,74% 3,78% 3,82% - 0,43% 0,70% 8,82% 4,47% 1,06% 27,70% 1,99%  5,14%

*As variáveis permitem marcação múltipla.
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Em 2005 e 2006, Brasil e Paraguai obtiveram as maiores cifras. Em 2007, •	
primeiro ano em que realizou o monitoramento, o Uruguai alcançou o 
percentual mais elevado (31%).
Se mantivermos o foco em 2007, perceberemos que as mídias de três pa-•	
íses não superaram a marca de 1%: Guatemala, Equador e Nicarágua.

As situações vistas por meio dos números 
O enfoque da realidade – qualquer que seja o tema – com a finalidade de 
contextualizar uma situação ou problemática específica, tende a produzir 
mais impacto na medida em que esta realidade possa ser confrontada e lida 
a partir de dados estatísticos que ofereçam uma visão do contexto e que, ao 
serem interpretados, revelem aspectos não superficiais do tecido social.

A utilização de indicadores sociais estatísticos pela imprensa latino-
americana com o objetivo de melhor informar sobre as condições de vida da 
infância será apresentada em detalhes mais adiante. Por ora, cabe destacar que:

Houve crescimento sustentado do uso de dados estatísticos pelos diários •	
brasileiros – os quais, além de se posicionarem nos primeiros lugares nos 
três anos pesquisados, aumentaram em 7,77 pontos a utilização de esta-
tísticas, entre 2005 e 2007.
Em contrapartida, a imprensa equatoriana apresentou a mais baixa utili-•	
zação de dados estatísticos nos três períodos.

A realidade não é plana
Outro aspecto associado à qualidade da cobertura jornalística tem como foco 
o perfil das notícias. Aqui cabe ressaltar que, a partir da Rede ANDI, estimula-
se os jornalistas a aproveitar as oportunidades em que tratam de temas sobre 
infância e adolescência para nutrir o conteúdo com a apresentação (ou o de-
bate) de propostas para a solução dos desafios sociais.

A partir dessa perspectiva, o jornalismo verdadeiramente investigativo 
não é aquele que se contenta com as denúncias (por mais importantes que 
elas sejam), mas que também reflete sobre as causas, as consequências e os 
significados dos fatos.

Toda realidade pode e deve ser observada de maneira ampliada, o que 
remete a uma visão dialética das origens e dos possíveis efeitos das vio-
lações de direitos. Além disso, é importante enfocar a busca de soluções 

A importância e o 
cuidado com os dados
A ampliação do uso de dados e esta-
tísticas nas reportagens está relacio-
nada, principalmente, a dois fatores: 
aumento da oferta e maior interesse 
dos jornalistas em buscar essas 
informações. Nos últimos dois anos, 
a divulgação de dados oficiais con-
fiáveis e de fácil acesso sobre saúde, 
por exemplo, aumentou. Além disso, o 
uso dessas informações é fundamen-
tal para embasar reportagens, já que, 
na área da saúde, as suposições e os 
equívocos publicados na imprensa 
podem ter consequências muito mais 
sérias do que em outras áreas.

Solano Nascimento
Jornalista e professor da Universida-
de de Brasília (UnB).

POLÍTICAS PÚBLICAS E DADOS ESTATÍSTICOS 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)*
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DISCUTEM 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
RELACIONADAS

2005 1,51% 3,60% 15,32% 7,81% 1,88% 1,22% 1,61% - 0,73% 15,72% - 1,08% 5,05%

2006 3,06% 4,68% 18,47% 5,85% - 0,28% 0,27% - 0,95% 10,11% - 1,65% 5,04%

2007 2,15% 2,00% 16,04% 6,48% - 0,31%  0,16% 9,76% 0,31% 12,69% 31,00% 6,19% 7,92%

MENCIONAM 
DADOS, INDICA-
DORES SOCIAIS 
OU ESTATÍSTI-
CAS

2005 3,33% 3,56% 8,77% 10,32% 2,60% 0,81% 3,20% - 4,99% 1,36% - 1,51% 4,05%

2006 4,20% 3,04% 9,50% 3,92% - 0,94% 2,99% - 3,29% 1,96% - 1,65% 3,50%

2007 4,93% 1,56% 16,54% 3,14% - 0,32% 2,15% 4,00% 2,91% 1,23% 9,60% 3,15% 4,50%

*As variáveis permitem marcação múltipla.
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empreendidas pelas sociedades nas quais os problemas 
estão instalados.

O caráter genérico das matérias aponta para uma sé-
rie de debilidades em relação à abordagem aqui proposta. 
A maioria delas tem um enfoque factual, limitando-se à 
narração dos fatos. 

Ao se comparar os textos que contêm Denúncias e •	
Busca de Soluções, percebe-se que o segundo aspecto 
prevalece, atingindo, em 2007, 12,15% do total de no-
tícias, ante a 10,34% correspondente às denúncias.
No •	 ranking dos países, Venezuela, Brasil e Uru-
guai, com cifras entre 13,67% e 24,1%, publicaram 
a maior quantidade de matérias com propostas de 
soluções. Em contrapartida, Equador, Bolívia e Ar-
gentina apresentaram as menores cifras. Nos dois úl-
timos países houve redução entre 2005 e 2007.
Uruguai (23,20%), México (20,83%) e Guatemala •	
(16,33%) são os que registraram os maiores percen-
tuais de denúncia em 2007. Em oposição, Bolívia e 
Equador (1,17% e 1,38%, respectivamente) ficaram 
com os mais baixos.

Para a jornalista guatemalteca Ligia Flores, do jornal ves-
pertino La Hora, a exploração de enfoques diferentes pelos 
meios de comunicação é condicionada pelo funcionamento 
interno das redações: “Particularmente no La Hora temos 
muito pouco tempo e muita informação a produzir; então, é 
muito complicado investigar em profundidade, embora, se 
nos esforçássemos, poderíamos agregar um pouco mais aos 
artigos” (no texto A Investigação de Soluções, na página 29, 
refletimos mais profundamente sobre essa questão).

O significado dos  
formatos e espaços
No que diz respeito ao formato da notícia – aspecto tam-
bém importante quando se observa a maneira como os 

jornais contam as histórias –, as reportagens predomi-
nam. E não se poderia esperar o contrário.

Em 2007, segundo o estudo, o volume de reporta-
gens chega a 93,45% do total de textos analisados, o que 
reforça a responsabilidade das investigações desenvolvi-
das pelos repórteres e, em contrapartida, indica que os 
colunistas de opinião e editores estão em falta para com 
a geração de seus filhos.

A Guatemala ficou um pouco abaixo da média geral •	
(90%) – o que traduz a existência de mais espaço 
para os outros gêneros jornalísticos. A porcenta-
gem de reportagens neste país foi de 86,08%.
Equador e Paraguai (95,56% em média) são as na-•	
ções com cifras mais elevadas de reportagens tam-
bém em 2007. 

No que diz respeito ao gênero opinião, observa-
se, entre 2005 e 2007, uma diminuição paulatina do 
volume de publicações nos veículos monitorados pela 
Rede ANDI. 

Em 2005, registrava-se a presença de 5,13% de tex-•	
tos de opinião em média; em 2006, esse índice cai 
para 5,03% e, em 2007, chega a 4,40%.
Em 2007, a Guatemala se destaca e chega a duplicar a •	
média geral de artigos de opinião, atingindo 10,82%. 
Em seguida está o Brasil, com 7,82%.
Os formatos com menores percentuais correspon-•	
dem aos editoriais e às entrevistas, com uma média 
de 0,90% e 1,29% em 2007. 

Sabe-se que o espaço destinado a esses três gêneros – 
artigos de opinião, editoriais e entrevistas – é limitado 
nos jornais. Diante do status que eles conferem aos 
temas abordados e da reflexão crítica que proporcionam 
(especialmente no caso das entrevistas), é uma pena 
que se aborde tão raramente nesses âmbitos as questões 
do universo da infância e adolescência.• 

ÓTICA DE INVESTIGAÇÃO 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)*
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NOTÍCIAS QUE 
DISCUTEM  
SOLUÇÕES

2005 1,06% 8,15% 13,67% 11,68% 15,03% 15,76% 20,45% - 11,31% 16,30% - 16,61% 13,00%

2006 4,73% 4,79% 15,64% 12,14% - 0,28% 5,21% - 12,15% 17,85% - 18,13% 10,10%

2007 2,09% 1,49% 21,42% 10,20% - 0,80% 15,11% 9,77% 18,18% 9,14% 24,10% 21,33% 12,15%

NOTÍCIAS QUE 
APRESENTAM 
DENÚNCIAS

2005 0,63% 8,35% 3,79% 12,66% 5,21% 8,93% 10,76% - 9,29% 11,22% - 9,47% 8,03%

2006 1,14% 3,64% 4,15% 10,95% - 1,24% 4,91% - 7,50% 11,89% - 9,76% 6,13%

2007 4,39% 1,17% 4,75% 7,70% - 1,38% 16,33% 20,83% 7,74% 12,72% 23,20% 13,53% 10,34%

*As variáveis permitem marcação múltipla.
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Opinião –  A Investigação de Soluções

Geraldinho Vieira 
Vice-presidente e ex-diretor executivo da ANDI, professor da Fundação Novo Jornalismo Iberoamericano (Fundación Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano - FNPI) da Colômbia e consultor em estratégias de comunicação para o desenvolvimento. 

Um dos elementos considerados pela Rede ANDI é o 
potencial que os meios têm de trabalhar com a ótica do 
que chamamos “Busca de Soluções”: o conceito amplia 
a ideia de investigação no jornalismo – quase sempre 
restrita ao papel (indispensável e essencial) da imprensa 
de apurar e denunciar casos de corrupção, violação de 
direitos humanos e tragédias sócioambientais, em geral. 
Mas a qualidade do jornalismo é afetada quando a mí-
dia e os jornalistas acham que “investigação = denúncia”, 
pois a parcialidade que esta concepção imprime ao con-
ceito de investigação impõe limites:

Ao •	 status de “investigação”: primeiro, porque gran-
de parte das histórias da imprensa merece este status, 
já que em países como os nossos, os latino-america-
nos, o jornalista não tem que fazer grandes esforços 
de “investigação” para descobrir violações de direitos 
(“basta atravessar a rua”); segundo, porque as tragé-
dias são somente uma parte da vida humana e uma 
verdadeira “investigação” deveria ser plural;
À eficácia da imprensa em fazer da informação um •	
conhecimento transformador: porque a exposição 
permanente do público a estatísticas e casos aterra-
dores sem a contrapartida informativa de igual im-
pacto sobre as evoluções da vida pública parece gerar 
um tipo de paralisia (“quem sou eu para fazer algo 
diante de um problema tão grande?”).

Sombras (as denúncias) e luzes (os casos de suces-
so de transformação social ou a discussão sobre eles 
– as soluções) parecem não andar juntas na prática 
habitual de investigação (relevante, mas parcial). Esta 
não considera que o jogo de sombras e luzes (ordem e 
desordem, unidade e divisão, interesses e conflitos de 
interesses) é a natureza das relações humanas. Media-
do por políticas e acordos, este é o jogo a se investigar! 
Em outras palavras, defende-se um jornalismo que 
estabeleça uma visão iluminadora (e não paralisante) 
das tensões e dos interesses que configuram o espaço 
público. Acreditamos que um jornalismo que observe 
os mecanismos responsáveis pela própria criação de 
sombras e luzes sociais mobilizará vontades transfor-
madoras, permitindo que se perceba que “sim, é possí-
vel” mudar o estado de coisas.

O conceito de “Busca de Soluções”, portanto, não 
significa um jornalismo “otimista”, mas sim a afirma-

ção de que uma “investigação” não pode se resumir à 
tribuna das sombras. Por trás do conceito não está um 
novo tipo de jornalismo (o “jornalismo de soluções”, 
como muitas vezes esta ideia é chamada), mas um con-
vite à necessidade de se investigar, de maneira plural, a 
complexidade da vida humana. É do mesmo jornalis-
mo – crítico e independente – de que falamos, não de 
outra espécie de jornalismo. 

Denúncia de omissão
Os estudos da Rede ANDI indicam que a mídia percebe a 
importância de fomentar o debate e/ou publicar matérias 
sobre programas de sucesso que compõem políticas pú-
blicas e/ou ações civis (de ONGs, empresas, fundações), o 
que significa que as “boas notícias” não são mais somente 
“más notícias”. Excelente!

O mais relevante para uma cultura jornalística com-
prometida tanto com o bom jornalismo (pluralidade in-
formativa) quanto com a transformação social é chegar a 
um equilíbrio entre as denúncias e as soluções. Esta com-
binação, além disso, garante a credibilidade da mídia, já 
que o equilíbrio diminui a desconfiança (os leitores des-
confiam tanto das denúncias quanto dos casos de sucesso 
quando há desequilíbrio).

Um exemplo de elemento metodológico essencial na 
“Busca de Soluções” é a comparação de realidades (entre 
cidades, regiões, países diferentes…), pois quando se in-
forma que um problema que afeta uma comunidade já 
foi resolvido em outra, produz-se grande impacto sobre 
os formadores de opinião. Uma boa oportunidade nessa 
direção reside nos vários graus de sucesso no combate 
à mortalidade infantil na América Latina: “remédios so-
ciais” já conhecidos, vencedores e de baixo custo não são 
universalmente utilizados e, em alguns países, as taxas 
de mortalidade por causas evitáveis são inaceitáveis. A 
não-aplicação de um determinado “remédio social” já 
conhecido corresponde ao que, nos hospitais, se chama 
de “omissão médica”. Assim, a força do que se conside-
ra busca de soluções está no fato de que, muitas vezes, 
o resultado da equação “denúncia + solução” é igual a 
“denúncia da omissão”.

Num mundo com enorme arsenal de experiências 
transformadoras já disponíveis, mas onde a miséria, a in-
justiça e a desigualdade se eternizam, apontar a omissão 
não seria exatamente a denúncia mais importante?
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TEMAS AVALIADOS PELA REDE ANDI AMÉRICA LATINA 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)
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EDUCAÇÃO

2005 19,11% 25,76% 24,10% 19,60% 18,91% 33,18% 23,91% - 18,59% 19,63% - 21,65% 22,45%

2006 19,34% 34,52% 24,51% 20,58% - 34,87% 28,88% - 17,04% 22,12% - 19,12% 23,88%

2007 19,45% 25,74% 26,06% 21,03% - 32,97% 20,47% 31,18% 21,33% 19,74% 25,46% 20,26% 23,97%

VIOLÊNCIA

2005 23,6% 11,99% 12,48% 16,54% 9,23% 7,14% 18,35% - 13,52% 14,88% - 9,71% 13,72%

2006 22,41% 10,09% 11,21% 15,28% - 6,24% 17,95% - 16,64% 15,77% - 13,68% 14,36%

2007 18,10% 11,68% 12,17% 13,47% - 8,29% 19,10% 6,32% 17,48% 14,98% 12,69% 12,02% 13,30%

SAÚDE

2005 11,85% 9,14% 9,16% 11,29% 9,27% 10,11% 9,64% - 14,07% 10,86% - 11,43% 10,68%

2006 11,35% 8,97% 8,08% 10,90% - 9,56% 10,65% - 9,41% 10,54% - 15,39% 10,55%

2007 11,12% 9,04% 9,01% 9,35% - 8,01% 9,76% 18,72% 10,46% 10,97% 15,79% 15,93% 11,65%

ESPORTES E 
LAZER

2005 3,33% 11,75% 6,03% 10,16% 5,91% 18,71% 2,76% - 9,37% 14,61% - 11,30% 9,39%

2006 2,83% 11,55% 5,50% 10,15% - 16,39% 3,21% - 7,92% 11,88% - 12,68% 8,32%

2007 3,70% 14,73% 6,72% 12,97% - 16,85% 6,76% 0,84% 5,79% 14,20% 2,28% 12,25% 8,83%

INTERNACIONAL

2005 11,26% 8,24% 3,55% 9,14% 18,69% 4,87% 13,61% - 5,63% 6,71% - 10,80% 9,25%

2006 12,42% 8,98% 4,05% 7,43% - 4,35% 9,40% - 6,33% 6,10% - 10,66% 8,40%

2007 14,56% 12,61% 3,34% 9,21% - 4,74% 9,53% 10,40% 6,26% 7,08% 10,37% 11,09% 9,02%

DIREITOS E 
JUSTIÇA

2005 5,81% 4,56% 13,57% 6,11% 5,59% 5,20% 7,58% - 4,12% 4,97% - 6,21% 6,37%

2006 4,84% 3,71% 13,84% 7,72% - 5,16% 5,11% - 6,38% 4,51% - 3,00% 6,55%

2007 4,62% 4,03% 13,59% 5,53% - 4,32% 10,40% 8,56% 4,27% 6,65% 10,72% 3,77% 6,95%

COMPORTAMENTO

2005 2,93% 2,73% 4,35% 6,56% 5,12% 4,38% 10,45% - 4,03% 5,18% - 5,76% 5,15%

2006 3,64% 3,21% 3,89% 5,84% - 3,59% 11,23% - 1,44% 5,46% - 6,00% 5,09%

2007 3,66% 3,16% 3,85% 7,75% - 3,81% 8,95% 5,63% 1,48% 3,96% 6,37% 4,39% 4,82%

CULTURA

2005 5,69% 3,82% 6,34% 4,85% 8,69% 3,39% 1,86% - 5,19% 2,96% - 8,11% 5,09%

2006 4,77% 2,70% 7,47% 4,66% - 3,51% 2,56% - 3,64% 2,43% - 5,88% 4,02%

2007 4,51% 2,98% 5,76% 5,14% - 2,63% 1,60% 1,84% 3,80% 1,98% 1,57% 6,37% 3,47%

EXPLORAÇÃO E 
ABUSO SEXUAL 

2005 4,24% 6,93% 4,08% 2,20% 5,54% 1,82% 1,82% - 7,13% 4,52% - 0,90% 3,92%

2006 4,98% 4,98% 3,01% 4,38% - 2,47% 2,13% - 4,98% 5,58% - 0,44% 4,21%

2007 3,82% 4,26% 2,73% 3,01% - 2,06% 1,45% 5,36% 10,78% 3,94% 1,99% 1,34% 3,70%

ACIDENTES

2005 2,67% 3,61% 3,99% 4,00% 5,00% 1,66% 3,12% - 5,21% 1,92% - 1,74% 3,29%

2006 3,48% 2,60% 4,15% 3,72% - 3,98% 2,19% - 4,68% 2,15% - 1,23% 3,01%

2007 5,30% 2,59% 3,85% 4,11% - 5,28% 3,37% 0,93% 2,91% 2,14% 3,37% 1,30% 3,19%

TERCEIRO 
SETOR*

2005 1,49% 2,43% - 2,40% 2,38% 3,98% 1,68% - 5,05% 4,72% - 2,95% 3,01%

2006 1,59% 1,90% - 1,66% - 3,70% 1,94% - 15,99% 5,27% - 2,74% 4,35%

2007 1,19% 1,73% - 1,61% - 4,07% 2,29% 1,17% 10,24% 6,28% 0,46% 2,66% 3,17%

CONSUMO

2005 1,07% 1,09% 2,03% 1,22% 1,18% 0,55% 0,66% - 1,51% 0,66% - 1,55% 1,15%

2006 1,06% 1,14% 2,09% 1,04% - 1,17% 0,40% - 1,34% 0,59% - 0,94% 1,08%

2007 0,77% 1,53% 1,96% 0,99% - 1,19% 1,05% 1,22% 0,83% 0,73% 0,60% 1,44% 1,12%

*No Brasil, este tema não foi analisado ao longo de 2005, 2006 e 2007.
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ABANDONO,
ABRIGOS E 
SITUAÇÃO DE RUA

2005 0,47% 2,87% 0,85% 0,57% 0,68% 0,29% 0,84% - 0,94% 2,65% - 1,25% 1,14%

2006 0,65% 1,24% 1,16% 0,65% - 0,24% 0,48% - 0,60% 1,77% - 1,45% 1,15%

2007 0,88% 1,12% 0,86% 0,41% - 0,30% 0,43% 0,97% 0,36% 1,16% 2,30% 0,89% 0,88%

DROGAS 

2005 1,08% 1,08% 1,35% 0,79% 1,27% 0,45% 0,48% - 0,80% 1,31% - 0,75% 0,94%

2006 1,03% 0,70% 1,66% 1,59% - 0,73% 0,30% - 0,35% 0,59% - 0,84% 0,94%

2007 1,93% 1,30% 1,92% 1,25% - 0,49% 0,20% 2,57% 0,13% 0,83% 1,82% 0,79% 1,20%

MEIO AMBIENTE

2005 0,23% 0,22% 1,25% 0,51% 0,44% 0,45% 0,37% - 0,53% 0,39% - 3,81% 0,82%

2006 0,57% 0,24% 2,17% 0,64% - 0,28% 0,60% - 0,37% 0,38% - 3,71% 0,95%

2007 0,54% 0,20% 1,74% 0,88% - 0,47% 1,02% 0,15% 0,89% 0,55% 0,04% 2,37% 0,81%

DEFICIÊNCIAS

2005 0,39% 0,71% 0,93% 0,82% 0,72% 0,95% 0,76% - 1,29% 0,39% - 0,80% 0,78%

2006 0,50% 0,70% 1,16% 0,83% - 1,09% 0,99% - 0,57% 0,61% - 1,08% 0,83%

2007 0,75% 0,62% 0,75% 0,63% - 1,02% 1,19% 0,50% 0,51% 0,63% 0,50% 1,12% 0,75%

MÍDIA

2005 2,02% 0,49% 1,35% 1,17% 0,55% 0,51% 0,29% - 0,31% 0,33% - 0,26% 0,73%

2006 1,65% 0,39% 1,67% 1,14% - 0,28% 0,09% - 0,45% 0,74% - 0,23% 0,71%

2007 1,68% 0,09% 1,48% 1,00% - 0,42% 0,20% 0,38% 0,31% 0,84% 0,60% 0,29% 0,66%

TRABALHO  
INFANTIL

2005 0,41% 1,02% 0,67% 0,78% 0,35% 0,98% 0,78% - 1,14% 0,71% - 0,23% 0,71%

2006 0,37% 0,74% 0,88% 0,73% - 0,98% 0,82% - 0,97% 0,41% - 0,20% 0,74%

2007 0,78% 1,29% 0,39% 0,56% - 1,19% 0,52% 1,51% 0,74% 0,47% 0,31% 0,12% 0,72%

MEDIDAS SOCIO-
EDUCATIVAS / 
PRIVAÇÃO  
DE LIBERDADE

2005 0,78% 0,24% 1,66% 0,17% 0,09% 0,29% 0,27% - 0,33% 1,93% - 0,25% 0,60%

2006 0,49% 0,29% 1,07% 0,21% - 0,28% 0,22% - 0,07% 1,86% - 0,28% 0,53%

2007 0,39% 0,38% 1,07% 0,12% - 0,52% 0,13% 0,45% 0,18% 1,56% 1,68% 1,10% 0,69%

CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
DESAPARECIDOS

2005 1,29% 0,97% 0,30% 0,34% 0,45% 0,43% 0,34% - 0,87% 0,46% - 0,48% 0,59%

2006 1,87% 1,02% 0,15% 0,15% - 0,37% 0,17% - 0,65% 0,74% - 0,30% 0,60%

2007 2,08% 0,29% 0,29% 0,14% - 0,24% 0,16% 0,27% 0,85% 0,65% 0,79% 0,24% 0,54%

MIGRAÇÃO / 
DESLOCAMENTO

2005 0,07% 0,24% 0,80% 0,66% 0,08% 0,62% 0,31% - 0,24% 0,05% - 0,05% 0,31%

2006 0,07% 0,24% 0,97% 0,54% - 0,69% 0,56% - 0,17% 0,24% - 0,03% 0,47%

2007 0,03% 0,50% 1,30% 0,62% - 1,09% 1,09% 0,72% 0,36% 0,26% 0,21% 0,06% 0,57%

TRABALHO 
LEGAL 

2005 0,18% 0,08% 1,15% 0,13% 0,14% 0,04% 0,13% - 0,11% 0,16% - 0,11% 0,22%

2006 0,11% 0,09% 1,30% 0,17% - 0,07% 0,10% - 0,00% 0,27% - 0,13% 0,23%

2007 0,12% 0,12% 1,14% 0,21% - 0,04% 0,34% 0,30% 0,04% 0,41% 0,10% 0,12% 0,27%

TOTAL DE NOTÍ-
CIAS ANALISADAS

2005 28.615 9.036 116.556** 9.572  10.232 13.636 6.192 - 4.491 16.548 - 22.395 237.273

2006 29.372 9.239 156.552** 11.490 - 13.069 6.946 - 4.015 15.187 - 29.237 275.107

2007 26.647 12.898 149.640** 14.058 - 10.778 6.980 8.527 4.473 16.953 4.832 27.599 283.385

**Os valores foram calculados a partir de uma amostra de notícias sobre infância e adolescência publicadas nos três anos: 9.713 (2005), 13.046 (2006) e 12.470 (2007).

TEMAS AVALIADOS PELA REDE ANDI AMÉRICA LATINA 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)
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03Vozes que pluralizam 
e diversificam a informação

A quantidade, a qualidade 
e a diversidade de fontes 
de informação presentes 
nos textos jornalísticos 

constituem-se em aspectos-
chave na construção das 

notícias. A ausência  
de pontos de vista distintos 
e/ou complementares depõe 

contra o rigor informativo, a 
imparcialidade e a pluralidade, 
características indispensáveis 

para o bom jornalismo. 
Desse modo, cabe enfatizar 

a importância da pluralidade 
das fontes de informação para 
fomentar um debate público de 
qualidade, o que repercute na 

motivação, na participação e nas 
reivindicações dos cidadãos nos 

processos de democratização. 

A diversidade e a quantidade de fontes consultadas refletem o debate de ideias e o nível de 
envolvimento dos diversos setores que compõem a sociedade no discurso construído pelos 
meios de comunicação. Por isso, são relevantes para a avaliação da qualidade do texto jorna-
lístico. No que diz respeito às notícias sobre direitos da infância e adolescência, a imprensa 
latino-americana tem dado sinais positivos em suas relações com as fontes de informação nos 
últimos três anos – mesmo que persistam algumas debilidades preocupantes em relação a 
aspecto tão essencial.

Uma análise comparativa dos indicadores dos anos de 2005 e 2007 nos 12 países da Rede 
ANDI América Latina representados neste estudo permite observar que o total de vozes 
consultadas cresceu na mesma proporção da quantidade de notícias publicadas: cerca de 
20%. Assim, a média de fontes por notícia permaneceu no mesmo nível, com uma pequena 
variação de 1,26 para 1,28, de 2005 a 2007.

Em suma, esses resultados mostram que o jornalismo da região ainda não contempla uma 
verdadeira pluralidade de opiniões, o que implicaria em escutar pelo menos duas ou três 
vozes diferentes. Em 2007, Nicarágua (1,58 fonte por notícia), Brasil (1,43), Guatemala e Mé-
xico (1,41) foram os países que apresentaram melhores números neste aspecto. De sua parte, 
Equador (0,70) e Paraguai (0,79) tiveram os índices mais baixos.

Foto: Carlos Funes País: El Salvador Título: Alegría
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Perspectivas hegemônicas
Governo, Sociedade Civil e Especialistas foram as vozes ouvidas com mais 
frequência em 2007 em muitos países. Na Guatemala, na Nicarágua e no 
Paraguai, uma perspectiva importante – a da família – tomou o lugar dos 
especialistas na cobertura, enquanto no Equador, um outro agente funda-
mental, a comunidade escolar, fez o mesmo.

O mais adequado seria promover um equilíbrio quantitativo no jogo das 
principais fontes. São seus discursos complementares e/ou antagônicos que 
enriquecem a informação. A tabela que consolida os dados dos países (veja 
as páginas 36 e 37) mostra uma distribuição interessante entre alguns tipos 
de fonte durante os três anos. Se detalharmos os dados de 2007, observamos 
que o Governo corresponde a 33,22%, enquanto a Sociedade Civil (20,15%) 
e os Especialistas (11,43%), somados, atingem 31,58% – o que oferece um 
contraponto às vozes oficiais.

A tabela mostra também que, em alguns países, há uma sobrecarga de 
consultas aos poderes públicos. No México, 49,83% das fontes ouvidas es-
tão vinculadas ao governo; na Nicarágua, esse percentual foi de 44,47% e, 
na Guatemala, 43,19%. Equador (13,70%), Paraguai (20,65%) e Colômbia 
(26,54%) foram os que deram menos espaço a este setor, ainda que o governo 
tenha se mantido no primeiro lugar do ranking das fontes consultadas.

Cabe investigar melhor este aspecto, já que, na imprensa latino-america-
na, de cada 100 fontes relacionadas ao universo da infância e adolescência, 
33 representaram o poder público. Polícia e Executivo federal ou nacional 
foram os agentes mais presentes. Esse cenário pode inspirar algumas con-
clusões, entre elas a constatação de que a imprensa reconhece que temas 
como educação, segurança e saúde estão relacionados a direitos universais 
e, portanto, nada mais normal e necessário do que ouvir os governos sobre 
a existência e a qualidade dos serviços nessas áreas. Em outras palavras, isso 
seria um indicador de que a imprensa está exercendo seu papel de monito-
ramento, um excelente sinal.

Mas esta não seria também uma evidência de que temos um jornalis-
mo oficialista? Não se essas vozes forem contrastadas e complementadas 
por outros olhares. Pelo menos, a partir de uma perspectiva quantitativa 
global – ou seja, não focada na notícia individual –, os números obtidos 
pela Rede ANDI mostram que há um equilíbrio suficiente para oferecer à 
sociedade uma informação com certa dose de diversidade e crítica.

Para além do equilíbrio entre Governo, Sociedade Civil e Especialistas, 
cabe destacar que a soma de vozes de meninos, meninas e jovens com as das 
famílias atinge 14,48% em 2007. Um bom percentual no conjunto de fontes, 
mas menor do que o registrado no ano de 2005 – 18,12%.

A sociedade fala
A Sociedade Civil (20,15%) se manteve, em 2007, no segundo lugar no 
ranking das vozes mais escutadas, lugar já ocupado em 2005 e 2006. A Nica-
rágua foi o país que mais abriu espaço para esses atores em 2007 (30,07%). 
O que menos o fez foi o Equador (10,49%).

Entretanto, em nove das 12 nações monitoradas, a principal fonte ouvida 
no grupo da Sociedade Civil foi o cidadão comum. Isso permite que a in-
formação não seja reflexo dominante de uma voz institucionalizada, o que é 
positivo, embora em muitos casos os cidadãos e as cidadãs tenham opinado 
sobre situações específicas e não sobre direitos e políticas. Somente na Bolívia 
e no México, a mídia priorizou as organizações da Sociedade Civil, enquanto 
na Colômbia estas não se encontram sequer entre as três fontes principiais.

Relação com as fontes
Existe um consenso entre colegas da 
região quanto à dificuldade em se 
lidar com as fontes. Mas a América 
Latina tem condições de reverter essa 
situação. Para isso, é necessário que se 
trabalhe com os fatores que a causam:

A falta de dados oficiais ou •	
a sua tergiversação ante 
realidades difíceis, que são 
maquiadas ou ocultadas, o que 
gera a desconfiança em relação 
à “versão oficial” dos fatos, 
obrigando a imprensa a confirmar 
a informação. 
A necessidade de maior •	
capacitação dos agentes 
fornecedores de informação 
(neste caso, jornalistas), como 
meio de torná-la mais rigorosa 
(contrastar dados e ampliar as 
fontes de informação). 
A falta de maior consciência •	
ética no tratamento da 
informação, principalmente 
quando relacionada à infância e 
adolescência.

Óscar Ayala
Diretor jornalístico e geral do  
jornal Última Hora, do Paraguai. 
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De qualquer modo, existem outros agentes do grupo 
Sociedade Civil que contribuem para uma abordagem di-
versificada e qualificada (igreja, sindicatos e similares, fun-
dações, institutos, partidos, etc.), além de outras fontes não-
governamentais isoladas, como veremos logo mais adiante.

Para Yolanda de Prince, da Rede pelos Direitos Hu-
manos dos Meninos, Meninas e Adolescentes – Coalizão 
Venezuela, o baixo protagonismo das organizações da so-
ciedade civil na difusão de informações sobre infância e 
adolescência pode estar relacionado, entre outros fatores, 
com a leitura ideológica de seu trabalho. “A visão de de-
terminada organização será aceita por alguns e rechaçada 
por outros”. Desse modo, enfatiza ela, perdem-se de foco 
ações efetivas de defesa dos direitos da criança.

Mais do que meros “beneficiários”
Não seria exagerado esperar que os sujeitos de direito 
dos temas das matérias (os meninos, as meninas e os 
adolescentes) fossem ouvidos num contexto de cons-
trução e de debate de políticas públicas, ultrapassando 
a dicotomia “governo-beneficiário”.

Se junto a seus familiares estes atores passam a consti-
tuir um dos seis grupos mais consultados, fica claro que, 
quando analisados individualmente, eles somente mar-
cam presença em cinco de cada 100 oportunidades em 

2007. Parece pouco, mas além da não-valorização dessas 
vozes, deve-se observar que parte da imprensa tem cons-
ciência de que, muitas vezes, não é recomendável ouvi-
los (veja o quadro a esse respeito).

É preciso ressaltar que uma das grandes contribuições 
da Convenção sobre os Direitos da Infância, da Organiza-
ção das Nações Unidas, é precisamente o reconhecimen-
to das crianças como sujeitos plenos de direitos e capazes 
de contribuir com seu próprio desenvolvimento e com o 
de suas comunidades. Para tanto, estabelece um princípio 
que representa um grande desafio para o mundo adulto: a 
participação. A Convenção estabelece, portanto, diversos 
direitos – vinculados à participação, à expressão e à infor-
mação – que, se forem razoavelmente cumpridos pelos 
meios de comunicação, propiciam à sociedade uma visão 
renovada e mais completa da infância e da adolescência. 

A Colômbia, país que dedicou mais espaço à consulta 
destes segmentos, atingiu somente 9,30%, ao passo que 
Argentina, Uruguai, México e Paraguai apresentaram por-
centagens em torno de 3%. Para Bernardo Nieto, oficial de 
Comunicações do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) na Colômbia, a participação de crianças e adoles-
centes na estratégia “Feitos e direitos” é uma das razões do 
bom indicador alcançado. “Além disso, a Colômbia é um 
país onde existe uma forte tradição de realização de oficinas 
com jornalistas”, aponta.

A inclusão da voz da infância e da adolescência mere-
ce uma reflexão especial. Embora seja necessário levar 
em conta o direito de que crianças e adolescentes ex-
pressem suas opiniões nos assuntos que os afetam, isso 
deve ser feito sempre dentro de um marco de respeito 
e proteção de sua integridade e segurança. Nesse sen-
tido, apresentamos, a seguir, algumas recomendações: 

Ter o consentimento da criança e de um adulto res-•	
ponsável (mãe, pai ou tutor) antes de entrevistá-la. 
Para maior garantia do veículo, é aconselhável ob-
ter a autorização por escrito.
Falar primeiro com o adulto responsável que esti-•	
ver acompanhando a entrevista, se a criança assim 
o desejar.
Explicar claramente à criança no que consiste sua •	
participação e como serão utilizadas suas imagens 
ou declarações.
As perguntas devem ser dirigidas às próprias crian-•	
ças, não ao adulto.

O nome e a imagem de crianças ou adolescentes po-•	
dem ser divulgados quando eles não forem vítimas, 
quando não os colocar em risco e se eles próprios e 
os pais assim o autorizarem.
Não os entreviste numa situação que possa afetar •	
seu bem-estar e seu desenvolvimento (por exemplo, 
vítimas de abuso ou maus-tratos).
Respeitar sua opinião, sem ridicularizá-la ou infan-•	
tilizá-la.
Considerá-los e incluí-los como fontes de informa-•	
ção nos diversos temas que compõem a realidade 
que os afeta, e não somente em situações mórbidas 
ou sensacionalistas. 
Evitar encerrar as matérias com conclusões que •	
coloquem “em linguagem de adulto” os aportes de 
meninos e meninas, desvirtuando-os.

Fonte: Agencia Global de Noticias. Manual de niñez y periodismo. Un apor-
te para el trabajo periodístico comprometido (Manual de infância e jornalis-
mo: Uma contribuição ao trabalho jornalístico engajado). Paraguai, 2008.

Sugestões para escutar meninos e meninas
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A visão técnica
Os dados de 2007 evidenciam que as consultas aos Especialistas diminuíram 
na comparação com 2005, passando de 15,36% para 11,43%. As exceções es-
tão na imprensa do Brasil e da Colômbia. De sua parte, Paraguai e Guatemala 
registraram os níveis mais baixos de 2007: 6,03% e 7,08%, respectivamente.

Um fato interessante é que os especialistas em geral e de universidades 
cederam espaço para os profissionais das áreas de saúde e de esporte e re-
creação como os mais solicitados pelos repórteres. 

Juan Manuel Castillo, jornalista do El Periódico, da Guatemala, atribui o 
baixo nível de consulta aos especialistas a uma crença de que o equilíbrio 
pode ser obtido por meio do acesso a dois tipos de fontes – o poder público e 
a sociedade civil –, que supostamente defendem pontos de vista opostos. Nes-
se contexto, ele considera que “será positivo quando os jornalistas recorrerem 
a fontes que não tenham nenhum interesse institucional específico”. Para ele, 
buscar vozes com um perfil especializado pode ser relevante no sentido de 
orientar a população e a burocracia governamental sobre temas relacionados 
à infância e à adolescência: “isso se traduziria em qualidade da informação”.

O silêncio de agentes-chave
As universidades – estratégicas na produção de conhecimento e investigação 
independente – aparecem como fontes de informações em temas relacionados 
à infância e à adolescência em somente 0,77% das notícias em 2007. O nível 
máximo foi alcançado no Brasil (2,14%), seguido de Venezuela (1,44%)e Mé-
xico (1,10%). Uma combinação de fatores justifica os números: a tradicional 
dificuldade da imprensa em diversificar seus contatos no mundo acadêmico (é 
mais fácil falar com os especialistas de sempre) e, também, a falta de abertura 
da academia para socializar seu conhecimento por meio da imprensa.

Outra ausência é a dos organismos e das agências internacionais, que 
detêm, na maioria dos países latino-americanos, um papel fundamental na 
priorização e na atenção dispensada a assuntos que afetam a infância e a ado-
lescência sob enfoque de direitos, em articulação com os governos e a so-
ciedade civil. Sua participação como fontes de informações se concentra em 
duas de cada 100 consultas. Os níveis máximos de acesso foram obtidos na 
Nicarágua, no México e na Guatemala, com 4%.

Por um maior protagonismo dos conselhos
Os conselhos de políticas públicas, de direitos ou de atenção direta estão encarre-
gados de definir as políticas e os programas que permitem garantir o cumprimen-
to dos direitos da infância e da adolescência. Embora existam diferentes modelos e 
níveis de desenvolvimento em cada país, é indiscutível sua relevância no debate.

Ainda assim, sua participação não atingiu sequer 1% dos textos analisados em 
todos os jornais monitorados, e este foi o grupo de fontes com menor nível de 
consulta, considerando-se a média regional. México (2,81%), Venezuela (1,54%) e 
Brasil (1,32%) foram os que deram mais destaque aos conselhos, embora as por-
centagens sejam muito baixas. Em contrapartida, Colômbia, Bolívia e Uruguai 
apresentaram valores inferiores a 0,1%. Esses dados colocam em evidência a ne-
cessidade de que a imprensa compreenda o importante papel desses organismos 
na promoção e na defesa dos direitos, bem como na definição, na programação e 
no monitoramento das políticas públicas.

Os conselhos, contudo, devem assumir sua corresponsabilidade na constru-
ção da informação, embora — para que isso ocorra — seja necessário que contem 
com uma estrutura minimamente adequada para seu funcionamento. •

Meios e conselhos
É possível que, na Venezuela, o 
acesso aos Conselhos (de políticas 
públicas, de direitos ou de atenção 
direta) como fontes de informações 
seja mais limitado do que em outras 
partes da América Latina. Quando 
um jornalista precisa consultar 
uma estatística, um problema em 
particular ou o alcance de uma 
legislação em favor da infância, 
são poucos os funcionários que 
se atrevem a dar declarações, 
pois temem ser despedidos ou 
sofrer represálias. Nesse caso, é 
imprescindível recorrer a organismos 
privados ou a ONGs para obter uma 
declaração ou um dado.

Além disso, não são levantadas 
estatísticas de nenhum tipo, o que 
dificulta a identificação dos avanços 
ou retrocessos, por exemplo, 
sobre gravidez na adolescência 
ou atendimento de crianças com 
necessidades especiais. Tomara que 
os conselhos abram suas portas aos 
jornalistas e aos cidadãos, saberiam 
aonde recorrer em caso de violação 
de direitos ou, simplesmente, para 
conhecer como uma lei pode 
beneficiá-los.

Edny Gonzáles Petit
Jornalista do jornal El 
Carabobeño, da Venezuela.
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Entrevista –  Abordagens oficiais

Todos os países da América Latina, exceto a Venezue-
la, tiveram o poder público como principal fonte de 
notícias sobre infância e adolescência. Como inter-
preta isso?
Acredito que esta não seja uma tendência exclusiva 
para o tema da infância e adolescência. Com certeza, 
uma análise dos outros temas mostraria uma reali-
dade semelhante.

Por que a imprensa latino-americana, em geral, tem 
essa tendência?
Existe uma conduta burocrática, há muito jornalismo 
de escritório e de telefone, e existem poucos “pés su-
jos de barro” e jornalistas que vão aos lugares onde 
estão aqueles sobre os quais escrevemos. Temos que 
ultrapassar essas barreiras para que o povo fale.

Qual é a sua opinião sobre o jornalismo no Uruguai, 
a partir dos dados apresentados?

No Uruguai existe um grupo de jornalistas claramente 
contra o compromisso social, com um tipo de conduta 
que influi na profissão. “Não somos assistentes sociais. 
Estamos aqui para dar notícias que vendam”, dizem.

Quais são os aspectos positivos e os riscos ou as amea-
ças dessa hegemonia da “versão oficial”?
Não existem aspectos positivos em nenhuma informa-
ção em formato de monólogo. A diversidade de vozes 
enriquece a perspectiva, ajuda os leitores a compreende-
rem a complexidade dos processos humanos e sociais e 
permite descobrir o todo sem falsas uniformidades.

Que outros atores deveriam somar-se como vozes al-
ternativas de informação?
Deveria se dar mais a palavra aos atores sociais que 
atuam como técnicos, professores, assistentes sociais 
ou trabalhadores de campo, pois eles conhecem me-
lhor o dia a dia das crianças e dos adolescentes.

Daniel Erosa é editor da área de Sociedade do semanário Brecha, do Uruguai. Ele considera a predominância do poder  
público como fonte de informação uma característica geral do jornalismo latino-americano não restrita à cobertura dos 
temas relativos à infância. Segundo sua opinião, é preciso romper com essa limitação para que o povo se expresse.

TOTAL DE FONTES 
OUVIDAS

2005 33.416 10.022 157.740 14.595 12.150 10.870 8.525 _ 7.770 13.284 _ 35.837 298.048

2006 33.389 10.328 215.604 14.681 _ 9.674 8.524 _ 6.293 12.051 _ 35.837 346.381

2007 27.637 13.746 214.632 17.947 _ 7.564 9811 12.032 7.073 13.474 5.133 34.218 363.267

MÉDIA DE FON-
TES POR NOTÍCIA

2005 1,17 1,11 1,35 1,52 1,19 0,80 1,38 _ 1,73 0,80 _ 1,23 1,26

2006 1,14 1,12 1,38 1,28 _ 0,74 1,23 _ 1,57 0,79 _ 1,23 1,26

2007 1,04 1,07 1,43 1,28 _ 0,70 1,41 1,41 1,58 0,79 1,06 1,24 1,28

NÃO HÁ FONTES 
MENCIONADAS

2005 17,68% 18,39% 1,49% 31,52% 4,70% 22,26% 11,79% _ 9,33% 34,74% _ 20,87% 17,38%

2006 21,85% 20,85% 16,97% 25,32% _ 38,75% 19,67% _ 9,79% 33,17% _ 20,87% 23,03%

2007 19,55% 22,71% 19,25% 25,79% _ 55,48% 16,23% 5,15% 9,57% 34,11% 32,18% 19,63% 23,60%

NÃO FOI POSSÍ-
VEL IDENTIFICAR 
A FONTE

2005 3,61% 4,54% 1,60% 3,38% 10,33% 0,02% 5,31% _ 3,58% 3,19% _ 0,55% 3,86%

2006 2,21% 4,15% 0,72% 3,02% _ 0,38% 1,86% _ 2,49% 2,71% _ 0,55% 2,01%

2007 2,95% 3,59% 1,56% 2,79% _ 0,16% 2,46% 1,42% 1,92% 2,29% 1,92% 0,69% 1,98%

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS FONTES OUVIDAS 
(dados por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)*
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*A variável permite marcação múltipla.



Informe América Latina                37

FONTES CONSULTADAS  
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência em 2005, 2006 e 2007)*
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CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

2005 2,91% 6,24% 6,98% 6,21% 3,74% 8,78% 5,91% _ 9,80% 4,57% _ 5,67% 6,08%

2006 2,36% 5,25% 7,57% 6,95% _ 7,79% 4,55% _ 7,22% 4,87% _ 5,26% 5,76%

2007 2,25% 4,23% 7,48% 9,30% _ 5,52% 6,38% 3,83% 6,01% 3,14% 2,13% 4,68% 5,00%

COMUNIDADE 
ESCOLAR

2005 4,51% 3,73% 5,85% 6,24% 7,00% 11,79% 8,14% _ 9,04% 6,14% _ 6,58% 8,42%

2006 4,32% 4,05% 8,54% 9,70% _ 9,96% 10,25% _ 8,79% 6,95% _ 6,58% 7,68%

2007 5,70% 3,15% 8,85% 8,43% _ 9,09% 10,27% 5,39% 9,68% 6,25% 3,56% 6,84% 7,02%

GOVERNO

2005 38,05% 40,94% 32,35% 31,45% 28,35% 16,30% 40,12% _ 39,06% 20,41% _ 28,04% 32,50%

2006 33,88% 40,45% 32,71% 31,75% _ 14,75% 37,96% _ 35,72% 17,51% _ 28,04% 30,31%

2007 28,32% 40,56% 34,43% 26,54% _ 13,70% 43,19% 49,83% 44,47% 20,65% 35,72% 28,07% 33,22%

FAMÍLIA

2005 10,20% 8,63% 11,65% 9,58% 10,22% 9,91% 11,11% _ 20,64% 10,92% _ 7,34% 12,04%

2006 9,75% 6,62% 13,56% 10,48% _ 7,59% 8,91% _ 18,46% 11,92% _ 7,34% 10,51%

2007 9,94% 4,87% 14,07% 11,01% _ 7,28% 10,59% 5,69% 16,81% 10,64% 4,35% 9,09% 9,48%

CONSELHOS

2005 0,36% 0,27% 0,88% 0,05% 0,00% 0,80% 1,13% _ 0,65% 0,46% _ 1,08% 0,61%

2006 0,25% 0,10% 1,16% 0,07% _ 0,44% 1,19% _ 1,42% 0,30% _ 1,08% 0,67%

2007 0,17% 0,03% 1,32% 0,04% _ 0,44% 0,53% 2,81% 0,98% 0,60% 0,08% 1,54% 0,78%

SOCIEDADE CIVIL

2005 21,92% 18,35% 19,64% 13,25% 15,68% 14,71% 20,77% _ 26,07% 15,42% _ 20,73% 22,93%

2006 17,47% 19,72% 25,53% 16,59% _ 13,26% 18,80% _ 25,90% 16,56% _ 20,73% 19,39%

2007 8,43% 18,00% 24,92% 16,32% _ 10,49% 24,96% 23,17% 30,07% 16,91% 17,28% 21,12% 20,15%

MÍDIA

2005 2,40% 1,10% 0,54% 1,08% 1,62% 0,81% 1,95% _ 0,98% 0,54% _ 0,90% 1,27%

2006 3,33% 1,19% 1,65% 1,27% _ 0,26% 1,79% _ 1,12% 0,67% _ 0,90% 1,35%

2007 3,27% 1,05% 0,71% 0,97% _ 0,11% 2,38% 0,93% 0,85% 0,59% 1,51% 0,79% 1,19%

EMPRESAS

2005 2,74% 1,11% 2,49% 1,67% 3,85% 0,78% 1,71% _ 3,34% 1,20% _ 2,41% 2,57%

2006 2,29% 1,02% 3,89% 1,99% _ 1,06% 1,34% _ 4,03% 1,54% _ 2,41% 2,18%

2007 2,04% 1,20% 3,83% 2,21% _ 0,94% 2,32% 1,51% 3,42% 1,64% 1,49% 2,40% 2,09%

HOSPITAIS

2005 3,25% 4,18% 1,15% 2,51% 2,44% 1,22% 2,36% _ 6,28% 2,36% _ 3,69% 3,13%

2006 1,10% 3,43% 1,10% 3,40% _ 1,74% 2,27% _ 5,63% 2,63% _ 3,69% 2,78%

2007 2,20% 1,99% 1,42% 2,62% _ 1,37% 2,46% 1,38% 4,14% 2,89% 2,03% 3,66% 2,38%

UNIVERSIDADES

2005 0,58% 1,64% 2,18% 0,56% 1,44% 0,34% 0,74% _ 0,60% 0,10% _ 0,81% 1,03%

2006 0,60% 1,80% 2,49% 0,66% _ 0,51% 0,60% _ 0,65% 0,24% _ 0,81% 0,93%

2007 0,45% 0,97% 2,14% 0,74% _ 0,34% 0,63% 1,10% 0,07% 0,06% 0,58% 1,44% 0,77%

ESPECIALISTAS

2005 15,14% 8,60% 13,12% 13,89% 16,87% 13,23% 15,65% _ 17,61% 6,88% _ 15,82% 15,36%

2006 15,55% 7,73% 17,11% 17,24% _ 11,22% 8,26% _ 16,36% 5,93% _ 15,82% 12,80%

2007 12,04% 8,08% 16,33% 17,83% _ 8,99% 7,08% 13,70% 12,70% 6,03% 9,00% 13,92% 11,43%

ORGANIZAÇÕES E 
AGÊNCIAS INTER-
NACIONAIS

2005 2,66% 2,83% 1,13% 1,85% 3,40% 0,82% 5,60% _ 5,57% 1,32% _ 0,56% 2,79%

2006 1,31% 2,02% 0,94% 1,75% _ 0,74% 3,79% _ 5,55% 1,08% _ 0,56% 1,97%

2007 1,78% 1,90% 1,18% 1,54% _ 0,54% 4,14% 4,36% 5,12% 1,05% 1,47% 0,70% 2,16%

*A variável permite marcação múltipla.



04O desafio da qualidade 
nas escolas e nos meios de comunicação

Foto: Manuel Salvador Saldarriaga Quintero País: Colômbia Título: Educación al aire libre

A educação é uma das problemáticas mais urgentes para a América 
Latina em sua atual cruzada por um modelo de crescimento econômico 

e de desenvolvimento com equidade social. Nos últimos anos, foram 
registrados avanços na grande maioria de países da região no que 

diz respeito às taxas de matrícula e ao acesso equitativo às escolas. 
Entretanto, a tarefa de garantir plenamente, e com qualidade, este 

direito a crianças e adolescentes ainda apresenta enormes desafios.

O foco crescente e prioritário nos aspectos relacionados à qualidade do ensino na região é o 
avanço a ser celebrado no que diz respeito à maneira como a imprensa latino-americana cobre 
o tema educação. Este tópico, além disso, se mantém no primeiro lugar no ranking de temas. 
Em contrapartida, os usuários dos sistemas públicos de ensino (crianças e adolescentes) e os 
professores são pouco ouvidos como fontes de informação.

Um dos compromissos assumidos pelos governos da América Latina no âmbito dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) é universalizar o ensino fundamental antes de 
2015. Os dados de um relatório de monitoramento dos Objetivos, elaborado pela Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), mostram que, no ano de 2006, a taxa de 
matrícula na primeira série atingiu, na região, a média de 94%, frente aos 86% registrados 15 
anos antes. Mas, em matéria de educação secundária – equivalente ao ensino médio no Brasil 
–, o panorama é diferente: embora vários países tenham níveis de acesso que alcançam três a 
cada quatro jovens em idade de cursar esta etapa, em muitas nações prevalecem baixos índices 
de acesso e de conclusão.
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Rosa Blanco e Daniel Taccari, assessores regionais da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), afirmam 
que são poucas as nações onde pelo menos metade da população concluiu o 
ensino secundário. “Inclusive, há um número reduzido de países nos quais 
menos de uma a cada três pessoas concluiu este nível. Este aspecto é parti-
cularmente sensível porque a educação primária é insuficiente, nos dias de 
hoje, para se sair da pobreza”.

A educação na imprensa
O monitoramento realizado pelas agências da Rede ANDI América Latina per-
mite concluir que, de todos os assuntos relevantes para a promoção e a defesa 
dos direitos da população infantil, Educação é o mais coberto pela imprensa 
(veja as páginas 30 e 31). De fato, mais de 22% de todos os textos sobre infância 
publicados em 2005, 2006 e 2007 têm a Educação como tema central.

“O fato de que a educação esteja presente dessa maneira nos meios de co-
municação é muito positivo e desejável”, afirma Álvaro Marchesi, secretário ge-
ral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (OEI). “Todos nós devemos nos preocupar com a infância, com os 
condicionantes de sua vida e de sua aprendizagem, e com suas famílias”.

No ano de 2007, os meios impressos da Venezuela foram os que mais pu-
blicaram notícias sobre Educação (uma média de 799 textos por jornal). A 
imprensa daquele país apresenta excelentes resultados quantitativos em rela-
ção ao tema nos três anos analisados. De sua parte, a Guatemala registrou a 
menor cobertura (204 textos por diário).

Analisadas individualmente, algumas nações apresentaram mudanças sig-
nificativas quanto ao número de notícias sobre Educação de um ano para 
outro. Nos nove jornais da Colômbia, por exemplo, o número de textos pu-
blicados passou de 1.877 em 2005 para 2.956 em 2007. Diferentemente, países 
como Equador e Guatemala tiveram notáveis reduções da cobertura.

Em busca de reações
A jornalista colombiana Luz 
Marina Salazar Vargas considera 
que o aumento da cobertura 
foi um fator importante para 
as mudanças que ocorreram 
no setor da educação. Ela 
destaca as denúncias sobre as 
condições desumanas em que 
muitas meninas e meninos vão 
à escola: “descalços, com fome, 
sem carteiras, com goteiras, 
atravessando rios e quebradas: 
um verdadeiro perigo”.

Para a jornalista, especializada 
em direitos humanos, esse tipo 
de notícia demanda reações 
por parte dos governantes. Tal 
postura é desejável e transforma 
o jornalismo num agente social 
capaz de vigiar o cumprimento 
das políticas públicas e dos 
direitos humanos numa 
perspectiva transversal.

A COBERTURA SOBRE EDUCAÇÃO 
(Dados por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência com foco na educação em 2005, 2006 e 2007)*

ASPECTOS

   País

 Ano A
R

G
EN

TI
N

A

B
O

LÍ
V

IA

B
R

A
SI

L

C
O

LÔ
M

B
IA

C
O

ST
A

 R
IC

A

EQ
U

A
D

O
R

G
U

AT
EM

A
LA

M
ÉX

IC
O

N
IC

A
R

Á
G

U
A

 

PA
R

A
G

U
A

I

U
RU

G
U

A
I

V
EN

EZ
U

EL
A

 

A
M

ÉR
IC

A
 

LA
TI

N
A

QUANTIDADE 
TOTAL DE 
NOTÍCIAS
SOBRE 
EDUCAÇÃO

2005 5.466 2.329 28.092 1.877 1.935 4.524 1.515 - 835 3.248 - 4.848 54.669

2006 5.683 3.189 38.376 2.365 - 4.556 2.006 - 684 3.359 - 5.582 65.800

2007 5.183 3.320 39.000 2.956 - 3.554 1.429 2.659 954 3.346 1.230 5.592 69.223

TOTAL DE  
VEÍCULOS  
QUE INTEGRAM 
A ANÁLISE

2005 12 9 54 9 4 10 7 - 5 5 - 6 121

2006 12 8 54 9 - 10 7 - 4 5 - 7 116

2007 12 9 54 9 - 11 7 5 4 5 7 7 130

MÉDIA DE NOTÍ-
CIAS  
PUBLICADAS 
POR VEÍCULO

2005 456 259 520 209 484 452 216 - 167 650 - 808 452

2006 474 399 711 263 - 456 287 - 171 672 - 797 567

2007 432 369 722 328 - 323 204 532 239 669 176 799 532

* Estimativa obtida por meio do método de “mês composto” (ver Metodologia). Os percentuais foram calculados a partir de uma amostra das notícias sobre Infância 
e Adolescência publicadas nos três anos. A quantidade de notícias sobre Educação selecionadas em cada ano foi de 2.341 (2005), 3.198 (2006) e 3.250 (2007).
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A qualidade como notícia
Mais do que garantir o acesso universal à educação básica, é evidente a ne-
cessidade de estabelecer mecanismos para melhorar a qualidade da educação 
das crianças da região. “Os países da América Latina e do Caribe realizaram 
grandes avanços em termos de atendimento, o que faz que seja muito possí-
vel que alcancem a meta proposta no segundo objetivo do milênio”, atesta o 
informe de monitoramento dos ODMs da Cepal. “Tão importante quanto a 
cobertura é garantir que as crianças que frequentam a escola incorporem, de 
maneira efetiva, habilidades de leitura, escrita e matemática e que, além disso, 
concluam o ensino fundamental no tempo esperado”.

Para assegurar uma educação de qualidade, capaz de minimizar proble-
mas como o abandono e a evasão escolar, é preciso implementar políticas 
públicas integrais. “Os novos cenários sociais, em constante transformação, 
assim como o vertiginoso desenvolvimento das novas tecnologias, apresen-
tam demandas consideráveis para a educação e, por conseguinte, para os do-
centes”, analisa Rebeca Cevallos, consultora de educação e trabalho docente 
da Unesco. “Sem dúvida, em muitos casos, continuam sendo reproduzidos, 
sistematicamente, velhos problemas”.

Não é, então, uma surpresa, mas sim algo a se celebrar, o fato de que o cres-
cente interesse pela qualidade do ensino tenha começado a se transportar para 
as páginas dos jornais. Em 2007, 16,35% dos textos sobre educação eram sobre 
a qualidade, o que a converteu no aspecto mais abordado sobre a temática.

Um olhar mais profundo permite ver, no entanto, notáveis diferenças en-
tre as nações. Na Colômbia, por exemplo, 30,62% dos textos que falavam de 
Educação em 2007 se centravam neste aspecto, enquanto na Bolívia, no Equa-
dor e na Venezuela o valor ficava ao redor de 4%. Olhando de um ano a outro, 
em cada um dos países a cobertura jornalística sobre a qualidade de ensino 
mostrou grandes variações. No Brasil, por exemplo, a média de notícias que 
discutiram esse aspecto subiu de 7,52%, em 2005, para 20,12%,em 2007. Por 
outro lado, na Nicarágua, tal média diminuiu notavelmente, ao passar de 
22,51%,em 2005, para 8,28%, em 2007.

Distintos enfoques
O debate sobre a qualidade do 
ensino não pode se restringir 
a um aspecto específico. 
Afinal, são vários os fatores 
que influem na aprendizagem 
dos estudantes. “Nessas 
matérias pode-se abordar, 
por exemplo, a formação do 
professor e a situação dos 
cursos universitários, além de 
escutar as opiniões e sugestões 
dos atores envolvidos”, afirma a 
ombudsman do jornal O Povo, 
de Fortaleza (Brasil), Rita Célia 
Faheina.

As estatísticas e os 
indicadores são outros 
aspectos que precisam ser 
bem trabalhados. O indicador, 
conforme enfatiza Faheina, 
deve funcionar como ponto 
de partida para a matéria. “É 
importante localizar os dados e, 
então, exemplificar, buscando 
personagens e opiniões”.

COBERTURA DE QUESTÕES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS RELEVANTES PARA A AMÉRICA LATINA 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência com foco na educação, em 2005, 2006 e 2007)*

TEMAS

   País

Ano A
R

G
EN

TI
N

A

B
O

LÍ
V

IA

B
R

A
SI

L

C
O

LÔ
M

B
IA

C
O

ST
A

 R
IC

A

EQ
U

A
D

O
R

G
U

AT
EM

A
LA

M
ÉX

IC
O

N
IC

A
R

Á
G

U
A

 

PA
R

A
G

U
A

I

U
RU

G
U

A
I

V
EN

EZ
U

EL
A

 

A
M

ÉR
IC

A
 

LA
TI

N
A

ACESSO A 
EDUCAÇÃO E 
EVASÃO 
ESCOLAR

2005 4,10% 11,12% 3,20% 31,44% 8,27% 1,57% 10,63% _ 7,78% 4,93% _ 4,35% 8,74%

2006 7,18% 4,80% 8,44% 19,87% _ 1,36% 9,32% _ 12,28% 4,79% _ 5,36% 8,16%

2007 7,35% 1,75% 7,54% 20,50% _ 1,69% 18,19% 15,23% 12,05% 5,80% 8,21% 5,83% 9,47%

QUALIDADE
DO ENSINO

2005 5,21% 16,36% 7,52% 33,53% 7,70% 7,71% 20,46% _ 22,51% 9,36% _ 10,07% 14,04%

2006 16,59% 6,62% 22,45% 31,46% _ 3,01% 27,07% _ 26,32% 8,81% _ 3,19% 16,17%

2007 14,82% 4,76% 20,12% 30,62% _ 4,25% 21,76% 26,74% 8,28% 6,25% 38,21% 4,01% 16,35%

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

2005 1,85% 6,66% 2,73% 7,31% 1,81% 4,49% 9,24% _ 4,91% 6,59% _ 2,83% 4,84%

2006 6,25% 3,14% 9,94% 7,06% _ 2,24% 13,41% _ 4,39% 6,34% _ 1,63% 6,04%

2007 5,54% 3,92% 8,86% 5,89% _ 2,95% 9,17% 9,18% 2,31% 3,59% 10,08% 3,93% 5,95%

*As variáveis permitem marcação múltipla.
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Uma boa escola 
O acesso e o abandono são aspectos distintos do mesmo desafio: a permanência 
dos estudantes na escola. Por isso, a presente análise da cobertura da imprensa 
também levou em conta os temas relacionados com as condições necessárias 
para que a escola seja atrativa, dentre as quais se destacam o orçamento públi-
co para a educação, a infraestrutura das escolas e o material didático.

Entre 2005 e 2007, os jornais registraram um aumento relativo do total 
de notícias que fazem referências ao orçamento e às reivindicações dos pro-
fessores. De todos os elementos citados no parágrafo anterior, o que obteve 
maior destaque no ano de 2005 foi a infraestrutura; já em 2007, as questões 
orçamentárias se sobressaíram, atingindo uma cobertura mais extensa na 
Nicarágua (26,1%). No mesmo ano, a Argentina se destacou em termos da 
quantidade de textos sobre as reivindicações dos professores (28,81%).

Desafios para a agenda
São muitos os assuntos que não ocuparam um espaço significativo na im-
prensa do continente. Nesta lista apareceram níveis específicos de ensino, tais 
como a educação infantil, que obteve uma média de 0,6% durante três anos, 
e o acesso à educação superior, que registrou 1%.

Alfredo Astorga, especialista regional da Unesco, reconhece que, de ma-
neira geral, a cobertura midiática sobre educação é uma indicação positiva 
do aumento gradual da importância do tema na agenda pública. Contudo ele 
alerta para os evidentes altos e baixos.

Uma análise mais aprofundada dos textos sobre Educação demonstra que o 
aumento e a melhoria da qualidade da cobertura sobre este tema não significam 
que o desafio de um jornalismo verdadeiramente qualificado esteja superado. São 

Primeiros passos
Hoje, é possível afirmar que, 
cada vez mais, ganha espaço nas 
políticas públicas a certeza de que a 
educação nos primeiros anos de vida 
é fundamental para assegurar uma 
boa trajetória escolar. Apesar disso, o 
debate em torno da educação infantil 
é recente na Argentina e na América 
Latina. Assim como na agenda das 
políticas educacionais, a inclusão 
da educação infantil nos meios de 
comunicação foi tardia.

Marcela Isaías
Jornalista e editora do suplemento  
de Educação do jornal La Capital,  
de Rosário, Santa Fé, Argentina.  
Marcela é jornalista Amiga da 
Criança. 

Professores invisíveis

O escritor português José Saramago disse, certa vez, que 
“os autênticos heróis do nosso tempo não são os astro-
nautas, os pilotos de Fórmula 1 nem os vencedores das 
Olimpíadas, são os professores”. Sem dúvida, diferente-
mente de Saramago, prêmio Nobel de Literatura, o reco-
nhecimento que as sociedades latino-americanas outor-
gam aos educadores de nossa época é quase nulo: faltam 
professores, a formação é insuficiente e muitos deles não 
conseguem equilibrar sua vocação para o magistério 
com condições trabalhistas dignas. Além disso, de acor-
do com o Instituto de Estatística da Unesco (UIS), nos 
países em desenvolvimento não é raro encontrar profes-
sores sem qualquer tipo de formação de nível superior.

“A qualidade da educação de um país depende da 
qualidade de seus professores. Tudo o que se fizer para 
melhorar a capacitação e as condições de trabalho dos 
docentes contribui também para a qualidade da educa-
ção”, defende Álvaro Marchesi, da OEI.

É possível afirmar, porém, que, embora a qualida-
de da educação seja um aspecto presente nos meios de 

comunicação, a discussão sobre este tema nos jornais 
latino-americanos é muito dependente de fatos pontuais, 
como o lançamento de políticas públicas específicas ou 
de avaliações que comparam escolas, regiões de um país e 
países no continente ou no mundo. Além disso, há outros 
aspectos relacionados à qualidade que devem serem con-
siderados, e a formação dos professores é um deles.

Em média, somente 5,7% dos textos monitorados du-
rante os três últimos anos tocaram no tema da formação. 
Invisíveis no jornalismo do continente, os professores 
não são heróis (como quer Saramago), nem vítimas (veja 
a página seguinte). Para retirá-los da invisibilidade, talvez 
seja a hora de encará-los como uma categoria profissional 
essencial para o desenvolvimento humano. 

O mínimo que se deveria esperar dos jornalistas de 
uma região com tantos desafios na área da educação é 
que houvesse investigações mais aprofundadas sobre os 
motivos do baixo investimento em políticas públicas para 
a qualificação do docente e do ensino em geral e/ou sobre 
as experiências de sucesso nesse campo.
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baixos os percentuais de notícias que fazem referências, por 
exemplo, à legislação e a dados estatísticos, elementos que 
enriquecem e contextualizam a informação: as citações de 
leis relacionadas com a infância não chegaram a 1% nos três 
anos. A única exceção foi a Argentina, onde, em 2006, duas 
de cada 100 notícias analisadas fizeram menção a elas. Mas 
no ano de 2007 a porcentagem caiu para 0,23%.

Desse modo, fica claro que, apesar dos avanços no 
plano da legislação em toda a região, as discussões midi-
áticas sobre educação se dão fora do marco jurídico que 
estabelece os direitos da infância e da adolescência.

Em termos de dados estatísticos, uma média de 4% das 
notícias publicadas em 2005 apresentou números oficiais 
ou resultados de pesquisas sobre educação. Em 2007, a 
porcentagem se manteve estável em 4,91%. O Brasil é o 
único país onde a cifra foi mais expressiva, passando de 
11,36% em 2005 para 25,95% em 2007. Nesse sentido, 
cabe destacar que os textos sobre educação publicados 
nos jornais brasileiros são relativamente mais qualificados 
do que os divulgados nos periódicos dos outros países.

A voz ausente  
de professores e alunos
No caso da Educação, os jornalistas incluíram, em 2007, 
uma média de 1,38 fonte por artigo publicado, cifra que 
não representa nem a metade do mínimo recomendado 
pelas faculdades de Comunicação Social e Jornalismo: três 
por matéria. Este fato merece uma reflexão tanto por parte 
dos meios quanto das entidades públicas e privadas em seu 
papel de geradoras de informação qualificada. Segundo 
Marcelo Avilés, editor de Comunicações e Publicações da 
Unesco Chile, as entidades na área da educação percebem o 

seu papel como fontes de informação. “Sem dúvida, muitas 
organizações têm dificuldade para se posicionar nos meios 
de comunicação e veicular suas ações, o que se soma à falta 
de formação dos jornalistas na área da educação”.

Os dados levantados pela Rede ANDI indicam que, 
em 2007, os diários ouviram o governo em 41,84% dos 
casos. A voz oficial se converteu, assim, na mais ouvida 
pelas redações latino-americanas. 

Os repórteres do México (61,95%), da Nicarágua 
(57,65%) e da Bolívia (56,84%) foram os que mais utiliza-
ram fontes do setor público. No outro extremo estão os do 
Equador e do Paraguai, com menos de 30% nos três anos.

A valorização das falas oficiais pode ser, em alguns pa-
íses, menor do que parece. Quando somadas, as porcen-
tagens de crianças, adolescentes, comunidades escolares e 
famílias (29,27%) representam um bom equilíbrio frente 
às fontes governamentais (41,84%). Esta lógica se evi-
dencia na medida em que outras falas são consideradas.

Mas quando essas vozes são observadas isoladamen-
te, percebe-se que a participação dos professores e dos 
alunos é pequena. Durante os três anos de pesquisa, os 
professores foram consultados numa média de 8,85% das 
notícias analisadas. Em 2007, os menos ouvidos foram 
os docentes da Bolívia (3,01%), do México (4,93%) e do 
Uruguai (4,96%). Já os jornalistas da Colômbia (10,26%), 
da Guatemala (14,63%) e da Nicarágua (15,30%) foram 
os que deram mais espaço aos professores.

Entre 2006 e 2007, houve uma pequena diminuição 
da porcentagem total de vezes em que a voz dos estudan-
tes foi ouvida: de 5,81% para 4,46%. De maneira geral, 
os alunos são a última instância a que os jornalistas re-
correm quando falam sobre Educação, embora sejam os 
mais afetados pelos avanços e retrocessos no setor. •

MENÇÃO A POLÍTICAS PÚBLICAS E DADOS, INDICADORES SOCIAIS OU ESTATÍSTICAS 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência com foco na educação, em 2005, 2006 e 2007)*
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DISCUTEM POLÍ-
TICAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS

2005 3,84% 9,57% 26,44% 19,49% 6,41% 1,70% 4,55% - 2,16% 34,17% - 3,01% 11,13%

2006 6,79% 10,47% 20,89% 12,47% - 0,26% 0,20% - 3,07% 25,21% - 2,13% 9,06%

2007 2,53% 4,19% 20,61% 14,92% - 0,53% 0,21% 17,84% 0,83% 29,06% 41,43% 12,21% 13,12%

MENCIONAM 
DADOS, 
INDICADORES 
SOCIAIS OU 
ESTATÍSTICAS

2005 3,84% 2,88% 11,36% 5,04% 5,27% 0,77% 3,30% - 5,75% 1,32% - 0,93% 4,05%

2006 5,47% 2,45% 13,88% 3,26% - 0,57% 1,50% - 2,34% 2,32% - 1,09% 3,65%

2007 5,02% 1,39% 25,95% 2,92% - 0,19% 1,89% 3,24% 2,50% 1,52% 7,94% 1,48% 4,91%

*As variáveis permitem marcação múltipla.



05Saúde na imprensa: 
é melhor prevenir do que curar

Cinco dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 

(ODMs), estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas 

(ONU), estão relacionados 
com a saúde de crianças 

e adolescentes: reduzir a 
mortalidade dos menores de 

cinco anos, melhorar a saúde 
das gestantes, combater o HIV/

Aids, a malária e outras doenças 
infecciosas, erradicar a miséria 

e a fome e garantir o respeito 
ao meio ambiente. Que papel a 

imprensa vem representando na 
consecução de tão importantes 

objetivos? Este estudo indica 
que os textos relacionados 
à saúde estão entre os mais 

qualificados, mas revela que 
ainda existem muitos desafios 

para ser superados.

A saúde é determinante para o bem-estar dos indivíduos, de suas famílias e das diversas comu-
nidades de que fazem parte. O Panorama Social de América Latina, publicado em 2005 pela Co-
missão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), destaca que todos têm direito ao 
cuidado eficiente e à atenção em termos de saúde. Cabe ao Estado assegurar esse direito e garantir 
que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso ao saneamento básico.

Na América Latina e no Caribe, o principal obstáculo para a saúde das crianças é uma grande 
pedra chamada pobreza. Na região mais desigual do planeta, se o crescimento econômico não 
modificar a distribuição de renda, não haverá melhoria dos níveis de miséria. A mudança na 
distribuição da riqueza ajudaria a elevar significativamente os recursos dos setores mais pobres 
e permitiria ao continente alcançar as metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODMs) em prazos mais curtos, o que aliviaria o sofrimento de milhares de pessoas. 

Vale destacar também que o cuidado com a saúde da mãe, desde a gestação, é um fator que aumenta 
as possibilidades de sobrevivência da criança, do pleno desenvolvimento cognitivo, da linguagem e das 
diversas habilidades sociais. De acordo com o estudo Situação Mundial da Infância 2008, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), quando uma criança cresce bem alimentada, num ambiente 
que estimule a aprendizagem e contemple suas emoções, diminuem as probabilidades de problemas 
de saúde. Assim, a criança passa a ter mais oportunidades de obter um bom rendimento escolar, de 
maneira que lhe possibilite a felicidade de ser uma pessoa útil para si mesma e para a sociedade.

Foto: Márcio Vasconcelos País: Brasil  
Título: Carinho e proteção
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Principais enfoques 
De modo geral, é possível dizer que os meios de comunicação e os jor-
nalistas latino-americanos estão, de alguma forma, atentos aos assuntos 
relacionados à saúde de crianças e adolescentes. Nos 12 países monito-
rados pela Rede ANDI, distintos aspectos ligados a essa questão tiveram 
destaque na cobertura.

De acordo com o que vimos, a Saúde é o terceiro tema mais abordado 
pelos diários latino-americanos, com 11,7% da produção jornalística so-
bre infância registrada em 2007, atrás apenas das notícias sobre Educação 
(com 24%) e Violência (13,3%). O volume de textos referentes à área da 
Saúde se manteve estável ao longo de 2005, 2006 e 2007.

Em países como México, Uruguai e Venezuela, a cobertura deste tema 
em 2007 ficou acima da média, superando o espaço dedicado à temática 
sobre Violência. No México, ela corresponde a 18,72% do total, o maior 
percentual de todos os países nos últimos três anos.

O tratamento editorial destinado pelos jornais à Saúde se destaca por 
sua qualidade em muitos aspectos. Entre eles – o que representa um avan-
ço importante – está a atenção conferida à saúde das mães, além de um 
grande conjunto de textos classificados como “questões gerais”, que apre-
sentam as maiores porcentagens em todos os países (este subtema agrupa 
diversos tópicos, como o uso de remédios e as campanhas de mobilização, 
prevenção e vacinação).

A saúde da criança começa com a mãe
A média dos resultados alcançados na região nos três anos indica que 
aproximadamente 25% das notícias sobre Saúde discutem aspectos rela-
cionados ao subtema Saúde Materna, o qual abarca importantes aspectos 
da saúde da mulher e das crianças, entre os quais se destacam o aborto, a 
mortalidade materna, a gravidez, o cuidado pré-natal e a amamentação. 
Estes tópicos dizem respeito ao quinto ODM, que tem como meta reduzir, 
entre 1990 e 2015, a mortalidade materna em dois terços e universalizar o 
acesso à saúde reprodutiva até 2015.

O jornalista e professor da Universidade de Brasília (UnB) Solano Nas-
cimento enfatiza o quanto é fundamental que a imprensa esteja atenta 
aos nexos entre a saúde das crianças e a saúde da mãe. “Os problemas 
enfrentados pelas gestantes ou durante o parto têm um reflexo grande no 
nascimento e no desenvolvimento de meninos e meninas”, afirma.

Em 2007, a quantidade de textos relacionados à Saúde Materna foi 
mais expressiva do que a média geral em cinco dos 12 países. No Mé-
xico, esses textos representam 69,27% do total publicado sobre Saúde; 
na Nicarágua, 49,15%; e na Argentina, 35,83%. O Equador tem a menor 
cobertura: 8,57% em 2007.

No México, a imprensa abordou, entre outros assuntos, o processo de 
descriminalização do aborto no Distrito Federal, a partir de mudanças do 
Código Penal e da Lei da Saúde. Perspectiva similar foi identificada nos 
jornais uruguaios a partir das diretrizes estabelecidas pela Lei de Saúde 
Sexual e Reprodutiva, promovida por organizações de mulheres da so-
ciedade civil. A Nicarágua passou pelo processo inverso: em outubro de 
2006, por influência de líderes religiosos e em meio a uma campanha elei-
toral, o aborto terapêutico, em vigor no Código Penal desde 1891, passou 
a ser penalizado.

Questão de
saúde pública
O tema da mortalidade 
materna é abordado com 
especial atenção por 
todos os organismos de 
saúde internacionais e pela 
Organização das Nações 
Unidas. Embora na América 
Latina as mortes relacionadas 
à gravidez e ao parto não 
assumam a mesma dimensão 
que na África Subsaariana, 
ainda assim este é um problema 
de saúde pública em quase 
todos os países da região.

Embora os dados apontem 
para uma redução de 28% da 
taxa de mortalidade materna, 
na faixa de 130 por grupo 
de 100 mil nascidos vivos, o 
avanço não foi suficiente para 
alcançar a meta dos ODMs 
para 2015, de acordo com 
a própria ONU. O relatório 
Progreso para la infancia: un 
boletín de calificaciones de la 
mortalidad materna (Progresso 
para a infância: Um boletim 
informativo sobre a mortalidade 
materna), lançado em 2008 
pelo Unicef, aponta que a média 
regional mascara enormes 
diferenças entre os países: por 
exemplo, enquanto a taxa do 
Chile é uma das mais baixas do 
mundo em desenvolvimento 
(17 por 100 mil), a da Bolívia é 
muito alta (230 por 100 mil).
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Jornalismo em  
tempos de escassez 
As médias observadas na região indicam que o enfoque 
de questões como Nutrição, Epidemias, Mortalidade In-
fantil e HIV/Aids é baixo – na maioria dos casos, inferior a 
10% dos textos sobre Saúde. As notícias que abordaram a 
Nutrição em 2007, por exemplo, correspondem a 9,94% 
do total – esta é a cifra mais representativa desde 2005. 
Destacaram-se, nesse sentido, a imprensa colombiana e 
a guatemalteca, que – acompanhando a tendência cres-
cente desde 2005 – dedicaram mais de 20% das matérias a  
esse subtema.

A escassa atenção dispensada pela mídia impressa 
não é coerente com a relevância da questão nutricional 
para o desenvolvimento adequado da criança durante a 
gravidez e os primeiros anos de vida. De acordo com a 
Situação Mundial da Infância 2008, do Unicef, os proble-

mas de nutrição da mãe e do filho são a causa de 50% 
das mortes nesta etapa de desenvolvimento.

É essencial que a imprensa aumente a atenção dispen-
sada à questão nutricional e à temática da segurança ali-
mentar em todos os seus aspectos. Em tempos de escassez 
– de terra, sementes, comida, água e de emprego –, a saú-
de alimentar é uma condição fundamental nas socieda-
des que se consideram verdadeiramente equitativas.

Mortes precoces
A presença de textos sobre mortalidade infantil é ainda 
menor: desde 2005, a média chega a 3% do total sobre 
Saúde. O fato se justifica ante a sensível redução de casos, 
mas a mídia ainda tem um papel a desempenhar para 
que o tema permaneça na agenda dos países. A região ca-
minha a passos largos em direção à redução de dois ter-
ços das mortes dos menores de cinco anos, entre 1990 e 

SUBTEMAS DE SAÚDE 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência com foco na saúde, em 2005, 2006 e 2007)*
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SAÚDE  
MATERNA

2005 24,81% 18,77% 27,47% 30,15% 36,08% 15,45% 17,09% - 16,93% 33,70% - 7,80% 22,82%

2006 37,25% 19,81% 23,43% 31,07% - 9,53% 16,35% - 31,48% 32,23% - 12,49% 23,74%

2007 35,83% 18,10% 32,41% 22,68% - 8,57% 16,15% 69,27% 49,15% 25,50% 30,83% 10,35% 28,99%

NUTRIÇÃO

2005 7,26% 6,42% 7,95% 14,85% 5,49% 11,31% 15,24% - 4,91% 7,12% - 6,40% 8,69%

2006 7,68% 8,82% 11,01% 13,42% - 9,53% 17,70% - 7,14% 4,31% - 4,05% 9,30%

2007 8,70% 9,69% 9,44% 21,08% - 11,36% 24,08% 8,82% 2,99% 5,81% 3,76% 3,59% 9,94%

EPIDEMIAS

2005 0,77% 10,53% 0,34% 1,35% 6,43% 12,11% 3,52% - 25,63% 1,89% - 12,38% 7,50%

2006 1,29% 9,66% 0,76% 0,80% - 4,08% 5,81% - 15,61% 2,50% - 14,30% 6,09%

2007 2,46% 3,34% 0,53% 0,30% - 3,71% 7,64% 3,88% 13,03% 9,20% 2,91% 17,65% 5,88%

MORTALIDADE 
INFANTIL

2005 3,42% 5,69% 3,63% 1,12% 2,32% 1,45% 5,36% - 2,69% 2,39% - 1,98% 3,01%

2006 1,65% 1,57% 1,90% 1,52% - 0,96% 3,24% - 2,12% 1,87% - 1,49% 1,81%

2007 1,72% 2,40% 3,38% 2,05% - 3,01% 2,20% 1,06% 2,14% 1,78% 2,18% 0,57% 2,05%

HIV / AIDS

2005 3,54% 2,78% 3,18% 4,05% 3,90% 3,84% 7,20% - 2,53% 2,11% - 4,33% 3,75%

2006 2,01% 3,99% 3,61% 4,31% - 6,81% 5,81% - 9,26% 4,37% - 1,83% 4,67%

2007 4,22% 3,34% 2,49% 3,04% - 5,45% 5,58% 1,69% 11,54% 3,12% 1,46% 1,48% 3,95%

2005 60,21% 55,81% 57,43% 48,48% 45,78% 55,84% 51,59% - 47,31% 52,78% - 67,11% 54,23%

OUTROS 2006 50,12% 56,16% 59,30% 48,88% - 69,10% 51,08% - 34,39% 54,72% - 65,84% 54,40%

2007 47,06% 63,12% 51,74% 50,84% - 67,90% 44,35% 15,27% 21,15% 54,60% 58,86% 66,36% 49,20%

*As variáveis permitem marcação única. 
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2005, meta estabelecida no quarto ODM. Segundo o relatório Progresso para 
as Crianças, lançado em 2007 pelo Unicef, entre 1990 e 2003 as mortes por 
grupo de mil nascidos vivos diminuíram de 56 para 33 entre crianças meno-
res de cinco anos e de 43 para 25 entre os menores de um ano. 

Os avanços na redução da mortalidade foram grandes em todos os paí-
ses, embora as diferenças se mantenham. As nações menos desenvolvidas da 
região são as que continuam tendo mais dificuldade para atender e reduzir 
os riscos que levam meninos e meninas à morte. A situação mais séria é a 
da Bolívia, onde o índice registrado é de 20 por 1.000. Em alguns países há 
diferenças internas (regionais) significativas, que não podem ficar escondi-
das atrás das médias estatísticas.

Aids cada vez mais prevalente nos jovens
Embora seja essencial saber como o HIV/Aids afeta a população infantil-juvenil, 
somente 3,95% dos textos sobre Saúde publicados em 2007 discutiram o tema.

A infecção por HIV é uma das epidemias mais devastadoras da história 
e afeta com maior intensidade os mais vulneráveis, principalmente as mu-
lheres e as crianças. Na América Latina, 1,9 milhão de pessoas viviam com 
o HIV em 2007, sendo que 55 mil eram menores de 15 anos.

Os avanços da região em direção ao cumprimento do oitavo ODM – 
deter e começar a reduzir a incidência de HIV/Aids até 2015 –, como os 

Entrevista –  Agente estratégico

A saúde materna representou um terço da cobertura 
relativa à saúde realizada pelos diários latino-ame-
ricanos. Qual é a importância de se trazer este tema 
para os jornais? 
O fato de a mídia dar mais atenção a essa questão é 
uma evidência de que estão ocorrendo mudanças no 
enfoque da saúde de crianças e adolescentes. Depois da 
redução da mortalidade por causa de doenças infec-
ciosas e diarréias, se constatou a necessidade de atuar 
em outras frentes, como a da mortalidade no primeiro 
ano de vida e a da melhoria da assistência na gravidez  
e no parto.

Em 2007, o grupo de meninos e meninas com menos 
de 15 anos representaram 17% do total de novos ca-
sos de infecção por HIV. De que forma o jornalismo 
pode ajudar?
O papel da imprensa tem sido fundamental para mos-
trar as novas faces que esse problema está assumindo. 

Se não há informação e se não se exige que sejam toma-
das as medidas devidas, dificilmente novas estratégias 
de prevenção receberão o impulso necessário. Muitas 
das medidas preventivas podem gerar uma resistência. 
Então, para garantir a adesão da população é necessário 
que os meios deem destaque para a vulnerabilidade de 
crianças e adolescentes por meio das estatísticas e da in-
clusão de histórias reais em suas matérias.

Houve aumento de 10%, em 2005, para 20% em 2007, 
dos textos que mencionam dados estatísticos no Brasil. 
O acesso a esses dados ficou mais fácil ou houve uma 
mudança de enfoque? 
A mídia sempre se interessou por estatísticas e pesqui-
sas bem-feitas. A mudança é que o acesso aos bancos de 
informação ficou mais fácil e também houve aumento 
da produção de dados. As estatísticas servem para fa-
zer um retrato da situação, para revelar as tendências e 
avaliar as políticas. 

Para a repórter Lígia Formenti, do jornal brasileiro O Estado de S.Paulo, é preciso divulgar a concepção de saúde como 
direito, principalmente no caso de crianças e adolescentes. Ela também defende uma atuação mais forte da mídia no 
sentido de abordar as necessidades dos diversos setores da sociedade.
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bons resultados obtidos pelo Brasil, que freou a evo-
lução da doença, ficam ameaçados quando se con-
sidera que os países do Caribe registram uma das 
mais altas taxas de prevalência do planeta (1%), de-
pois da África subsaariana. A diminuição de casos 
no mundo, de 3 milhões em 2001 para 2,7 milhões 
em 2007, também é alentadora, embora não seja mo-
tivo para entusiasmo, já que à sua sombra aumen-
ta o número de meninos e meninas com HIV: em 
2007, os menores de 15 anos representavam 17% dos  
novos infectados.

Jornalismo da boa saúde
A qualidade das notícias que abordam a saúde de 
crianças e adolescentes da região pode ser avaliada em 
função dos elementos de contextualização: referências 
à legislação, alusão às políticas públicas, utilização de 

estatísticas, diversidade de fontes, enfoque de busca 
de soluções.

Os dados gerais da cobertura sobre saúde reali-
zada pelos jornais latino-americanos registram uma 
qualidade superior em comparação à abordagem dos 
demais temas diretamente relacionados à infância e 
à adolescência.

Mas ainda há muito a caminhar para que a mídia 
de todos os países apresente os mesmos padrões de co-
bertura e avanços significativos nos diversos elementos 
de contextualização – como demonstra o fato de que, 
embora no México e no Uruguai mais de um quarto 
das notícias façam referência aos marcos legais gerais, 
na Guatemala, na Bolívia e no Equador eles são citados 
em menos de 1% dos textos publicados em 2007.

Nesse sentido, a editora de Sociedade do jornal 
uruguaio La Diaria, Silvana Silveira, chama a atenção 
para a necessidade de uma cobertura que não fique li-

SAÚDE: LEGISLAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTATÍSTICAS 
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência com foco na saúde, em 2005, 2006 e 2007)*
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MENCIONAM A 
CONVENÇÃO 
SOBRE OS 
DIREITOS DA 
CRIANÇA

2005 0,80% 0,00% 0,23% 0,00% 0,21% 0,07% 0,00% _ 0,47% 0,06% _ 0,00% 0,18% 0,24%

2006 0,18% 0,12% 0,00% 0,00% _ 0,00% 0,00% _ 0,53% 0,00% _ 0,00% 0,09% 0,29%

2007 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% _ 0,00% 0,00% 0,44% 0,21% 0,05% 0,00% 0,02% 0,09% 0,23%

MENCIONAM 
LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA 
PARA A INFÂN-
CIA E ADOLES-
CÊNCIA

2005 0,15% 0,12% 0,11% 0,34% 0,42% 0,15% 0,00% _ 0,16% 0,11% _ 0,33% 0,19% 0,92%

2006 3,75% 0,00% 0,09% 0,24% _ 0,16% 0,00% _ 0,26% 0,44% _ 0,27% 0,58% 1,25%

2007 0,44% 0,00% 0,18% 0,76% _ 0,12% 0,15% 0,38% 0,21% 0,11% 0,40% 0,20% 0,27% 0,97%

MENCIONAM 
LEGISLAÇÃO 
EM GERAL

2005 1,50% 1,33% 7,04% 7,31% 1,16% 0,58% 0,50% _ 0,32% 1,45% _ 0,99% 2,22% 2,54%

2006 9,54% 1,45% 3,42% 7,27% _ 1,44% 0,41% _ 4,76% 1,50% _ 1,11% 3,43% 2,80%

2007 4,76% 0,77% 3,03% 3,12% _ 0,93% 0,44% 27,66% 11,97% 1,72% 38,90% 1,64% 8,63% 4,51%

DISCUTEM 
POLÍTICAS  
PÚBLICAS  
RELACIONADAS

2005 2,51% 2,66% 15,66% 12,49% 4,11% 1,67% 1,51% _ 0,47% 29,25% _ 1,49% 7,18% 5,05%

2006 4,20% 2,66% 15,65% 7,75% _ 0,56% 0,68% _ 0,53% 15,55% _ 4,74% 5,81% 5,74%

2007 4,79% 8,49% 15,41% 10,81% _ 0,81% 0,44% 4,88% 0,00% 24,42% 33,20% 15,45% 10,79% 7,65%

MENCIONAM 
DADOS,  
INDICADORES 
SOCIAIS OU 
ESTATÍSTICAS

2005 7,55% 8,35% 9,76% 11,14% 5,27% 3,48% 8,71% _ 10,92% 2,84% _ 4,09% 7,21% 4,05%

2006 7,53% 6,76% 18,03% 6,55% _ 2,32% 4,19% _ 10,32% 7,25% _ 3,39% 7,37% 4,33%

2007 9,65% 5,57% 19,86% 7,99% _ 1,04% 6,46% 5,76% 8,97% 3,77% 9,80% 8,94% 7,98% 4,20%

 *As variáveis permitem marcação múltipla.
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mitada ao factual. “Muitas vezes, cobrem-se temas que fazem parte de 
uma agenda e que, embora seja importante difundi-los, não necessaria-
mente implicam um olhar atento às práticas das autoridades sanitárias e 
dos médicos”, destaca.

O grande número de menções à legislação no México e no Uruguai (mais 
de 25% das matérias), a atenção da imprensa deste último país para a discus-
são sobre políticas públicas (seguido de perto pelo Paraguai) são evidências 
de uma cobertura geral mais qualificada sobre os assuntos relativos à saúde 
da infância e da adolescência nessas nações. Merece atenção a mudança de 
comportamento na Venezuela, onde o número de notícias sobre políticas e 
projetos de saúde aumentou de 1,49% (2005) para 15,4% (2007). E também 
se destaca o Brasil no que diz respeito às referências a dados estatísticos, que 
aumentaram de 9,76% para 19,86% entre 2005 e 2007.

Analisando o orçamento
O orçamento é um elemento central para a implementação de qualquer políti-
ca. No que se refere ao setor da Saúde, é de se lamentar que na maioria dos paí-
ses do continente não tenha havido aumento do gasto público, emboa o marco 
da agenda regional de reformas do sistema de saúde proponha melhorias na 
equidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados. Embora atualmente as 
nações da região estejam avançando em direção à criação de um pacote básico 
universal de serviços de saúde, ainda existem diferenças em vários aspectos.

Segundo dados da Cepal, na maioria dos países latino-americanos e cari-
benhos o gasto público com saúde é inferior a 40 dólares per capita e repre-
senta menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Uma pesquisa realizada pela ANDI Brasil, em 2007, sobre a cobertura do 
orçamento público destinado à infância e à adolescência neste país, demons-
tra que somente 3% das notícias relacionadas com o universo infantil e juvenil 
abordam os recursos investidos pelo governo. Desse total, somente outros 3% 
das notícias se referiam aos recursos empregados na saúde.•

As sociedades incorporaram nas últimas décadas um 
amplo conceito de saúde, que leva em conta o bem-es-
tar físico e mental dos indivíduos, bem como as condi-
ções de vida das famílias no que diz respeito à moradia, 
ao saneamento, ao meio ambiente e às políticas públi-
cas. O sétimo ODM destaca as mudanças climáticas e a 
destruição do meio ambiente, uma vez que tais fatores 
condicionam a qualidade de vida das sociedades.

O Relatório sobre os Objetivos do Milênio 2008 cha-
ma a atenção para a destruição do meio ambiente e 
para as limitadas esperanças de se reverter o dano atu-
al. A boa notícia é que a meta de acesso à água potável 
foi cumprida antecipadamente, o que é uma promes-
sa de um futuro melhor para crianças expostas a do-
enças relacionadas à falta de higiene.

Infelizmente, os resultados de nosso monitora-
mento evidenciam a dificuldade da imprensa latino-
americana em abordar saúde e meio ambiente como 
temas correlacionados – somente em 0,65% (2005) 
e 1,72% (2007)dos textos. Na Argentina e na Co-
lômbia, foram enconttados dasos mais significativos 
em 2007: 5,57% e 15,22%.

O desafio mais urgente que se coloca no horizonte 
da mídia é construir um discurso com enfoque inte-
gral, de forma que dê conta das relações entre saúde, 
meio ambiente e a realidade socioeconômica, com 
capacidade de identificar as políticas públicas para 
garantir um desenvolvimento sustentável.

Sobre as relações entre crianças, jovens, saúde e meio ambiente, 
consulte www.mudancasclimaticas.andi.org.br.

Questão orçamentária
O acompanhamento do orçamento 
é um desafio não somente para a 
mídia, mas também para a sociedade 
brasileira: assegurar instrumentos 
legais que garantam transparência 
dos gastos do governo. É uma 
contradição o fato de que é mais 
fácil ter acesso ao orçamento do 
Tesouro americano do que conhecer 
o orçamento do meu município. A 
sociedade somente será realmente 
democrática quando o cidadão puder 
acompanhar as contas públicas.

Sem falar que, no Brasil, a 
execução orçamentária não é 
obrigatória. Ou seja: os gestores não 
estão obrigados a cumprir o que está 
previsto no projeto de orçamento. 
Para se ter uma ideia, o Brasil 
gastou, somente no ano passado, 17 
vezes mais com juros e amortização 
da dívida pública do que com o 
orçamento destinado à educação

Renato Roseno
Assessor técnico da Associação 
Nacional de Centros de Defesa 
das Crianças e Adolescentes 
(Anced)

Emergência para o meio ambiente 



Violência:
um desafio em escala mundial

Foto: Gustavo Tissera País: Argentina Título: Abrazo del alma

Um dos grandes problemas que se colocam para a consolidação da garantia dos direitos funda-
mentais da infância e da adolescência diz respeito às diversas formas de violência cometidas contra 
milhões de meninos e meninas, influenciando de maneira direta seu desenvolvimento integral. To-
davia, apesar dos efeitos e da intensidade do fenômeno, o tema ainda não recebe um tratamento ade-
quado por parte da mídia. Por isso, diferentemente das demais seções que compõem esta publicação, 
o presente capítulo busca aportar elementos conceituais, oriundos predominantemente de estudos 
recentes em nível global, e que fornecem elementos para uma cobertura da problemática a partir da 
ótica das políticas públicas e não como questão de comportamento individual.

Segundo Ann Veneman, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Uni-
cef), a violência “gera consequências duradouras não somente para as crianças e seus familiares, 
mas, também, para as comunidades e os países”. Este panorama assume dimensões preocupantes 
em escala mundial e, especialmente, no contexto latino-americano, impondo aos governos a neces-
sidade de implementar políticas públicas e articuladas de prevenção e enfrentamento. Atenta a esse 
cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, em 2006 o Estudo do Secretário Geral 
das Nações Unidas sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, que aborda o fenômeno a partir de 
uma tríplice perspectiva: dos direitos humanos, da saúde pública e da proteção. 

06

São várias as formas de violência praticadas contra crianças e 
adolescentes, e elas se entrelaçam com níveis variados de desigualdade, 
discriminação, pobreza e conflito social. Na América Latina, a relação 

entre violência, pobreza e falta de proteção social se traduz na negação 
ou numa limitação, desde muito cedo, das oportunidades de desenvolvimento 

para grande parte desses segmentos populacionais. Ator fundamental 
no debate público, a imprensa tem, neste sentido, um importante papel – e 

não somente dando visibilidade ao fenômeno, mas discutindo suas causas, 
implicações e políticas de enfrentamento.
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Além de fazer um diagnóstico, o documento da ONU estabelece metas 
e prazos, o que o transforma numa convocação dos quase 200 países-mem-
bros, que passam a ter de responder concretamente ao desafio de desenvol-
ver e aperfeiçoar políticas focalizadas para o problema.

“O estudo das Nações Unidas é o primeiro inteiramente dedicado ao 
fenômeno da violência contra a criança em nível global. Também se destaca 
por ser a primeira investigação realizada pela ONU que contempla a parti-
cipação e a opinião da sociedade civil, de adolescentes e de jovens de várias 
partes do mundo”, argumenta Harry López, ex-membro do painel de ONGs 
Venezuelanas, as quais contribuíram para a elaboração do documento.

Horizontes definidos
As metas estabelecidas pela ONU ajudam a monitorar a implementação 
das políticas em cada país. Vários dos prazos já venceram ou estão pró-
ximos disso:

Identificação de um ponto focal, preferencialmente em nível ministe-•	
rial, para que seja integrado aos processos nacionais de planejamento 
de prevenção e combate à violência. O prazo era para 2007.
Desenvolvimento de sistemas confiáveis de informação. O prazo era para •	
2009.
Produção de relatório acerca da implementação das recomendações •	
do estudo da ONU a ser apresentado na 65ª sessão da Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, em 2010.
Compromisso de fornecimento de informações sobre a temáti-•	
ca nos relatórios elaborados periodicamente pelos Estados para 
o Comitê dos Direitos da Criança – órgão que controla a efetiva 
aplicação dos compromissos assumidos pelas nações signatárias da 
Convenção sobre os Direitos da Infância e de seus dois Protocolos 
Facultativos (relativos ao envolvimento de crianças em conflitos 
armados e à venda de crianças, exploração sexual infantil e porno- 
grafia infantil).

Para difundir as recomendações do Estudo, a ONU designou, em maio 
de 2009, a portuguesa Marta Santos Pais para o posto de Representante 
Especial sobre a Violência contra as Crianças, cargo criado a partir de 
uma resolução da Assembleia Geral, com um mandato de três anos.

Sua atuação se dará em diferentes fóruns regionais, nacionais e inter-
nacionais e, também, por meio de relatórios ao Conselho dos Direitos 
Humanos e à própria Assembléia. A representante, então, atuará como 
uma defensora global de alto nível na articulação das medidas indicadas, 
além de estimular a cooperação internacional e regional para o alcance 
das metas.

A diretora executiva do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas 
para a Prevenção do Delito (Ilanud), Paula Miraglia, argumenta que o Bra-
sil alcançou avanços importantes na promoção de uma política nacional 
de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes desde o lança-
mento do relatório, articulando, para tanto, diversas áreas do setor público. 
Mas ela pondera também que a consolidação de um espaço político-insti-
tucional não foi capaz de garantir o acesso à informação: “a subnotificação 
no caso de certos crimes ainda compromete o diagnóstico de um quadro 
mais próximo da realidade. Em se tratando da violência letal, as baixas ta-

A ONU identifica sete contextos 
diferentes nos quais se dão as 
manifestações de violência:
1. Lares e Famílias;
2. Ambientes Educacionais;
3. Instituições de Assistência 
e Justiça;
4. Ruas e Comunidades;
5. Locais de Trabalho;
6. Exploração Sexual Comercial;
7. O Contexto do HIV/Aids;

A violência na mídia
Este capítulo contém, na 
sua conclusão, uma breve 
caracterização atualizada sobre 
a abordagem do tema violência 
na mídia latino-americana. 
Contudo, um retrato mais 
aprofundado sobre a questão 
consta da primeira edição do 
informe Direitos, Infância e 
Agenda Pública, produzido 
pela Rede ANDI América Latina 
em 2006, e do estudo Mídia e 
Violência, realizado no mesmo 
ano com o apoio da Save the 
Children Suécia.



Informe América Latina                51

xas de esclarecimento de homicídios permitem que se saiba muito pouco 
acerca dos autores desse tipo de crime”. Além disso, aponta, a qualidade e a 
transparência da informação ainda não se tornaram uma prioridades dos 
governos nos níveis federal, estadual e municipal. 

Um fenômeno complexo
Os fenômenos que acompanham o comportamento violento e suas 
consequências cruzam, constantemente, as fronteiras entre indivíduo, 
família, comunidade e sociedade. É o que demonstra o Relatório Mun-
dial sobre Violência e Saúde, publicado em 2001 pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

O documento se tornou referência ao abordar a violência como pro-
blema de saúde pública, devido às dimensões que suas manifestações 
assumiram em escala planetária (atingindo diversos segmentos da popu-
lação), assim como pela complexidade inerente a elas.

Essa abordagem modifica o olhar sobre a problemática ao desnatura-
lizá-la, enfatizando que os fatores que contribuem para as respostas vio-
lentas – atitudes, comportamentos, condições econômicas, políticas, so-
ciais e culturais – podem ser mudados. Ou seja, embora a violência faça 
parte da história e se manifeste em distintos contextos sócioculturais, ela 
não é inevitável nem inerente à condição humana, na acepção da OMS. 
É viável preveni-la, e seu impacto pode ser amenizado ao se modificarem 
as condições que favorecem sua eclosão.

A mudança, contudo, depende de um esforço cooperativo capaz de 
envolver diversos setores – entre os quais se incluem saúde, educação, 
assistência social, justiça e polícia –, pois a temática representa um um 
fenômeno multicausal e complexo.

O Estudo do Secretário Geral das Nações Unidas sobre 
Violência contra Crianças e Adolescentes levou a Rede 
ANDI América Latina e a Save the Children Suécia 
a desenvolver um amplo trabalho de mobilização e 
capacitação das redações de forma a contribuir para 
o aperfeiçoamento da cobertura dada a este tema. 

O primeiro passo consistiu em elaborar uma ra-
diografia detalhada sobre a forma como a impren-
sa do continente aborda o fenômeno – 119 jornais, 
em particular – nas suas sete vertentes, tal como são 
definidas no documento da ONU. Difundido entre 
jornalistas e outros profissionais da comunicação, o 
estudo Mídia e Violência também serviu de base para 
três seminários sub-regionais, em que se reuniram 
profissionais de comunicação do Cone Sul, da comu-
nidade andina e da América Central. Ao mesmo tem-
po, por meio de uma ação coordenada das 13 agên-

cias que fazem parte da Rede ANDI, fez-se chegar aos 
meios de comunicação deste continente uma série 
de sugestões de pautas especiais relacionadas com 
as formas de manifestação que a violência assume 
nos diferentes contextos nacionais. Posteriormente, 
repórteres, editores e profissionais de comunicação 
avaliaram essas iniciativas e propuseram novas for-
mas de contribuição, por parte da sociedade civil, 
para a qualificação da cobertura sobre o fenômeno 
em questão.

Hoje em dia estão em andamento mais dois projetos 
que buscam relacionar os meios de comunicação lati-
no-americanos e a agenda da violência. Um é centrado 
em uma mobilização internacional para a erradicação 
do castigo físico e de outras formas de humilhação. O 
outro trabalha a complexa questão da violência sexual 
praticada contra crianças e adolescentes.

Índices preocupantes 
de homicídios entre 
crianças e adolescentes
Documentos publicados pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) apontam 
que a América Latina é, ao lado 
da África, a região com maior 
taxa  homicídios do planeta. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), na 
América Latina e no Caribe, no 
ano de 2002, a taxa relativa a 
homicídios de meninas de 0 a 17 
anos foi de 2,21 por grupo de 100 
mil. Na população masculina da 
mesma idade, foi de 8,11 por 100 
mil – a mais elevada do mundo.

Para reforçar o enfoque editorial 



Informe América Latina                52

Violência: força e poder
A OMS define violência como o uso intencional da força física ou do 
poder, na forma de ameaça ou de um ato, contra si próprio, uma pessoa, 
um grupo ou uma comunidade, de maneira que efetivamente resulte ou 
possa resultar em ferimento, morte, dano psicológico, problemas de de-
senvolvimento ou privação. Para a organização, a violência se manifesta 
quando há uma associação entre a intenção e o ato propriamente dito, 
independentemente do resultado.

A OMS distingue quatro tipos de violência: física, sexual, psicológica e pri-
vação/negligência. Esses modos de manifestação do fenômeno podem se dar 
no plano individual (violência autoinflingida), interpessoal e coletivo.

Assim, agressões verbais ou físicas entre indivíduos ocorridas na família 
ou na comunidade são enquadradas como violência interpessoal. Já atos ter-
roristas, guerras e a negação de acesso a serviços essenciais se enquadram na 
categoria de violência coletiva.

Foco na criança
A OMS dedica, em seu relatório, um capítulo à violência contra a criança, 
enfocando o abuso e a negligência praticados por pais ou cuidadores. Com 
base em estudos de várias partes do mundo, o texto destaca alguns fatores 
de risco: a idade, ter algum tipo de deficiência, a pobreza, os valores e nor-
mas culturais.

Esta abordagem coincide com uma das linhas orientadoras do Estudo 
sobre Violência contra as Crianças, que sublinha a relevância da prevenção, 
mencionando também a necessidade de políticas integradas e compartilha-
das, conforme já enfatizado. As ações devem se desenrolar no campo da iden-
tificação das violências, da prevenção e do enfrentamento, assim como da 
ressignificação dos comportamentos.

Segundo o estudo, a violência perpassa a construção de valores, papéis, tra-
dições, normas jurídicas e práticas sociais. Mas também se expressa nas estru-
turas formais e informais das sociedades (leis, políticas, padrões culturais, ins-
tituições, meios de comunicação, etc.), nas quais são fomentadas e legitimadas 
crenças, ideologias e visões sobre a infância. Além disso, a cultura da violência 
está presente e se manifesta nas relações interpessoais que se dão, cotidiana-
mente, na comunidade e na família, assim como em outros âmbitos.

Em todos esses contextos, destaca o documento, manifestam-se fortemente 
assimetrias de gênero e entre as gerações, nas quais crianças e adolescentes são en-
carados como seres destituídos de capacidade, de opinião e de vontade própria.

CASTIGOS FÍSICOS E MAUS-TRATOS
A proibição de todos os tipos de castigo é outro destaque do estudo mundial 
da ONU. Uma agressão física, a ameaça de agressão, a prática de sujeitar a 
criança a situações semelhantes ou dolorrosas são considerados castigos cor-
porais. As punições degradantes ou humilhantes tomam as formas de castigo 
psicológico, agressão verbal, ridicularização, isolamento ou mesmo do ato de 
ignorar a criança.

Vários estudos demonstram que o castigo é prática em quase todas as socie-
dades. Milhões de crianças são física e emocionalmente castigadas pelas pessoas 
responsáveis por seu cuidado em casa, na escola, nos centros médicos ou de 
acolhimento, nas unidades de internação, nos locais de trabalho e nas ruas.

As várias faces 
da violência
No Equador, uma questão que 
começa a ganhar visibilidade é 
da violência praticada contra 
crianças e adolescentes 
transexuais. Segundo Elizabeth 
Vasquez, ativista de direitos 
humanos, o início dos trabalhos 
dos transexuais no país – em 
especial, o trabalho forçado 
– acontece cada vez mais 
precocemente. Para enfrentar 
essa realidade, o Ministério 
do Governo está elaborando 
um estudo pioneiro, pois as 
questões que envolvem a 
comunidade homossexual e 
de transgêneros nunca haviam 
sido foco das políticas públicas 
equatorianas.

Direitos: da família 
para a sociedade
Os direitos das crianças e dos 
adolescentes têm início na família e 
daí se estendem para a sociedade, 
construindo um tripé para a 
cidadania pautado pelo respeito, 
pela dignidade e pela liberdade. 
Esses direitos são realmente 
objetivados, entretanto, quando 
políticas públicas são oportunizadas 
à comunidade. Assim, a violência 
contra crianças exige investimentos 
concentrados na prevenção, por meio 
da adoção de políticas e programas 
dirigidos aos fatores de risco que 
estão na sua origem, sem deixar 
de assegurar que recursos também 
sejam disponibilizados para atacar as 
causas que lhe são subjacentes.

Mário Volpi
Oficial de relações institucionais  
do Unicef no Brasil.
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A contradição é evidente, pois se existem leis que pro-
tegem os adultos contra agressões, seria de se esperar que 
as crianças tivessem igual tratamento. Afinal, suas condi-
ções diferenciadas – estatura, fragilidade e etapa de de-
senvolvimento – indicam que elas necessitam de maior 
(e não menor, proteção).

As consequências, obviamente, são as piores. Entre 
elas, a aceitação da violência como valor e o uso da força 
para resolução de conflitos. Cabe lembrar também que as 
lesões decorrentes do castigo corporal podem provocar a 
morte ou danos permanentes de ordem física ou psicoló-
gica (raiva, medo, depressão, baixa autoestima, compor-
tamentos violentos, etc.).

Impulsionando mudanças
Vale destacar, entretanto, que estão ocorrendo progres-
sos reais em todas as regiões do mundo no sentido de 
se pôr fim à violência legalizada contra as crianças. O 
Estudo sobre Violência contra as Crianças proporciona 
um contexto adequado para que os Estados se conscien-
tizem e tomem as medidas necessárias para levar a cabo 
a necessária reforma legal. Além disso, devem promover 
campanhas de sensibilização sobre os direitos desse pú-
blico e sua proteção integral.

As recomendações do Estudo do Secretário Geral 
das Nações Unidas sobre Violência contra as Crian-
ças e Adolescentes sinalizam aspectos inovadores 
para a cobertura da problemática, potencializando 
o monitoramento das políticas e a busca de solu-
ções, tais como:

O estabelecimento de um plano de ação em nível •	
nacional para combater a violência contra as crian-
ças e os adolescentes com metas realistas e prazos 
determinados.
A proibição à pena de morte e à prisão perpétua de •	
pessoas com menos de 18 anos.
A proibição de todas as formas de castigos corpo-•	
rais, cruéis, desumanos e degradantes.
A prioridade à prevenção, com investimentos •	
adequados para a eliminação de fatores de risco, 
em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio.
A realização de campanhas de informação públi-•	
ca e ações para estimular a mídia a promover, em 

meio à sua programação, valores não violentos e o 
respeito aos direitos da criança.
A oferta de capacitações dirigidas às pessoas que •	
trabalham com crianças e adolescentes.
A disponibilização de serviços de recuperação e •	
reintegração social como forma de quebrar ciclos 
de violência.
A garantia à participação das crianças e dos ado-•	
lescentes.
A criação de serviços e sistemas de denúncias. •	
A adoção de medidas de responsabilização para •	
os agressores.
A realização de pesquisas e a estruturação de sistemas •	
de coleta de dados e informações sobre violência.
A implementação dos compromissos e das obriga-•	
ções internacionais, inclusive mediante a ratifica-
ção da Convenção das Nações Unidas sobre os Di-
reitos da Criança e de seus protocolos facultativos, 
entre outros instrumentos que ofereçam proteção 
aos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Um mapa para o jornalismo

É importante ter em mente que a reforma legal para 
dar fim ao castigo corporal no âmbito familiar precisa 
ser implementada com muito cuidado. Criminalizar e 
punir pais e mães nem sempre é um caminho que me-
lhor converge para os interesses da criança.

Desse modo, são necessários dois processos parale-
los: as leis devem ser claras em sua mensagem de que 
é ilegal bater nos filhos e nas filhas – assim como nos 
adultos – e, ao mesmo tempo, devem fortalecer inicia-
tivas públicas de sensibilização em relação ao tema. 
A criminalização de pais e mães, assim como outras 
formas de intervenção legal no âmbito da família, so-
mente deve acontecer nos casos mais graves, com a 
finalidade de proteger as crianças, para salvaguardar 
seu bem-estar.

Progressos no marco legal
Reconhecendo os danos causados pelos castigos e bus-
cando coibir essa prática, diversos países da América La-
tina estão modificando suas legislações. O Uruguai foi o 
primeiro a promulgar, em 2007, uma lei que proíbe o cas-
tigo físico e humilhante como método corretivo ou edu-
cativo. Pouco tempo depois, a Venezuela e a Costa Rica 
também aprovaram suas leis.
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Outros países do continente estão estudando medidas semelhantes. No 
Brasil, por exemplo, além do novo Código Civil, está tramitando no Con-
gresso Nacional um projeto de lei que dispõe sobre a alteração do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) em relação ao assunto. No entanto, o 
argumento de que este é um tema que diz respeito ao foro familiar tem pre-
judicado o ritmo de tramitação das propostas. 

INSTITUIÇÕES VIOLENTAS
Nas consultas a crianças e adolescentes latino-americanos feitas para o estudo 
da ONU, eles relataram experiências de violência em seus contatos com os 
serviços de saúde, as igrejas, os transportes públicos, os centros de proteção 
e, especialmente, a polícia. Os entrevistados, particularmente nas zonas urba-
nas, percebem a polícia como uma instituição repressiva e violenta.

Embora em todos os países da região a pena de morte seja proibida, a par-
ticipação da polícia em assassinatos de adolescentes nos bairros pobres parece 
ser um fenômeno relativamente frequente, embora seja impossível quantifi-
car de maneira objetiva a responsabilidade do Estado nessas mortes.

A legislação falha, o pequeno número de profissionais e a baixa qualifi-
cação são fatores que dificultam – e, em algumas localidades, inviabilizam 
– a proteção dos direitos das crianças na América Latina. Em países como o 
Equador, os profissionais que atuam na área possuem pouca capacidade para 

LEIS RELACIONADAS AOS CASTIGOS CORPORAIS E HUMILHANTES EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

PAÍSES
Proibido em 

ambientes domésticos
Proibido nas escolas

Proibido no sistema penal
Proibido em outros 

ambientes Como sentenças 
criminais

Como medidas 
disciplinares

Argentina NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

Bolívia NÃO NÃO ALGUMAS NÃO NÃO

Brasil NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

Chile NÃO NÃO SIM SIM NÃO

Colômbia NÃO NÃO ALGUMAS NÃO NÃO

Costa Rica SIM SIM SIM SIM SIM

Cuba NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

Equador NÃO SIM ALGUMAS SIM ALGUMAS

Guatemala NÃO NÃO ALGUMAS SIM* NÃO

El Salvador NÃO SIM SIM SIM NÃO

Honduras NÃO SIM SIM SIM* NÃO

México NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

Nicarágua NÃO SIM SIM SIM NÃO

Panamá NÃO NÃO SIM SIM NÃO

Paraguai NÃO NÃO SIM SIM NÃO

Peru NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

República Dominicana NÃO SIM SIM SIM* NÃO

Uruguai SIM SIM SIM SIM SIM

Venezuela SIM SIM SIM SIM SIM

Os dados apresentados nesta tabela foram extraídos do sítio da articulação Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. Apesar dos esforços reali-
zados na compilação dos dados, alguns deles ainda carecem de confirmação oficial – assinalados aqui com um asterisco (*). Além disso, os países mencionados apre-
sentam algumas especificidades em relação à adoção de leis contra os castigos corporais e humilhantes. Para mais detalhes, recomenda-se a consulta à versão integral 
desta publicação, que está disponível no sítio da instituição.
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Com o objetivo de mobilizar as redações para uma 
cobertura mais aprofundada sobre o abuso e a 
exploração sexual comercial de crianças e adoles-
centes, a ANDI e a Childhood Brasil lançaram, em 
2002, o Concurso Tim Lopes de Investigação Jorna-
lística. Diferentemente dos demais prêmios, o pro-
jeto não reconhece reportagens já publicadas, mas 
sim propostas de cobertura originais e inovadoras 
sobre o tema. As melhores ideias recebem uma bol-
sa de incentivo. Os jornalistas selecionados também 
dispõem de apoio técnico oferecido por especialis-
tas na área e, após a conclusão de seus trabalhos, 
recebem um prêmio em dinheiro.

Expansão para a América Latina – Com o ob-
jetivo de ampliar esse processo de qualificação para 

profissionais de outros países da região, a edição 
2009/2010 do Concurso Tim Lopes contará com a 
parceria da Save the Children Suécia, garantindo pre-
miações também para projetos de reportagem da Ar-
gentina, do Paraguai e do Uruguai.

 Estudo de caso – Em 2008, a ANDI e a Chil-
dhood Brasil lançaram a publicação Jornalismo In-
vestigativo: O Concurso Tim Lopes, que enfoca a co-
bertura da mídia sobre violência sexual, abrangendo 
relatos dos procedimentos investigativos, questões 
de ordem ética, depoimentos de jornalistas, reflexões 
de especialistas e uma análise quanti-qualitativa da 
abordagem editorial dedicada ao fenômeno. O do-
cumento conta também com versões em espanhol 
e em inglês.

responder aos diferentes tipos de violações de direitos que se apresentam, 
segundo Kleber Torres, técnico da Plan, organização internacional de defesa 
dos direitos da infância. Já na Bolívia, a escassez de recursos financeiros difi-
culta a manutenção de uma estrutura adequada para este atendimento, afir-
ma Raquel Zurita, diretora executiva da ONG Pró-Adolescente, de La Paz.

Vale destacar ainda que a falta de conhecimento sobre a realidade dos ado-
lescentes e jovens – características socioculturais, anseios, motivações e redes 
sociais – possibilta que se perpetue a visão de que eles são, ao menos poten-
cialmente, uma ameaça à ordem social e não uma solução para o presente e 
esperança de um futuro melhor.

Violação de direitos
Um exemplo claro desse desconhecimento pode ser encontrado no tratamento 
dispensado aos adolescentes que cometem atos infracionais: de modo geral, na 
América Latina, as medidas de privação de liberdade tendem a prevalecer sobre 
aquelas de caráter sócioeducativo. Não bastasse isso, muitas vezes, os adolescentes 
são abrigados em instituições precárias, nas quais a violação de direitos é comum.

Paralelamente, as crianças e os jovens mais pobres e excluídos costumam 
ser vítimas privilegiadas da violência. É o que se passa no Brasil, de acordo 
com o Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísti-
cas das Relações Raciais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 
um estudo baseado em estatísticas oficiais de saúde aponta que o número de 
crianças e jovens (de 10 a 24 anos) negros assassinados foi duas vezes maior 
do que o de brancos entre 2006 e 2007: 59.896 ante 29.892.

Este cenário, contudo, convive com avanços. Já existem, na região, várias 
ações de governo para sensibilizar e capacitar as forças de segurança na pers-
pectiva dos direitos humanos. No Brasil, por exemplo, foi realizada em agosto 
de 2009 a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a fim de for-
mular uma nova Política Nacional orientada não somente para o enfrenta-
mento, mas também, para a prevenção.•

Mídia e violência sexual
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Visões de jornalismo a ser superadas

O monitoramento de mídia realizado pela Rede 
ANDI América Latina aponta o tema Violência 
como um dos mais expressivos na cobertura sobre 
infância e adolescência na região. Nos três anos 
analisados – 2005 a 2007 –, as notícias sobre essa 
problemática constituíram o segundo grupo mais 
abordado pela imprensa (entre 13% e 14% do total 
dos textos), superado apenas pela Educação.

Em 2007, a cobertura sobre violência – segun-
do os critérios da ONU – representou um universo 
de 26.074 notícias, com uma média de 221 textos 
publicados por periódico ao longo do ano, 50 no-
tícias a mais do que a média alcançada em 2005. 
Esse dado aponta para um aumento progressivo 
na produção de textos sobre essa temática em pra-
ticamente todos os países – a única exceção foi o 
Equador, que apresentou uma escala decrescente 
entre 2005 e 2007. Vale destacar ainda que os jor-
nais do Paraguai, da Argentina e do Brasil dedi-
caram, ao longo dos três anos, mais espaço para 
a discussão dessa temática que os periódicos dos  
demais países.

Tomando-se como base os sete grandes temas 
orientadores do Estudo Mundial sobre Violência 
contra Crianças e Adolescentes, é possível observar 
um quadro praticamente inalterado ao longo dos 
três anos. De modo geral, o noticiário concentrou-
se em temas como Abuso e Exploração Sexual, além 
de Violência nas Ruas. Em 2005, 70% de todos dos 
textos sobre violência contra a infância abordaram 
pelo menos um desses dois crimes. Em 2006, esse 
índice foi de 68% e, em 2007, de 73%.

Já temas que tiveram uma discussão superficial 
em 2005, como a Violência praticada contra a crian-
ça com HIV/Aids, continuaram à margem do notici-
ário, representando menos de 1% da cobertura.

UMA PAUTA NãO qUAlIFICADA
Quando considerados os aspectos qualitativos, as 
reportagens não apresentam avanços ou retroces-
sos relevantes no período. Vejamos alguns dados.

A agressão como fato isolado
As redações tendem a valorizar a violência, dissocian-
do-a do ambiente onde ocorre e de suas possíveis cau-
sas e efeitos sociais. A menção a políticas públicas, por 
exemplo, se manteve estável entre 2005 e 2007 em prati-
camente todos os países, com média geral de 3% nos três 
anos. Diante de uma questão que tanto desafia governos 
e sociedade, este índice é baixo e está aquém dos valores 
registrados na cobertura geral sobre infância (entre 5% 
e 8%). Este dado reforça a percepção de que, não raro, a 
cena da violência ou do crime prevalece sobre a discus-
são de causas ou soluções para o problema.

Em 2007, somente em quatro dos 12 países analisa-
dos a referência a iniciativas implementadas ou debati-
das pelo Poder Público foi superior a 2%. As imprensas 
brasileira e uruguaia estão entre aquelas que dedicaram 
maior espaço a essa abordagem. Já o Paraguai foi a na-
ção onde o noticiário registrou o decréscimo mais sig-
nificativo nas referências a políticas públicas, caindo de 
15% (2005) para 4% (2007).

Entre as limitações, merece ser destacada, ainda, a 
queda na menção a legislação específica para a área da 
infância (de 2,35% em 2005 para 1,64% em 2007) e na 
referência a indicadores sociais e estatísticos (de 4,44% 
em 2005 para 3,42% em 2007).

Não basta denunciar
É importante reconhecer que a cobertura sobre Vio-
lência é a que apresenta maior percentual de denúncias 
em relação à média geral do noticiário sobre infância 
e adolescência. No entanto, para que a imprensa efeti-
vamente exerça seu papel no processo de implemen-
tação das recomendações acordadas pelos países sig-
natários da ONU, é fundamental ir além da denúncia 
– urge alcançar uma perspectiva propositiva e induto-
ra de políticas públicas de prevenção e enfrentamento  
do fenômeno.

O que se observa no estudo da Rede ANDI é um des-
compasso entre as denúncias e a discussão de soluções. 
Entre 2005 e 2007, notícias que demonstram algum es-
forço dos jornalistas na tentativa de apresentar possíveis 

É difícil encontrar, entre as grandes questões sociais, uma em que os avanços qualitativos do jornalismo latino-americano 
sejam tão pequenos como os registrados em relação ao fenômeno da violência contra crianças e adolescentes. Esse resulta-
do nos coloca diante de um grande desafio: qualificar o discurso dos meios para que estes possam auxiliar a sociedade e o 
Poder Público na busca de soluções.
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alternativas para os problemas da violência tiveram tra-
jetória decrescente na maioria dos países pesquisados. 
Os jornais do Brasil, da Colômbia e da Venezuela foram 
os únicos a registrar aumento.

Os termos que evidenciam prejulgamentos
Chama a atenção a quantidade de termos pejor a t ivo s 
utilizados nos textos. No período pesquisado, a cada 
três notícias sobre infância e violência, ao menos uma 
fazia uso desse tipo de expressão – o que retrata a fal-
ta de cuidado da imprensa ao se referir às crianças ou 
aos adolescentes vítimas ou autores de violência. Vale 
observar a discrepância entre os países. Em 2007, por 
exemplo, México e Uruguai se destacaram com mais de 
50%, enquanto Argentina, Bolívia, Brasil e Venezuela 
ficaram abaixo dos 20%. Vale mencionar a queda sig-
nificativa dos percentuais encontrados na Bolívia e no 
Equador entre 2005 e 2007.

Jornalismo de porta de polícia
No tocante às fontes de informação mais consultadas, 
os governos ocupam lugar de destaque. Embora o es-
paço dedicado aos Poderes Públicos seja uma tendência 

da cobertura sobre infância e adolescência como um 
todo (34% em 2007), tal predisposição se torna mais 
frequente quando o foco é direcionado para a Vio-
lência (54,7% no mesmo ano).

O que justificaria um registro tão expressivo de 
fontes governamentais diante de menções escassas a 
políticas públicas? Uma das respostas está no espaço 
concedido à polícia. A grande maioria das consultas a 
atores do Estado se dirige a integrantes de instituições 
de segurança pública – um indicativo de que os casos 
de violência contra crianças seguem sendo discutidos 
sob a perspectiva restrita da transgressão ou da cri-
minalidade. Em 2005, a polícia foi ouvida em 28,8% 
das notícias sobre Violência, contra 34,1% em 2006 e 
32,5% em 2007. O México foi o único país onde esse 
índice foi significativamente menor: 5% em 2007.

Parte dessa cobertura é elaborada pelas chamadas 
“editorias policiais”, que ainda se valem, sobretudo, 
dos boletins de ocorrência para a produção desses 
textos. Tal prática acarreta um esvaziamento do dis-
curso sobre direitos humanos, além de apresentar a 
Violência como um fato isolado e desconectado de 
suas causas.

TERMOS PEJORATIVOS
(% por país sobre o total de notícias acerca da infância e adolescência  

centradas em violência e publicadas em 2005, 2006 e 2007)

PAÍS
Mencionam termos pejorativos

2005                                                           2006                                                           2007

Argentina 15,57% 16,13% 18,51%

Bolívia 29,82% 23,49% 18,47%

Brasil 10,95% 14,11% 16,88%

Colômbia 40,80% 48,94% 39,40%

Equador 47,33% 32,96% 30,21%

Guatemala 27,66% 22,13% 27,66%

Nicarágua 40,19% 48,61% 41,06%

Paraguai 34,55% 32,35% 37,33%

Venezuela 15,58% 12,34% 18,23%

Costa Rica 50,27% - -

México - - 58,07%

Uruguai - - 54,00%

América Latina 31,27% 27,90% 32,71%



07Mais além do 
espetáculo da disputa

Em 2006, mais de 100 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher o presidente da Repú-
blica, governadores, senadores e deputados. Atores centrais para o fortalecimento da democracia, 
os meios de comunicação se envolveram ativamente no processo eleitoral, constituindo-se numa 
das principais arenas de debate das propostas dos candidatos. A mídia também ajudou a criar ce-
nários que facilitaram  – ou não – a discussão de temáticas específicas, influindo na definição das 
questões que devem ser encaradas como prioridade.

Diante disso, é importante compreender como as redações se comportaram frente a assuntos 
que estão na raiz dos problemas sociais do Brasil, com impacto direto na vida de crianças e ado-
lescentes. O noticiário adotou uma postura crítica em relação às plataformas de campanha dos 
candidatos? O jornalismo cumpriu a contento seu relevante e indispensável papel de organizar a 
agenda de debates e informar os cidadãos?

Para responder a essas indagações, a ANDI e o escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) no Brasil realizaram um estudo inédito, que analisou como as problemáticas relevantes à infân-
cia e à adolescência foram trazidas à esfera pública durante as eleições de 2006. De um lado, constataram-
se aspectos positivos, especialmente no que se refere a menções sobre as políticas públicas e os indicado-
res sociais; de outro, percebeu-se que a cobertura se caracterizou pela limitada diversidade de fontes de 
informação e por uma abordagem pouco crítica em relação às propostas apresentadas pelos candidatos.

As políticas para a infância 
e a adolescência ganharam 

razoável espaço nos 
debates em torno da eleição 

presidencial de 2006 no 
Brasil. Embora centralizada 
nos candidatos, a cobertura 

registrou importantes 
avanços em relação ao pleito 
anterior, em 2002 – e tanto do 

ponto de vista quantitativo 
quanto qualitativo.

Foto: Andreas Jansson País: Honduras  
Título: Justicia vital
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Metodologia da pesquisa

O projeto contou com duas fases. Primeiro, foi ela-
borada uma pesquisa sobre o comportamento de 50 
diários brasileiros em relação ao processo eleitoral de 
2002. A partir desta linha de base, avançou-se para o 
pleito de 2006, agora em 54 jornais impressos e mais 
quatro telejornais de rede nacional – Jornal Nacional, 
Jornal da Record, Jornal da Band e SBT Brasil. 

A investigação foi conduzida com base em um 
método definido como Análise de Conteúdo, se-
gundo o qual é possível sistematizar e descrever 
quantitativamente os conteúdos abordados pela 
mídia. Para tanto, foi utilizado um questionário 

específico. Assim foram contabilizadas todas as no-
tícias relativas ao universo infanto-juvenil que men-
cionavam os pré-candidatos e candidatos à Presi-
dência da República ou que tratavam do contexto a 
ser enfrentado pelo vencedor. Não foram avaliados 
textos referentes às eleições para o Legislativo e para 
os Executivos estaduais.

A fim de facilitar a apresentação dos dados, as pá-
ginas seguintes se concentrarão na análise das notí-
cias publicadas pelos jornais impressos. A cobertura 
operada no âmbito dos telejornais é foco de uma se-
ção que será apresentada ao final deste capítulo.

Jornais: mais espaço para os direitos
Os resultados indicam um significativo incremento do número de notícias re-
lativas à Infância e à Adolescência nos debates eleitorais. Em 2006, os 54 diários 
monitorados publicaram 156.552 textos sobre esses segmentos etários – des-
tes, 2.911 apresentavam conteúdos relacionados à campanha presidencial. Um 
grande salto em relação às 123 matérias registradas em 2002 em 50 periódicos. 
Em termos percentuais, isso representa um salto de 0,13% em (2002) para 2,2% 
(2006) na cobertura total sobre infância e adolescência. 

O editor chefe do jornal O Estado de S.Paulo, Marcelo Beraba, considera 
que o noticiário eleitoral tem se mostrado cada vez mais qualificado. “As reda-
ções, hoje, não têm se limitado às trocas de acusações entre políticos”, analisa. 
Segundo ele, os jornais, inclusive os regionais, têm valorizado os programas de 
governo em áreas prioritárias como meio ambiente, educação e saúde. 

Entre os diários que mais publicaram matérias sobre infância e adoles-
cência, quatro são referências nacionais: O Globo (8,38% do universo pes-
quisado), O Estado de S.Paulo (7,01%), Correio Braziliense (6,22%) e Folha de 
S.Paulo (6,18%). Um outro é especializado em economia e negócios – Valor 
Econômico (3,92%) – e dois são importantes meios locais/regionais – Jornal 
do Brasil (3,78%) e Estado de Minas (3,61%).

Pobreza, exclusão social e 
educação são prioridades
Dois elementos ajudam a explicar a presença de temas referentes à infância e ado-
lescência na agenda das eleições 2006. Um deles foi a visibilidade do programa Bol-
sa Família, lançado em 2003 pelo então recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e transformado em uma das principais vitrines de sua administração.

Outro fator foi a plataforma do senador e candidato Cristovam Buarque, 
que adotou a Educação como principal mote de seu discurso, motivando os 
demais postulantes ao cargo a focalizar as questões relacionadas a esse tópico. 
Como resultado, entre os assuntos relativos aos direitos da infância retrata-
dos pelos jornais, a educação foi o tema mais frequentemente mencionado: 
44,79% do total de notícias.

As eleições brasileiras
A disputa pelos cargos do Poder 
Executivo no ano de 2006 deu-
se em dois turnos: o primeiro 
ocorreu no dia 1º de outubro, e 
o segundo, no dia 29 do mesmo 
mês. Quatro candidatos se 
destacaram na disputa pela 
Presidência:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)  y
– presidente em exercício, ele 
postulou a reeleição e venceu 
o pleito;
Geraldo Alckmin (PSDB) – ex- y
governador do estado de São 
Paulo, chegou ao segundo 
turno;
Heloísa Helena (PSOL) –  y
senadora; e
Cristovam Buarque (PDT) –  y
senador.

Também concorreram os 
“candidatos nanicos”, oriundos 
de partidos políticos com pouca 
representatividade: Ana Maria 
Rangel (PRP), José Maria Eymael 
(PSDC), Luciano Bivar (PSL) e Rui 
Costa Pimenta (PCO). Juntos, 
eles alcançaram menos de 1% do 
total de votos válidos.
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Igualmente importantes, as questões associadas à Pobreza & Exclusão Social 
conseguiram bom destaque na imprensa. Nesse âmbito estão incluídas as discus-
sões sobre insuficiência de renda e condições sociais que tornam precária a vida 
de meninos e meninas, bem como a distribuição desigual de recursos e de opor-
tunidades. Vale notar a discrepância entre o índice de 43,76% alcançado por este 
tema na cobertura das eleições presidenciais, já que, conforme se viu no Capítulo 
2, no noticiário geral sobre infância, ele não ultrapassou a marca dos 4%.

Temáticas fora da agenda
Cabe destacar que outros temas de grande relevância para a infância e a do-
lescência estiveram surpreendentemente ausentes do debate, entre eles Saúde, 
Violência em geral, Abuso & Exploração Sexual, além de Trabalho Infantil. As 
notícias sobre Saúde, por exemplo, não chegaram a 2% da cobertura.

O tema da Violência, por sua vez, havia recebido ampla atenção da im-
prensa nos meses anteriores à eleição, em função de atentados de autoria da 
facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo, e do 
questionamento sobre a política de segurança do governo daquele estado 
durante a gestão de Geraldo Alckmin, principal opositor do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Era de se esperar, portanto, que o assunto estivesse mais 
presente no noticiário, o que não ocorreu.

O debate em torno da Violência, quando apresentado, adotou um enfoque 
dissociado da perspectiva da infância – embora com frequência as ações do 
crime organizado incluam o recrutamento de crianças e adolescentes e, não 
raro, suas principais consequências (entre elas, a morte) estejam tristemente 
relacionadas a esses grupos etários.

Na hora do voto
Em 2006, as ações da parceria 
entre a ANDI Brasil e o Unicef 
tiveram como principal objetivo 
contribuir com a qualificação 
da cobertura da agenda da 
infância e adolescência no 
contexto do debate eleitoral 
para a Presidência da República. 
Assim, além de uma detalhada 
análise deste noticiário, foram 
realizadas também ações de 
mobilização e qualificação de 
jornalistas. Entre elas, vale citar 
as seguintes: (1) a produção de 
40 sugestões de abordagem 
sobre políticas públicas e 
orçamento com foco nos 
direitos da infância; (2) mais de 
300 atendimentos a demandas 
das redações; (3) visitas aos 
comitês dos principais partidos 
políticos; e (4) análises críticas 
dos programas de governo dos 
candidatos à Presidência. 

* O tema Direitos & Justiça engloba seis subtemas: Pobreza e Exclusão Social, Marco Jurídico Legal, Direitos 
de Família, Questões de Gênero, Questões de Raça e Etnia e Questões Demográficas.

TEMAS AVALIADOS NAS NOTÍCIAS SOBRE ELEIÇÕES & INFÂNCIA 
(% calculado com base no total de notícias sobre eleições e Infância 

&Adolescência na mídia impressa brasileira, 2006)

TEMAS Percentuais em relação ao total de notícias

Educação 44,79%
Direitos & justiça* 43,76%
     Pobreza & exclusão social 40,29%
     Outros 3,47%
Comportamento 3,45%
Saúde 1,52%
Medidas de reinserção social 1,30%
Trabalho legal 1,15%
Trabalho infantil 0,58%
Habitação 0,39%
Drogas 0,37%
Mídia (TV, rádio, impressos e internet) 0,36%
Violência 0,26%
Cultura 0,24%
Exploração & abuso sexual 0,23%
Meio ambiente 0,22%
Consumo 0,18%
Migração ou deslocamento 0,15%
Esporte & lazer 0,14%
Abandono, abrigos & situação de rua 0,06%
Sexualidade 0,06%
Acesso à água potável 0,04%
Total de notícias analisadas 2.911
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Questão de enfoque
O enquadramento (ou enfoque) dado a uma notícia pode determinar o grau de 
qualidade da informação. Se a reportagem restringe-se ao factual, por exemplo, a 
qualidade tende a ser limitada. Em períodos eleitorais, estes elementos adquirem 
importância particular, pois os enquadramentos das notícias podem fornecer ao 
eleitor novos ângulos de análise, influenciando, assim, suas escolhas. A leitura da 
mídia conduzida pela ANDI e pelo Unicef buscou monitorar três aspectos fun-
damentais para a contextualização do debate sobre infância e adolescência:

A situação sócioeconômica de meninos e meninas;•	
As políticas públicas focadas nessa população; e •	
As propostas dos candidatos para os problemas que afetam crianças  •	
e adolescentes.

Os resultados indicam um cenário positivo nesses campos. Em parte sig-
nificativa dos textos analisados, a agenda da infância e da adolescência foi 
conduzida a partir de dados concretos sobre a realidade dessa população 
(40,81%) e das políticas que incidem sobre ela (61,41%). Os números apon-
tam que, nos meios impressos, mais da metade das notícias que focalizaram 
os temas de interesse da população infanto-juvenil abordou também as pro-
postas dos candidatos à presidência (61,11%).

Apesar dos índices animadores, é importante observar as diferenças entre os 
candidatos. A referência a políticas públicas, por exemplo, foi mais expressiva nas 
notícias sobre o presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, com índice de 
90%. Esse resultado está, claramente, associado à sua tentativa de reeleição e à estra-
tégia (legítima e previsível) de chamar a atenção para sua administração. Entre os 
outros postulantes, esse percentual diminui, revelando que alguns deles evitaram 
mencionar, mesmo que a título de avaliação e de crítica, as políticas em curso.

Quando o foco recai sobre as proposições, o número de notícias sobre as pro-
postas de Lula é comparativamente mais baixo que os índices da oposição. O vo-
lume mais expressivo foi encontrado nos textos sobre Cristovam Buarque: quase 
90% deles apresentavam alternativas para os problemas enfrentados por meninos 

A Educação em debate
“O Brasil esbarrou em dois muros: 
o muro da desigualdade, que 
separa os pobres dos ricos, e o 
muro do atraso, que separa o 
Brasil dos países desenvolvidos. 
Só existe uma maneira de romper 
esses dois muros: a educação”. 
Declarações como esta marcaram 
a campanha do senador Cristovam 
Buarque. O congressista, ex-reitor 
da Universidade de Brasília e ex-
governador do Distrito Federal, 
não se elegeu, mas admite que sua 
candidatura tinha como principal 
objetivo chamar a atenção da 
sociedade brasileira para a 
necessidade de priorizar  
a educação.

Bolsa Família: aposta na 
superação da pobreza
O Bolsa Família é um programa 
de transferência direta de 
recursos que beneficia famílias 
com renda mensal por pessoa 
inferior a R$ 120,00. Dados 
oficiais indicam que, em 2009, 
mais de 11 milhões de famílias 
receberam o benefício em todos 
os municípios brasileiros. Sua 
concessão é condicionada, entre 
outros fatores, à manutenção 
das crianças e dos adolescentes 
até 14 anos na escola e ao 
cumprimento de cuidados de 
saúde (vacinação para os filhos e 
acompanhamento pré e pós-natal 
para gestantes e mães).

ELEMENTOS DE ENQUADRAMENTO OU ENFOQUE NAS NOTÍCIAS SOBRE 
ELEIÇÕES E INFÂNCIA, POR CANDIDATO

 (% calculado com base no total de notícias sobre eleições e Infância & 
Adolescência na mídia impressa brasileira, por candidato, 2006)*

Candidato

Enquadramento

Luiz Inácio 
Lula da 

Silva (PT)

Geraldo 
Alckmin 
(PSDB)

Cristovam 
Buarque 

(PDT)

Heloísa 
Helena 
(PSOL)

Outros**
Todos os 

candidatos

Aborda situação 
atual da Infância & 
Adolescência

43,74% 35,59% 39,05% 40,94% 51,11% 40,81%

Aborda propostas 
do candidato 
para a Infância & 
Adolescência

55,09% 68,19% 89,29% 70,08% 38,02% 61,11%

Aborda políticas 
públicas atuais 
para a Infância & 
Adolescência

89,99% 63,42% 39,76% 60,63% 29,71% 61,41%

Total de notícias 
analisadas

1.708 503 420 127 313 2.911

*  As questões permitem mais de uma marcação.
** Candidatos “nanicos”, outros pré-candidatos e candidato indefinido.
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e meninas no Brasil, a maioria delas relativas à Educação. Os dados traduzem o que 
instintivamente se deduziria a partir de uma campanha contra um candidato da 
situação – o realce de novas propostas como alternativas aos programas existentes.

A repórter do jornal Folha de S.Paulo Marta Salomon avalia que a conquista 
de espaço por parte dos temas sociais, no contexto da cobertura eleitoral, de-
pende de “um acontecimento fora do normal ou de uma crise extremamente 
relevante”. Em meio ao que ela classifica como uma “verdadeira batalha” nas 
redações, a qualidade da informação é o que pode fazer a diferença, dando 
maior visibilidade a um determinado tópico em detrimento de outro. “Cabe 
às organizações de defesa dos direitos humanos e de outros temas da agenda 
social trazer dados novos e análises que permitam aprofundar ou renovar a 
abordagem do problema”, conclui.

A falta de uma perspectiva crítica
Apesar das referências às políticas públicas para a infância e para a adolescência, o 
tratamento editorial das eleições de 2006 esteve longe de refletir uma visão crítica e 
plural. Para o bom jornalismo, visão crítica é uma abordagem ampliada das realida-
des retratadas, capaz de oferecer lugar de fala a atores com perspectivas distintas. 

Os dados revelam uma debilidade nesse sentido. Os candidatos – ou re-
presentantes dos partidos políticos e das coligações – foram apresentados não 
apenas como personagens principais, mas também como vozes dominantes, 
chegando a 73,86% do total durante o período eleitoral (entre 7 de julho e 29 
de outubro de 2006).

Conforme argumenta Renato Roseno, assessor técnico da Associação Na-
cional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced),“a falta de 
pluralidade de vozes compromete a consolidação de uma cultura de valoriza-
ção da perspectiva das crianças e dos adolescentes, como prevê a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU). A 
cobertura eleitoral deveria ir além de uma discussão sobre programas partidá-

Uma oportunidade para ampliar a visão

A análise comparativa entre a cobertura geral sobre 
Infância e Adolescência no Brasil em 2006 e as notí-
cias que relacionam estes segmentos etários e eleições  
corroboram o argumento de que os períodos eleitorais 
são oportunidades singulares para um debate jorna-
lístico mais comprometido com as questões sociais.

Durante o processo eleitoral, a menção a polí-
ticas públicas, por exemplo, foi de 61,48%, ante os 
18,47% encontrados na cobertura geral. A referên-
cia a indicadores sociais, no primeiro caso (19,23%), 
também supera a média alcançada nas notícias so-
bre infância e adolescência como um todo, que foi 
de apenas 9,50%.

As diferenças mais modestas na menção à legis-
lação (de 1,43% para 4,92%) evidenciam avanços, 
mas ainda refletem a dificuldade da imprensa em 

abordar os marcos legais que regulam e estabelecem 
os direitos dessa população.

O mesmo ocorre com os recursos orçamentários, 
tradicionalmente desconsiderados no noticiário ge-
ral sobre crianças e adolescentes no Brasil. Em 2007, 
ano em que a ANDI conduziu uma pesquisa sobre 
a cobertura do orçamento destinado a políticas que 
incidem sobre esses grupos etários, a menção a tais 
dados foi de apenas 3%. Durante o processo eleito-
ral de 2006, a referência aos investimentos realizados 
pelo governo ficou pouco acima de 5%. Esta caracte-
rística da cobertura jornalística se torna problemáti-
ca quando se considera que “não existe boa política 
social para a infância sem boa política econômica”, 
nos termos de Wanderlino Nogueira, especialista em 
direitos da infância.

A viabilidade orçamentária 
das propostas eleitorais
Uma abordagem interessante seria 
ver se as propostas dos candidatos 
têm viabilidade orçamentária. 
Também é relevante verificar se 
os compromissos assumidos na 
área social são compatíveis com 
as ideias para a economia. São 
perspectivas que elevam o debate, 
mas exigem dedicação do jornalista. 
Ajudaria muito se a mídia cobrisse 
estes temas em articulação com a 
sociedade civil, especialmente para a 
questão do orçamento público e dos 
recursos destinados à efetivação da 
garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes.

José Antônio Moroni
Membro do Colegiado de 
Gestão do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc)
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rios de governo e envolver todos os setores em um debate 
sobre o projeto de sociedade que queremos. Neste sentido, 
ouvir crianças e adolescentes e as organizações do Sistema 
de Garantia de Direitos é fundamental”. 

A subordinação aos candidatos como fontes quase ex-
clusivas de informação deixa de fora opiniões que pode-
riam ampliar os horizontes do debate. Conselhos tutelares, 
Ministério Público, Poder Judiciário, agências internacio-

As singularidades da cobertura televisiva

Estima-se que mais de 160 milhões de pessoas tenham 
acesso à televisão no Brasil. São mais de 65 milhões 
de aparelhos, em 94,5% dos lares do país. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2005 havia mais famílias com acesso à tevê do que 
o acesso a saneamento adequado. Diante disso, a pes-
quisa conduzida pela ANDI não poderia negligenciar 
a cobertura efetuada pelos telejornais.

Ao longo de 2006, os quatro noticiários televisivos 
de rede monitorados (Jornal da Band, Jornal Nacional, 
Jornal da Record e SBT Brasil) veicularam 129 notícias 
sobre Infância e Eleições – uma média de 32,25 repor-
tagens para cada um deles. Comparado à média de 54 
textos publicados por periódico impresso, o valor pode 
parecer baixo. Todavia, o alcance e a relevância adqui-
rida pela tevê colocam esse número, aparentemente re-
duzido, em melhor perspectiva. Afinal, um minuto na 
televisão pode atingir parcela considerável da popula-
ção – embora nem sempre tenha o poder de agenda-
mento dos decisores ou dos formadores de opinião –, 
mais do que uma página em um jornal impresso.

Em relação aos temas, os resultados remetem a 
um quadro semelhante ao dos meios impressos, com 
destaque para Educação (66,67% da cobertura). Vale 
chamar a atenção, mais uma vez, para algumas ausên-
cias, como a de aspectos relativos ao tema da Violên-
cia, que – embora estivesse presente na plataforma dos 
candidatos – não guardava correlações com a infância 
e a adolescência. 

Seguindo a mesma linha, as Medidas de Reinser-
ção Social não foram mencionadas. Tal fato causa es-
tranhamento, porque os meios de comunicação noti-
ciam com frequência rebeliões em espaços de interna-
mento e infrações que envolvem adolescentes e jovens. 
Questões associadas à Exploração e ao Abuso Sexual 
também estiveram ausentes do debate eleitoral, tanto 
na tevê quanto na impressa escrita.

Já no que se refere aos aspectos qualitativos, a co-
bertura telejornalística foi caracterizada por uma me-
nor profundidade, oferecendo destaque menos expres-
sivo a elementos importantes, como menção a políticas 
públicas (22,03% contra 61,41% nos impressos). Entre 
as notícias que retrataram as propostas dos candidatos 
para a área da infância, apenas 1,92% abordaram ques-
tões orçamentárias e 1,15% os marcos legais e jurídicos 
direcionados a essa população. Os indicadores sociais 
foram apresentados em um número mais significati-
vo de reportagens (8,85%). Ainda assim, a maior parte 
das notícias baseou-se, unicamente, nas opiniões dos 
candidatos, com pouco ou nenhum teor crítico e ava-
liativo em relação aos programas de governo voltados 
para os grupos etários focalizados neste estudo.

Não obstante, 64,41% das reportagens dos telejor-
nais trouxeram propostas dos candidatos direcionadas 
à área da infância, índice superior ao encontrado na 
imprensa escrita (61,11%). Já a menção ao contexto 
sócio-econômico alcançou patamares semelhantes nos 
dois meios (38,98% na tevê e 40,81% nos impressos).

Vale ressaltar que as diferenças acentuadas entre jor-
nais impressos e televisivos derivam, em grande medida, 
do formato distinto desses dois veículos. A linguagem da 
televisão tem caráter mais imediato, e a imagem possui 
um apelo mais forte do que os conteúdos apresentados. 
Tal característica justifica, de alguma forma, a ausência 
de elementos apresentados com mais frequência nos di-
ários impressos.

A despeito das limitações do modus operandi de 
cada meio de comunicação, cabe reconhecer avanços 
importantes na cobertura dos temas relacionados à 
infância no contexto eleitoral. Assim, os problemas 
que ainda persistem devem ser tomados como de-
safios na construção de uma cobertura qualificada e 
comprometida com a defesa dos direitos desta e de 
outras populações consideradas mais vulneráveis.

nais, membros do setor privado e ONGs são exemplos de 
atores relevantes no processo de consolidação dos direitos 
da infância no Brasil nos últimos anos.

Apesar da relativa dificuldade desses personagens em con-
quistar espaço na mídia, é preciso reconhecer a responsabili-
dade de jornalistas e meios de comunicação nessas ausências. 
Afinal, não é possível esperar diversidade de vozes e visões 
quando a média de fontes é de apenas 1,2 por notícia.•



As organizações que integram a Rede de Agências de Notícias dos 
Direitos da Infância América Latina acreditam que a comunicação 
é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos países 
do continente. Por isso, atuam na mobilização e capacitação de 
jornalistas e no monitoramento da mídia em 13 países da região.

A Rede ANDI América Latina nasceu no ano de 2003 como 
uma iniciativa conjunta de organizações não-governamentais 
comprometidas com a promoção dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Sua tarefa é apoiar a consolidação de uma 
cultura jornalística que fortaleça a visibilidade pública das polí-
ticas prioritárias para esses segmentos populacionais, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento humano e social, a igualda-
de e a equidade.

Os objetivos da Rede são:
Impulsionar uma cultura de comunicação socialmente •	
responsável entre os jornalistas, as empresas do setor, as 
fontes de informação e os demais atores sociais, focali-
zando as políticas públicas.
Promover os direitos à informação e à comunicação •	
sem qualquer tipo de discriminação. 

Contribuir com os processos de governabilidade democrá-•	
tica e de democratização das sociedades da América Lati-
na por meio da promoção e da participação cidadã no con-
trole social. 
Construir sistemas de informação nacionais e regionais •	
que fortaleçam o debate público sobre a agenda social. 
Promover a participação efetiva de meninas, meninos e ado-•	
lescentes nos distintos espaços sociais, com especial atenção 
às atividades relacionadas ao setor da comunicação.
Promover o intercâmbio de experiências na área da co-•	
municação e de direitos entre as organizações que inte-
gram a Rede e na sociedade como um todo. 

Um ano depois de sua criação, a Rede ANDI América Latina 
foi reconhecida como um dos três projetos de desenvolvimen-
to mais inovadores do mundo. O prêmio foi oferecido pelo go-
verno do Japão e pelo Global Development Network, uma ini-
ciativa associada ao Banco Mundial.

Argentina
Capítulo Infancia
Periodismo Social
Tel./fax: (54 11) 4785 3950
capituloinfancia@
periodismosocial.org.ar
www.capituloinfancia.
periodismosocial.net 

Bolívia
Agencia Nacional de Noticias por 
los Derechos de la Infancia 
(ANNI)
Eco Jóvenes
Tel.: (591 2) 284 5335
annibolivia@ecojovenes.org
www.ecojovenes.org

Brasil
Agência de Notícias dos
Direitos da Infância (ANDI)
Tel.: (55 61) 2102 6508
Fax: (55 61) 2102 6550
redandiamericalatina@andi.org.br
www.andi.org.br

Colômbia
Agencia de Periodismo por los 
Derechos de la Niñez (Pandi)
Asociación Afecto
Tel.: (57 1) 214 9296
direccion@agenciapandi.org
www.agenciapandi.org

Costa Rica
DNI - Comunica con Respeto
Defensa de Niñas 
y Niños Internacional 
(DNI)
Tel.: (506) 2236 9134 / 2297 2880 
/ 2297 2885
Fax: (506) 2236 5207
info@dnicostarica.org
www.dnicostarica.org

Equador
Agencia de Comunicación 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Acnna)
Fundación Yupana
Tel.: (593 2) 256 5364 / 255 1480 / 
290 3632
acnnainfo@acnna.ec
www.acnna.ec

Guatemala
Agencia de 
Noticias a Favor 
de la Niñez y la 
Adolescencia (la Nana)
Asociación Centro Civitas
Tel./fax: (502) 2434 6655 / 2433 9721
cnavasdangel@yahoo.es
www.centrocivitas.org

México
Comunicación e 
Información de la 
Mujer (Cimac)
Agencia Mexicana de 
Noticias por los Derechos 
de la Infancia (Amndi)
Tel.: (52 55) 5512 5796 / 5510 2033
lagunes28@yahoo.com.mx
www.cimacnoticias.com

Nicarágua
Red Nacional de 
Comunicación por los 
Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia
Centro de Promoción de los 
Derechos de la Juventud y la Infancia, 
Dos Generaciones.
Tel./fax: (505) 2266 4960 / 2266 4999 
/ 2266 8742 / 2268 6328 
redandi@dosgeneraciones.org
www.dosgeneraciones.org

Paraguai
Agencia Global 
de Noticias
Asociación Global Infancia
Tel./fax: (595 21) 510 445 / 510 642
agenciaglobal@globalinfancia.org.py
www.globalinfancia.org.py

Peru
Agencia Comunicación 
Educativa
Asociación Civil Equipo Uno 
Consultores
Tel.: (51 1) 445 5542
agencia_comunicacioneducativa@
yahoo.es 
www.comunicacioneduca.org.pe

Uruguai
Agencia de Comunicación 
por la Infancia y la 
Adolescencia Voz y Vos
El Abrojo
Tel.: (598 2) 903 0144 / 903 0144
Fax: (598 2) 903 0144 / 903 0144
vozyvos@vozyvos.org.uy
www.vozyvos.org.uy

Venezuela
Agencia PANA 
Periodismo a Favor de 
la Niñez y la Adolescencia
Cecodap
Tel.: (58 212) 952 8955
Fax: (58 212) 951 5841
panas@cecodap.org.ve
www.cecodap.org.ve

Secretária executiva: María Silvia Calvo
Contato: secretariaejecutiva@redandi.org
Organização: Global Infancia
Diretora: Marta Benítez

Avenida Madame Lynch 268 esq. Víctor Heyn
Edificio Balpar, planta alta - barrio Villa Aurelia
Asunción, Paraguay
Tel.: (595 21) 510 624 / 510 445

Secretaria Executiva da Rede

Rede ANDI América Latina

Uma articulação estratégica
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Esta publicação apresenta os principais resultados de uma análise 
quanti-qualitativa sobre o tratamento editorial que a imprensa de 12 

países latino-americanos oferece aos temas que afetam diretamente 
a realidade de crianças e adolescentes.

A realização desta pesquisa exclusiva — construída a partir 
do trabalho de monitoramento implementado pelas agências 

integrantes da Rede ANDI América Latina — teve como 
base a leitura de mais de 795 mil textos, publicados por 130 jornais 

durante os anos de 2005, 2006 e 2007.

Além de um panorama geral da cobertura jornalística, este relatório 
traz análises especiais sobre a atenção dada pelas redações a temas 

como violência, educação e saúde. Inclui também um capítulo 
especial sobre infância e eleições, com dados referentes à cobertura 

das eleições presidenciais brasileiras em 2006.

Direitos, Infância  
e Agenda Pública




