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O DESAFIO DA MATURIDADE
Não são muitas as verdades que podem ser consideradas
inquestionáveis, quando no foco do debate está o dramático
contexto social do Brasil. Esta publicação tem a responsabilidade de dedicar sua atenção a pelo menos duas delas. A primeira,
fundamental, é de que não há como investir de forma eficaz
em justiça social, eqüidade e desenvolvimento humano se não
reconhecemos a infância e a adolescência como prioridade
absoluta dessas políticas. A segunda verdade, não menos
relevante, é de que não se resgata uma dívida de dimensões
tão esmagadoras sem uma ampla e continuada mobilização dos
mais diversos setores da sociedade – o que só é possível com a
participação plena dos meios de comunicação de massa.
Os dados apresentados por esta nova edição do Relatório
Infância na Mídia – a mais extensa e detalhada radiografia
que a ANDI e o Instituto Ayrton Senna já realizaram – deixam
claro que a cada ano se consolida de forma mais significativa,
nas redações de todo o País, uma imprensa socialmente
responsável e atuante no que se refere às principais questões
de interesse das crianças e dos adolescentes. Em 1996, quando
foi iniciada essa série de pesquisas sobre o comportamento
editorial do jornalismo escrito brasileiro, não eram tantas as
boas novas: limitavam-se, na verdade, ao reconhecimento
do vasto potencial de contribuição evidenciado pelo volume
e pela diversidade temática dos textos analisados, e à

Veet Vivarta
ANDI

garimpagem de alguns poucos exemplos de reportagens cuja
densidade investigativa e precisão conceitual indicavam
que a mídia já começara a abrir caminhos para responder à
urgência e complexidade de nosso quadro social.
Os números relativos a 2002 registram, portanto, uma
imprensa em franco processo de amadurecimento. Seja
no total de textos diariamente clipados dos 50 principais
jornais e 10 revistas do País, que se aproxima rapidamente
da marca das 100 mil inserções/ano – em 96, não chegavam a
atingir 11 mil –, seja nos diversos indicadores de qualificação
da cobertura, como a pluralidade de fontes consultadas, a
abordagem mais contextualizada dos fenômenos da violência
e a diversidade regional presente nas posições de destaque
do Ranking Qualitativo de jornais – inovação metodológica
que a ANDI e o Instituto Ayrton Senna pela primeira vez
apresentam aos profissionais de comunicação e à sociedade.
Se esse Relatório Infância na Mídia mostra, por um lado, uma
imprensa mais madura, por outro evidencia a necessidade de
buscar-se alternativas diante de um quadro de crise financeira
que vem mudando o perfil das empresas de comunicação – e,
por conseqüência, o das redações brasileiras. Esse é o principal
desafio hoje colocado para a continuidade do processo
de aprimoramento da cobertura que coloca a criança e o
adolescente no centro da pauta do desenvolvimento humano.

Viviane Senna
Instituto Ayrton Senna
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RESUMO EXECUTIVO

Série “Infância Mutilada”,
de Marlene Bergamo
Folha de S. Paulo
Finalista da 5ª edição
2001/2002

UMA QUESTÃO DE QUALIDADE
Em um ano caracterizado por fatos marcantes para a vida do País, o noticiário sobre crianças
e adolescentes teve um crescimento tímido. Mas a cobertura vem ganhando consistência
A pauta da infância e da adolescência vive um momento
peculiar. O noticiário sobre os assuntos relacionados
com o universo infanto-juvenil parece consolidado nos
jornais. E, de maneira geral, os veículos têm buscado o
caminho da qualificação. A sociedade, de sua parte, está
cada vez mais mobilizada, cobra políticas públicas para
esse segmento populacional e espera ansiosamente por
mais justiça social. As empresas de comunicação também
atravessam uma fase especial, em que a crise econômica dá
o tom – forçando reestruturações no funcionamento das
redações e reflexões sobre a vocação e o papel dos veículos
impressos. Todos esses fatores têm impacto direto sobre o
noticiário de temas ligados à infância e à adolescência, que
passa por mudanças significativas.
Em termos quantitativos, a novidade é que o cenário
tende à estabilidade. A pesquisa realizada anualmente
pela ANDI e pelo Instituto Ayrton Senna mostra que, em
2002, houve um aumento de apenas 3,52% no número
de reportagens veiculadas pelos 50 principais jornais
brasileiros, em comparação com o ano anterior. De 1999
para 2000, a quantidade de matérias sobre infância e
adolescência crescera 32%. E de 2000 para 2001, 17%.
Esse processo de desaceleração registrado desde o final
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da década passada pode, por um lado, estar simplesmente
evidenciando a assimilação da maioria dessas temáticas
à pauta cotidiana – situação hoje vivenciada por grande
parte desses veículos. Por outro, pode também derivar das
limitações, em termos de espaço editorial, enfrentadas
atualmente por praticamente todos os jornais brasileiros
– outro efeito da citada crise econômica. Vale destacar,
a crise também impediu um maior avanço na qualidade
do material publicado, ao dificultar a multiplicação de
investigações extensas sobre a infância e a adolescência
(veja mais detalhes sobre a crise e o panorama da mídia
nacional na página 10).

Chance desperdiçada
Em 2002, a pauta da infância e da adolescência teve
que competir com dois acontecimentos marcantes: a
Copa do Mundo e as eleições, que, realmente, foram as
vedetes do noticiário nacional. A primeira possibilitou
algum incremento na receita publicitária – mas apenas
no caso das televisões – e a segunda mostrou-se uma
grande perda de oportunidade para o aprofundamento
do debate sobre as questões relacionadas à população
infanto-juvenil. Embora todas as pesquisas apontassem
para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre
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defendeu o social, e mostrassem que a população se
ressentia do aumento da desigualdade e do desemprego,
a mídia praticamente ignorou o contexto desses fatos. De
modo geral, preferiu ater-se às brigas partidárias e às
vicissitudes da campanha política.

Avanço qualitativo
Mesmo em meio a um contexto que, se não ameaça
a presença dos temas ligados a crianças e adolescentes
na mídia impressa, ao menos acende o sinal de alerta,
é possível constatar que essa cobertura segue a trilha
do aprimoramento. Um indicativo desse importante
processo de qualificação é o noticiário de Violência. Essa
área geralmente é o ponto crítico de muitos jornais. Em
alguns casos, ocorrem verdadeiras aberrações de estilo e
enfoque, com exposição indevida de meninos e meninas
e uso de recursos sensacionalistas que nada contribuem
para a evolução do debate. No entanto, ao realizar-se
para o presente relatório uma atualização do Ranking
Qualitativo apresentado na pesquisa Balas Perdidas,
de 2001, foi possível constatar que os jornalistas são
sensíveis às críticas, às reivindicações da sociedade – e,
melhor, à possibilidade de mudança (leia sobre a pauta de
Violência na página 20).
Outra boa notícia da cobertura de 2002 diz respeito às
fontes ouvidas nas matérias. A mídia já demonstra um
certo equilíbrio na escolha dos atores que ajudam a balizar

os textos e, por conseqüência, o debate público. O
Poder Público ainda tem presença cativa no noticiário e
continua sendo um dos principais geradores de pautas.
A sociedade civil, contudo, ganhou maior destaque.
Logicamente, há áreas em que esse equilíbrio de vozes
não acontece. Mas, de maneira geral, houve avanços.

Novidade metodológica
Na página 12, a ANDI e o Instituto Ayrton Senna
apresentam um modelo diferenciado de monitoramento da cobertura diária, por meio de um Ranking
Qualitativo, que pela primeira vez é aplicado sobre a
totalidade dos temas acompanhados desde 1996. A
experiência de rankings para “medir” a qualidade de
uma determinada publicação não é nova na Agência.
Eles já foram produzidos, com bons resultados, mas
apenas em análises temáticas e específicas.
Desta vez, o que se experimenta é a possibilidade
de combinar fatores medidos diariamente, em todas
os textos captados no processo de clipagem, e que
resulte em um indicador capaz de radiografar o nível
de qualidade com que cada jornal trata os assuntos
ligados à infância e à adolescência. Trata-se de um
instrumento de orientação para a própria mídia. Sua
missão maior é provocar reflexão tanto por parte dos
profissionais de imprensa quanto dos atores sociais
envolvidos com os direitos das novas gerações.

ENTENDA A METODOLOGIA DA PESQUISA
Em 2002, foram acompanhados diariamente pela ANDI e
pelas agências que integram a Rede ANDI de Comunicadores
pelos Direitos da Criança e do Adolescente um total de 50 jornais,
de 24 estados, e dez revistas nacionais. Foram analisados 92.473
textos de jornais e 1.108 de revistas. O monitoramento para o
relatório Infância na Mídia se inicia com a clipagem manual
dos jornais e revistas, que busca textos jornalísticos – com
exceção de notas – que tenham questões relativas à criança ou
adolescente como um de seus focos centrais. Os textos presentes
nos suplementos e páginas dedicados ao público juvenil estão
excluídos desta análise. Eles compõem a base de pesquisa do
relatório A Mídia dos Jovens, cuja nova edição ANDI e Instituto
Ayrton Senna lançam em maio de 2003.
Após a clipagem, os textos são classificados, segundo
metodologia criada especificamente para o relatório. Primeiro,
dá-se a identificação do assunto central, que este ano
incorporou três novidades – o noticiário internacional, matérias
sobre produtos vendidos ao público infanto-juvenil (retranca
Consumo) e os textos sobre a indústria de entretenimento

(agregados ao tema Cultura). Em 2002, são 21 temas presentes
no relatório (veja tabela na página 27). Além do assunto central,
há a seleção de recortes específicos para cada caso (que ajudam
a compor detalhes da cobertura) e a identificação das fontes
ouvidas e das que geram estatísticas de cada texto.
O material também é classificado segundo suas características
gerais: tipo de texto (reportagem, artigo, editorial, entrevista ou
infográfico/tabela), a ótica da abordagem (Busca de Solução ou
Denúncia), as faixas etárias que ficam explicitadas (zero a seis,
sete a 11 e 12 a 17 anos), o sexo da criança ou adolescente e se há
alguma menção à raça ou etnia. Quanto à definição da ótica da
notícia – se é Busca de Solução ou Denúncia – a prática diária
da ANDI e de seus parceiros mostra que “buscar soluções para
a infância” significa apresentar iniciativas da sociedade civil e
decisões governamentais positivas para a promoção dos direitos.
Já a análise do viés da denúncia reconhece as reportagens com
um olhar que geralmente investiga e aponta más notícias. A
maior parte dos textos, entretanto, não se encaixa em Busca de
Solução nem em Denúncia, mas na mera descrição dos fatos.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
ANDI e Instituto Ayrton Senna inauguram, em 2003,
uma nova fase na série de pesquisas de mídia iniciada em
1996: parâmetros ligados ao Desenvolvimento Humano
passarão também a nortear a avaliação da cobertura
sobre infância e adolescência.
Desde janeiro de 2003, o monitoramento da presença,
nos textos, de um conjunto de critérios relacionados
à questão (que estão explicitados na tabela ao lado)
passa a compor a análise regularmente realizada sobre
a cobertura. Os resultados da aplicação dessa nova
metodologia estarão sendo apresentados na próxima
edição do relatório Infância na Mídia, a ser veiculada em
março de 2004.
A perspectiva de transversalidade sugere que as
reportagens mais completas tenderão a ser aquelas
com uma discussão interligada de dois ou mais desses
parâmetros. O desafio, contudo, é grande. A prática
jornalística mostra que nem sempre a mera apresentação
de muitos fatores relevantes garante a qualidade e
a repercussão do texto. Por esse motivo, também
é fundamental observar até que ponto as questões
conceituais sobre Desenvolvimento Humano estão
sendo absorvidas na prática cotidiana do jornalismo e,
consequentemente, transpostas para as matérias sobre
infância e adolescência.

Concessão de oportunidades
Quando os pesquisadores ligados ao Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
começaram a elaborar o que conhecemos por Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), a preocupação central
era verificar se os países com alta renda per capita também
eram aqueles que ofereciam melhores condições de vida
a suas populações.
O ranking do IDH – índice que leva em conta três
dimensões: educação, renda e expectativa de vida
– mostrou que a resposta era negativa. Ou seja: o fato
de os países contarem com as maiores rendas per capita
não garantia presença, necessariamente, nos primeiros
lugares do ranking de Desenvolvimento Humano. Com
isso evidenciava-se que a opulência econômica não
assegura o bem-estar de todas as pessoas. Portanto, a
quantidade não garantia necessariamente a qualidade.
Preocupação semelhante motivou a ANDI e o Instituto
Ayrton Senna na decisão de incorporar parâmetros de
Desenvolvimento Humano na análise da cobertura. Mas
quais são esses critérios que a mídia deveria considerar

8

ao decidir contribuir para um debate mais efetivo sobre
o cenário social? Ao responder à pergunta “o que o
desenvolvimento faz?”, o indiano Amartya Sen, vencedor
do prêmio Nobel de Economia pelo conjunto de sua obra
sobre esse tema, afirma em trecho do livro Desenvolvimento
como Liberdade: “A criação de oportunidades sociais
contribui diretamente para a expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida”. Assim, o Desenvolvimento
Humano pode ser entendido, resumidamente, como um
conceito associado a esses três pilares: concessão de
oportunidades, visando o melhoramento das capacidades
humanas e da qualidade de vida.
É importante lembrar, porém, que inúmeras são as
formas de conceder oportunidades; muitos são os direitos
civis, políticos e sociais que devem ser proporcionados
à população para que ela apresente um melhor grau
de desenvolvimento humano. Em síntese, trata-se de
um conceito complexo – conceitos complexos não são,
necessariamente, aqueles difíceis de entender, mas sim
os que englobam uma série de outros conceitos dentro de
uma concepção maior.
Nesse sentido, o desafio talvez seja o de reconhecer
que variáveis pertinentes ao Desenvolvimento Humano
devam ser tratadas de forma integrada, quando se aborda
um determinado assunto. É plausível, por exemplo, falar
de baixa expectativa de vida em regiões metropolitanas
sem abordar o problema da violência? É plausível
falar de pobreza sem retratar questões de gênero ou de
raça/etnia? Encontrar a maneira de tratar um problema
olhando para mais de um aspecto, apontando para seus
inter-relacionamentos, é a tarefa que se espera do
jornalista. Se isso for feito, o Desenvolvimento Humano
terá entrado nas redações. E mais: na agenda pública.

Radiografia mais acurada
Uma primeira tentativa de verificar como se dá a
relação entre quantidade e qualidade na cobertura sobre
infância e adolescência foi colocada em prática pela ANDI
e o Instituto Ayrton Senna em 2002, com a construção de
um Ranking Qualitativo, que englobou diversos critérios
jornalísticos para medir a performance dos principais
jornais brasileiros na cobertura dessa área (veja o ranking
e informações adicionais a partir da página 12).
Durante o processo de elaboração desse ranking, foi
também ficando mais evidente a demanda por uma
maior acuidade no raio-X de como a mídia vem tratando
o contexto social, econômico, político e cultural da
infância. Para isso, se fazia necessário incorporar
critérios de Desenvolvimento Humano às metodologias
de análise do comportamento editorial dos veículos.
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CRITÉRIOS CONCEITUAIS
DA N OVA M E TO D O L O G I A
BLOCO IDH
1. Educação – A análise não se concentra apenas no ensino formal, mas
também nas discussões sobre a importância do conhecimento e da informação.
2. Renda – São avaliados debates sobre PIB (Produto Interno Bruto), PNB
(Produto Nacional Bruto), distribuição de renda, concentração de renda, renda
per capita e Índice de Gini, por exemplo.
3. Qualidade de vida – Basicamente, busca-se aferir a presença ou a ausência
dos temas saúde, mortalidade infantil e expectativa de vida.
BLOCO DIREITOS E LIBERDADE
4. Direitos civis – São aqueles necessários à liberdade individual: liberdade
de ir e vir, de imprensa, pensamento e fé; direito à propriedade e de concluir
contratos válidos e direito à justiça.
5. Direitos políticos – Em linha gerais, aqui se incluem o direito de votar e de ser
votado, em processos de eleições livres para cargos públicos.
6. Direitos sociais – Referem-se à garantia de acesso generalizado a um nível
de vida compatível com os padrões vigentes na sociedade e a bens como saúde,
segurança, educação e seguridade social.
7. Democracia – Neste item é considerada a discussão de democracia nos
seus diversos formatos: participação eleitoral, participação no debate público
(deliberação, orçamento participativo), democracia em outros níveis (na
escola, nas relações de trabalho e na família).
BLOCO ANTROPOLÓGICO
8. Gênero – Será avaliada nos textos a presença de debates sobre as práticas das
relações sociais que homens e mulheres desenvolvem e vivenciam no dia-a-dia,
incluindo as relações de poder entre esses dois grupos.
9. Raça/etnia – Nesse caso a análise se ocupa das diferenças de poder e de
condições dos grupos étnicos e raciais que compõem a matriz cultural brasileira.
OUTROS PARÂMETROS
10.Meio ambiente
11. Infra-estrutura – É dedicada especial atenção para o tratamento dado às
infra-estruturas de lazer, saneamento básico, transportes e habitação.
11. Pobreza, Fome e/ou Miséria
13. Desigualdade, Eqüidade, Igualdade, Exclusão social – Neste item é
importante notar que há uma diferença entre pobreza e desigualdade de
renda: existem países muito pobres, porém pouco desiguais, como é o caso de
Bangladesh – onde todos são “igualmente pobres”. E há países muito ricos, mas
muito desiguais – caso dos EUA, onde a diferença entre os mais ricos e os mais
pobres ainda é grande.
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Essa ação, inserida no conjunto
de iniciativas que a ANDI e o
Instituto Ayrton Senna vêm
implementando no sentido de
contribuir para a continuada
qualificação da cobertura da área
social, encontrou espaço adequado
para ampliar-se por meio de
parceria firmada com o Programa
Comunidade Ativa (braço da secretaria-executiva do programa
Comunidade Solidária), que contou
ainda com apoio do Unicef, da
Unesco e da ONG Missão Criança
– além do patrocínio da Petrobras.
Foi assim realizada uma ampla
pesquisa sobre o noticiário dos
temas Pobreza, Desigualdade
e Desenvolvimento Humano e
Social veiculado por 56 jornais das
diversas regiões do País e por três
revistas de circulação nacional. A
amostragem de matérias utilizada
cobriu o período entre agosto de
2001 e julho de 2002.
Em novembro de 2002, mais
de 100 convidados – entre jornalistas e fontes de informação
– se reuniram em Brasília para
discutir os resultados dessa
análise e apontar caminhos
para o aprimoramento da cobertura. E, em dezembro, foi
lançada a publicação Fontes em
Desenvolvimento Humano e Social
– um guia para jornalistas, com
indicações de especialistas e entidades que atuam nessas áreas,
que foi enviado às redações de
todo o País.
Para maio de 2003, o projeto
prevê também o lançamento de
um livro, que integra a série Mídia
e Mobilização Social, coordenada
pela ANDI, contendo os dados
da pesquisa e os resultados do
seminário, além de uma série
de artigos de especialistas e de
entrevistas com jornalistas e
fontes de informação.

PANORAMA DA MÍDIA

“Congresso deverá mudar
lei dos Royalties”,
de Marco Antônio
Flores Teixeira
O Globo (RJ)
Finalista da 4ª edição
2000/ 2001

TEMPOS DIFÍCEIS
Queda nos investimentos publicitários, aumento do dólar e dos custos de produção levam a
mídia a uma forte crise econômica que se reflete na cobertura dos temas sociais
As empresas de comunicação do Brasil vivem uma
crise econômica sem precedentes na história recente.
Os anos de pujança do início do Plano Real ficaram
para trás, deixando até gigantes da mídia com as contas
no vermelho. Na mídia impressa, as dívidas em dólar,
que custeiam papel, equipamentos e software, seriam
administráveis caso a receita publicitária acompanhasse
o aumento dos custos e jornal fosse o meio preferido da
população. Mas não é o que acontece.
Segundo dados do projeto Inter Meios, divulgados
pela publicação Meio & Mensagem, especializada em
mídia, no primeiro semestre de 2002 os investimentos
publicitários nos meios de comunicação de massa, de
maneira geral, cresceram 8,62%. Os jornais, contudo,
amargaram uma queda de 1,71% em comparação com
o mesmo período do ano anterior – que já havia sido
difícil. Confrontando 2001 com 2000, a diminuição do
investimento publicitário nos jornais foi de 6,5%. Os
bons 8,62% de crescimento, até junho de 2002, refletem
os anúncios veiculados durante a Copa do Mundo,
que fez a alegria da TV aberta. Nesse período, 59,9%
dos investimentos foram abocanhados pelas redes de
televisão e apenas 20,1% por jornais. Revistas ficaram
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com 8,9%. Com pouca diferença, esses são quase os
mesmos percentuais relativos a 2001 inteiro.
O número de leitores de jornais aumentou
significativamente entre 1996 e 2000, segundo a
Associação Nacional dos Jornais (ANJ). Houve um
crescimento de 22%. Entretanto, essa conquista se
deve à atuação dos jornais populares, que surgiram com
força a partir de 1999. O problema é que mais leitores,
nesse caso, não representam mais faturamento. O
investimento publicitário nesses veículos é baixo, pois os
grandes anunciantes procuram um público considerado
mais qualificado.

Impacto nas redações
O aperto financeiro, como era de se esperar, vem
provocando uma onda de reduções nos quadros da
imprensa. Dados da Federação Nacional de Jornalistas
(Fenaj), preparados com base em documentos do
Ministério do Trabalho, mostram 599 vagas fechadas
em 2001 e 194, no primeiro semestre de 2002. Ou seja,
o ritmo das admissões não consegue mais acompanhar o
das demissões. O resultado são redações com um número
cada vez mais limitado de profissionais, o que dificulta
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a produção de reportagens de fôlego na área social.
Diretora da sucursal da Folha de S. Paulo em Brasília,
Eliane Cantanhêde lembra que o jornal chegou a ter 40
repórteres na capital federal e hoje possui 15. “Com a
redução de papel e de recursos humanos, a primeira
pauta que se corta é a social”, lamenta.
Momentos como o atual, onde até a Rede Globo se
debate para resolver pendências, são propícios para
repensar o meio jornal. Para Ricardo Noblat, ex-diretor
de redação do Correio Braziliense (DF) e atualmente no
comando de A Tarde (BA), isso é mais que necessário.
“Jornal não precisa ter tantas páginas”, defende. “Se a
gente puder repensar o veículo, vamos reduzir um pouco
o conteúdo e incluir mais material analítico.”
Celso Schröder, secretário geral da Fenaj, aponta os
últimos 15 anos como os de degeneração econômica.
Para ele, a diminuição dos financiamentos estaduais
às empresas de comunicação, em meados dos anos 80,
gerou maior dependência dos agentes públicos locais,
sobretudo fora do eixo Rio-São Paulo. O resultado é
uma crise de credibilidade que se sobrepõe inclusive à
econômica. “Essa é uma crise sobre a qual poderíamos
agir, mas não agimos. Os empresários tratam seus
negócios como outro qualquer, sem ter em mente sua
dimensão pública”, critica.

Dependência política e econômica
Se a crise abala veículos de grande porte e influência
nacional, nos jornais menores o efeito é mais devastador.
E não se trata de um universo pouco representativo.
Hoje há mais de 400 jornais diários em todo o território
nacional. Com pequenas exceções (que se limitam principalmente ao Centro-Sul), esses periódicos possuem
uma circulação restrita às suas regiões de origem. Assim,
poucos são os veículos que têm tiragem superior a 15
mil exemplares durante o domingo, segundo dados do
Instituto Verificador de Circulação (IVC). Entretanto,
detêm um público cativo em suas localidades. Na opinião
do secretário para o Interior, do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de São Paulo, Alcimir Antônio do
Carmo, a população prefere os jornais produzidos em suas
cidades às publicações de influência nacional. Só em São
Paulo, há cerca de 170 jornais diários.
Mesmo os grandes jornais brasileiros não são imunes a
deslizes éticos. Mas o quadro se complica, quando se fala
da imprensa regional. A “ditadura” do capital financeiro
e político fica ainda mais evidente nos pequenos jornais
do interior. Segundo Alcimir do Carmo, pode até não
haver uma censura política prévia, “mas, certamente,
existe uma censura econômica”.

Interesse público ameaçado
Mas a censura de caráter político também acaba se
fazendo presente em diversos jornais brasileiros. Muitos
veículos regionais são propriedades de famílias de tradição
política ou de aliados de políticos. Assim, os jornalistas
são obrigados a abandonar o profissionalismo para
seguir uma linha editorial que deixa de lado o interesse
público e a isenção, para defender interesses particulares.
“Existe um direcionamento político muito forte nesses
veículos”, ressalta a professora da Universidade Estadual
da Bahia, Tânia Almeida. E completa: “A negligência não
está exatamente no que o jornal publica, mas no que ele
deixa de publicar”. Ela exemplifica citando o Correio da
Bahia, que pertence à família do senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL).
Enquanto sobram indagações a respeito do domínio
político praticado sobre o Correio da Bahia, outras tantas
devem ser feitas quando se analisa a situação de seu
principal concorrente, A Tarde. O jornal está há dois
anos sem receber um centavo de publicidade do Governo
da Bahia e da Prefeitura de Salvador, comandados pelo
grupo de Antônio Carlos Magalhães. “É o preço que se
paga por adotar uma postura de independência”, resume
Ricardo Noblat, que assumiu o cargo de diretor de
redação em dezembro de 2002.
Os anúncios dos governos e das prefeituras regionais
também exercem uma grande força de barganha sobre
a imprensa local. Para o diretor-executivo do Sindicato
dos Jornalistas do Paraná, Sílvio Rauth, “é difícil ver
jornais que se preocupem com a qualidade. Eles querem
conquistar o anunciante”. Assim, o poder econômico
local que, muitas vezes, anda de braços dados com a elite
política, detém significativa influência no conteúdo desses
periódicos. Em tempos de crise, não é um exagero supor
que essa dependência se fortalece, diminuindo ainda mais
as chances de investimento em reportagens que retratem a
realidade de forma crítica e analítica.
Alguns setores da mídia acreditam que a solução para a
crise vem do governo, por meio de um pacote especial de
ajuda às empresas de comunicação, tal qual ocorreu com
os bancos. Celso Schröder afirma que a Fenaj não pôs o
assunto em pauta e, apesar de hesitar, acaba enxergando
méritos na proposta: “a idéia de uma política pública de
financiamento não é uma coisa estranha”.
Para Ricardo Noblat é estranha, sim. “Vejo indicativos
de que o governo não vai agir dessa maneira e acho
que age certo. As empresas têm que sair da crise por
conta própria e, claro, com a economia retomando seu
crescimento”, conclui.
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RANKING QUALITATIVO

“Dentes Novos”,
de Ricardo Borba de Araujo
Correio Braziliense (DF)
Finalista da 4ª edição
2000/ 2001

NOVOS PARADIGMAS
O relatório Infância na Mídia apresenta um ranking inédito, capaz de radiografar não só
os aspectos quantitativos da cobertura de assuntos relacionados a crianças e adolescentes,
mas também a qualidade do noticiário produzido por 50 jornais brasileiros
A publicação Infância na Mídia nasceu em 1996,
quando a ANDI e o Instituto Ayrton Senna perceberam
a necessidade de desenvolver um instrumento
eficaz de avaliação do comportamento de jornais e
revistas brasileiros em relação à pauta da criança e do
adolescente. O objetivo era saber em que medida os
veículos abraçavam, ao menos em parte, sua função
social, promovendo os direitos das novas gerações.
Foi desenvolvida, então, uma metodologia de
monitoramento diário da produção jornalística de todo
o País. Os desafios de então consistiam em mapear o
perfil temático da cobertura e estimular a multiplicação
do número de matérias sobre essas questões. Para
significativa parcela dos veículos, os direitos da criança
e do adolescente consistiam num campo praticamente
inexplorado. Além da reduzida quantidade de
reportagens, muitas delas adotavam uma abordagem
pouco contextualizada da realidade desse segmento e
do papel de governo e sociedade civil nesse cenário.
Ao longo dos últimos anos, a ANDI e o Instituto
Ayrton Senna aperfeiçoaram a metodologia de análise,
inserindo novos critérios que contribuíram para mais
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acuidade na percepção do conteúdo editorial de jornais
e revistas. O instrumento agora inaugurado propõe
modificações estruturais nesse processo de análise. O
ranking disponibilizado aqui não traz apenas a relação
dos jornais que mais publicaram textos sobre infância
e adolescência. Vai além. Combina variáveis distintas,
capazes de aferir o aspecto qualitativo da cobertura
nessas publicações (veja detalhes nas páginas 18 e 19). Em
outras palavras, esses critérios permitem medir até que
ponto a cultura editorial do veículo é condizente com uma
prática jornalística socialmente mais responsável.
Vale lembrar que a imprensa brasileira tem se imposto,
em anos recentes, como um parceiro fundamental
da batalha pelos direitos de crianças e adolescentes.
Entre 1996 e 2002, por exemplo, a quantidade de
matérias publicadas sobre essas questões aumentou
cerca de 630%. O leque temático também ampliou-se
de forma significativa. Da mesma forma, vem crescendo
consideravelmente o volume de reportagens que aprofundam o tratamento desses temas – fato que as diversas
edições do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo
têm colocado em evidência.

RELATÓRIO INFÂNCIA NA MÍDIA

É importante frisar que ANDI e Instituto Ayrton
Senna não pretendem que este ranking esgote as
possibilidades de avaliação quantitativa e qualitativa da
cobertura da imprensa escrita brasileira sobre infância.
Acreditam, porém, que esse é um instrumento valioso de
orientação para a mídia, permitindo a implementação
ou o aprimoramento de parâmetros editoriais capazes
de impactar de forma produtiva esse debate público, a
partir da ótica do Desenvolvimento Humano.

Combinação de critérios
O ranking que afere a qualidade da cobertura sobre
os assuntos ligados ao cotidiano das crianças e dos

adolescentes brasileiros ao longo dos 12 meses de
2002 está encabeçado pelos seguintes veículos: Correio
Braziliense (DF), A Tarde (BA), O Povo (CE), Gazeta do
Povo (PR), Estado de Minas (MG), O Popular (GO), A
Gazeta (MT), Folha de S. Paulo (SP), A Notícia (SC) e
Jornal de Brasília (DF) (veja o ranking e uma avaliação de
seus resultados a partir das páginas 14 e 15).
Esses dez jornais foram os veículos que obtiveram
as melhores médias ponderadas, calculadas a partir
da combinação dos números relativos aos diversos
critérios técnicos utilizados no processo de construção
desse instrumento de avaliação.

A METODOLOGIA DO RANKING QUALITATIVO
Publicar muito é necessariamente sinônimo de
publicar bem? A resposta intuitiva é não. No entanto,
é preciso evidenciar essa hipótese por meio de dados
extraídos do próprio trabalho jornalístico acerca dos
temas da infância e da adolescência.
Números precisam ser analisados com cuidado. O
típico exemplo do Brasil enquanto 11ª economia do
mundo – uma distância não muito grande de países como
Estados Unidos e Japão – nos serve aqui. Sabe-se que a
qualidade de vida de grande parte da nossa população é
muito inferior àquela dos dois países. Mas para aferir
isso é necessário lançar mão de outros indicadores,
que medem fatores como desigualdade de renda,
escolarização, saneamento básico, etc.
Raciocínio semelhante foi aplicado pela ANDI e pelo
Instituto Ayrton Senna ao decidir construir um ranking
que não levasse em conta apenas o número de textos
publicados, mas outros critérios jornalísticos capazes
de indicar aspectos relativos à qualidade do material
veiculado pela mídia impressa.
Como esperado, esse procedimento evidenciou
modificações significativas. Dois exemplos: se
olhássemos apenas para a quantidade de matérias
veiculadas em 2002, o 5º colocado em quantidade de
matérias subiria para 1º lugar no Ranking Qualitativo,
enquanto que o 2º lugar cairia para a 27ª posição.
Este ranking foi construído a partir do universo total
de textos veiculados pelos 50 jornais acompanhados
diariamente em 2002, exceto para alguns critérios
específicos, onde foi aplicado o recurso de amostragem
estatística (veja metodologia nas páginas 18 e 19). Isso

significa que a escala de pontuações verificada para cada
jornal foi obtida com a análise dos mais de 92 mil textos
publicados. Para a produção dessa escala as seguintes
etapas foram seguidas:
1. Processo de clipagem das matérias publicadas pelos
diferentes jornais.
2. Classificação de cada matéria, apontando-se as
características do texto, definidas com base nos
critérios avaliados pela ANDI.
3. Tabulação de dados.
4. Coleta dos dados brutos. Exemplo: qual a percentagem
dos textos de determinado jornal que se caracterizavam
como Busca de Solução.
5. Atribuição de pesos a cada um dos critérios
relacionados na tabela das páginas 18 e 19.
6. Transformação dos dados brutos. Cada dado bruto
obtido a partir da aferição da cobertura diária
dos veículos foi incluído na fórmula após uma
padronização matemática: ele foi dividido por um
número tal, de forma que o resultado final – para o
jornal que alcançou o maior valor para aquele dado –
não fosse superior a 1. Caso o maior número de textos
publicados fosse 1001, os dados de todos os jornais,
para este quesito, seriam divididos por 10.000. Se o
número fosse 101, seriam divididos por 1000; 11 por
100 e assim por diante.
7. Multiplicação desse dado padronizado pelo seu
respectivo peso, soma aos demais indicadores para
compor a nota final de cada jornal – obtida após o
cálculo de uma média ponderada.
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A PERFORMANCE
DOS JORNAIS
Não é difícil entender por
que o Correio Braziliense ocupa
o primeiro lugar no Ranking
Qualitativo 2002. O tema da
infância e da adolescência tem
sido constante prioridade em
sua pauta, conforme apontam os
levantamentos quantitativos que
a ANDI e o Instituto Ayrton Senna
elaboram desde 1996. Esses
bons resultados por cinco vezes
levaram o jornal ao topo da relação
dos veículos com mais matérias
publicadas sobre crianças e
adolescentes. No ranking relativo
à qualidade da cobertura dos
jornais sobre a Violência que
envolve crianças e adolescentes
(apresentado nas páginas 22 e
23), o Correio também está em boa
posição (9º lugar).
As três reformas pelas quais
passou, sob a batuta de Ricardo
Noblat, levaram o jornal a
aumentar sua circulação em
64% entre 1994 e 2002. Essas
reformas – em 1994, 1996 e 2000
– mudaram radicalmente a forma
de apresentação da notícia, com
um projeto gráfico arrojado, textos
mais longos e um estilo de redação
que busca escapar do receituário
“curto e objetivo” (veja entrevista
com a editora-executiva do Correio,
Ana Dubeux, na página 17).

RANKING QUALITATIVO 2002
POSIÇÃO

JORNAIS ACIMA DA MÉDIA

MÉDIA
PONDERADA

MÉDIA
PROPORCIONAL*

1

Correio Braziliense-DF

0,2239

10,00

2

A Tarde-BA

0,2070

9,24

3

O Povo-CE

0,2054

9,17

4

Gazeta do Povo-PR

0,1921

8,57

5

Estado de Minas-MG

0,1833

8,21

6

O Popular-GO

0,1757

7,84

7

A Gazeta-MT

0,1713

7,65

8

Folha de S. Paulo-SP

0,1657

7,40

9

A Notícia-SC

0,1511

6,74

10

Jornal de Brasília-DF

0,1494

6,67

11

Meio Norte-PI

0,1468

6,55

12

O Globo-RJ

0,1465

6,54

13

Hoje em Dia-MG

0,1406

6,27

14

A Gazeta-ES

0,1398

6,24

15

Diário Catarinense-SC

0,1378

6,15

16

O Estado de S. Paulo-SP

0,1359

6,06

17

Diário de Cuiabá-MT

0,1316

5,87

18

A Crítica-AM

0,1308

5,84

19

Correio da Bahia-BA

0,1289

5,75

20

Diário do Nordeste-CE

0,1263

5,64

21

Jornal do Commercio-PE

0,1243

5,55

22

Diário de S. Paulo-SP

0,1227

5,49

23

Zero Hora-RS

0,1166

5,20

24

Jornal do Tocantins-TO

0,1151

5,14

Segundo Noblat, que agora
comanda o segundo colocado
neste ranking, A Tarde (BA), a
prioridade à infância e à adolescência sempre foi ato consciente
na prática diária. Ele crê que o
assunto não se esgota tão cedo,
devendo estar cada vez mais
presente na pauta da imprensa.

A equação que processa as diversas variáveis usadas para compor o ranking e seus pesos específicos define
a presença de 24 veículos em posições superiores à Média Geral Ponderada. O primeiro ponto a chamar a
atenção na tabela acima é que obtém-se um quadro bastante heterogêneo em termos geográficos. O mesmo
não pode ser dito da tabela que apresenta os veículos com desempenho abaixo da média, na página ao lado
– há certa predominância de veículos das regiões Norte e Nordeste.

A saída de Ricardo Noblat do
Correio Braziliense, depois de
oito anos, merece comentário

Valor Econômico (SP) e Gazeta Mercantil (SP) obtiveram a menor pontuação, mas esse fato é justificado
pela definição do perfil dos veículos, totalmente voltado aos temas de economia e negócios (é importante
lembrar, em relação à Gazeta, que foram também analisadas as reportagens de seu caderno regional
Centro-Oeste, mas não os das demais regiões).

Os jornais de influência nacional não são necessariamente os que ocupam o topo da lista – com exceção do
Correio Braziliense. O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo estão em condições semelhantes
a veículos considerados de pequeno e médio porte, como O Povo (CE), A Notícia (SC) e A Gazeta (ES). A
boa colocação do Estado de Minas, um dos maiores jornais do País, também merece atenção.
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RELATÓRIO INFÂNCIA NA MÍDIA

MÉDIA GERAL

Ponderada: 0,1142

Proporcional: 5,10

POSIÇÃO

JORNAIS ABAIXO DA MÉDIA

MÉDIA
PONDERADA

MÉDIA
PROPORCIONAL*

25

O Estado do Maranhão-MA

0,1141

5,09

26

Tribuna de Alagoas-AL

0,1132

5,05

27

Diário de Natal-RN

0,1120

5,00

28

O Imparcial-MA

0,1061

4,73

29

Folha de Londrina-PR

0,1054

4,70

30

Jornal da Tarde-SP

0,1045

4,66

31

Gazeta de Alagoas-AL

0,0997

4,45

32

Jornal da Cidade-SE

0,0993

4,43

33

O Dia-RJ

0,0966

4,31

34

Correio de Sergipe-SE

0,0928

4,14

35

Diário de Pernambuco-PE

0,0926

4,13

36

Diário da Amazônia-RO

0,0853

3,80

37

O Liberal-PA

0,0845

3,77

38

Diário da Tarde-MG

0,0812

3,62

39

Correio da Paraíba-PB

0,0808

3,60

40

Folha do Estado-MT

0,0798

3,56

41

Jornal o Dia-PI

0,0769

3,43

42

Jornal do Brasil-RJ

0,0761

3,39

43

Tribuna da Bahia-BA

0,0698

3,11

44

Tribuna do Norte-RN

0,0512

2,28

45

O Estadão do Norte-RO

0,0476

2,12

46

A Gazeta-AC

0,0431

1,92

47

O Norte-PB

0,0391

1,74

48

Diário do Pará-PA

0,0362

1,61

49

Valor Econômico-SP

0,0316

1,41

50

Gazeta Mercantil-SP

0,0215

0,96

à parte. As circunstâncias confundiram interesse público e
privado, durante as eleições mais
conturbadas do Distrito Federal.
Diante da atuação crítica do
Correio na cobertura do Executivo
local, os esforços do governador
Joaquim Roriz (PMDB) para se
reeleger acabaram incluindo uma
cruzada contra o jornal – iniciativa
que chegou a receber o apoio
público de um dos condôminos
dos Diários Associados, grupo
que detém o Correio. O auge da
crise aconteceu a três dias das
eleições, quando uma decisão
judicial impediu a divulgação
pelo Correio de trechos de uma
fita gravada que evidenciava o
estreito relacionamento entre o
governador e o candidato a deputado distrital Pedro Passos,
acusado de grilagem de terras
públicas. Os episódios eleitorais
se combinaram às divergências
entre os condôminos dos Associados, que questionaram a atuação do jornalista Paulo Cabral
na presidência do grupo. Cabral
terminou deixando o cargo e foi
acompanhado por Noblat.

Novos perfis

* O recurso da Média Proporcional é apresentado nesse ranking como uma forma de visualizar-se a
colocação dos veículos numa escala mais habitual – a de 10 pontos. Para isso, foi tomado como parâmetro
o jornal que obteve a maior Média Ponderada (o Correio Braziliense), atribuindo-lhe também a
“nota” máxima na nova escala – 10,00. A partir daí, por meio de uma regra de três, foram calculadas
as “notas”dos demais veículos. Segundo essa média, os sete veículos seguintes ao Correio apresentam
performances acima de 7,00.

Maior jornal da Bahia, A Tarde
também conta com uma história
de atenção especial aos assuntos
ligados à infância. Em 2002 é o
campeão em número de matérias
e por seis anos anteriores esteve
entre os dez jornais mais atuantes.
Ricardo Noblat garante que o tema
continuará sendo bem abordado,
mesmo com as mudanças editoriais que A Tarde está definindo
para 2003. Para ele, a boa presença
nas avaliações coordenadas pela
ANDI é fruto do trabalho de um
grupo de repórteres realmente
comprometidos com o assunto.

Vale lembrar que o valor da Média Ponderada de cada jornal não possui um limite fixo de crescimento
– pelo menos na lógica matemática: ele é calculado a partir de diversos indicadores que podem se expandir
indefinidamente, como o número de reportagens veiculadas por ano.

Sobre A Tarde há ainda um fator
qualitativo que merece destaque:
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o movimento Estado de Paz, criado na redação do jornal em
2000, após o assassinato da repórter Maristela Douglas.
A iniciativa vem conseguindo mobilizar diversos atores
sociais e governamentais para discutir as questões ligadas
à violência. Dessa forma, uma pauta que parecia distante
da classe média baiana passou a ser abordada com mais
qualidade pela mídia local. Esse aprimoramento pode ser
constatado na análise do Ranking Qualitativo de Violência
de 2002. A Tarde, que em 2001 ocupava a 27a posição nesse
levantamento, no ano passado ficou em 2o lugar (veja esse
ranking nas páginas 22 e 23).
Os oito jornais que ocupam as posições seguintes do
Ranking Qualitativo vivem realidades econômicas e
culturais distintas. No entanto, com poucas exceções,
apresentam similaridades tanto do ponto de vista gráfico
quanto no que se refere ao estilo de texto. As diferenças
mais substanciais se concentram mesmo no tratamento
editorial conferido às questões relativas à infância e à
adolescência. Parte deles se preocupa em tentar viabilizar
coberturas temáticas extensas. Outros se concentram em
dar conta, pelo menos, do factual.
O cearense O Povo está entre os que demonstram cuidado
evidente com o aspecto visual e a criatividade do conteúdo.
Apesar da decisão, tomada no final da década passada,
de desativar seu suplemento juvenil (o Demais) devido
à contingência de gastos, o jornal procura saídas para
manter uma discussão mais qualificada sobre assuntos
relacionados a crianças e adolescentes. Atualmente
mantém iniciativas como o Fóruns O Povo (parceria com o
Unicef para debater com os jovens questões da atualidade)
e o selo Adolescência (que identifica reportagens de
interesse dessa população), além de projetos especiais,
como o Saia do Muro. Por meio dessa última iniciativa,
ao longo de todo o ano de 2002 o jornal viabilizou espaço
privilegiado para a publicação de uma série de matérias
onde, durante as eleições, foram tratados diversos temas
sociais de interesse do público juvenil.

Outros destaques
Dos sete jornais de influência regional que estão entre
os dez primeiros colocados, três integram grupos de
comunicação dominantes em seus estados. No Paraná, a
Gazeta do Povo; em Goiás, O Popular; e em Mato Grosso, A
Gazeta. Todos têm braços em emissoras de rádio e TV e,
pelo menos os da região Centro-Oeste, a cada mudança
de governo enfrentam a dúvida dos leitores: de que lado
estão? Embora não sejam veículos arrojados do ponto
de vista gráfico, esses três jornais têm publicado, nos
últimos anos, uma quantidade bastante razoável de textos
sobre infância e adolescência – muitas vezes meramente
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factuais – e costumam respeitar o princípio da pluralidade,
contemplando nas matérias opiniões dos mais variados
atores sociais. Vale destacar que o grupo responsável pela
Gazeta do Povo promoveu uma reforma editorial ampla
(uma tentativa de diluir sua aura conservadora) e reforçou
as iniciativas de responsabilidade social, investindo na
criação do Instituto RPC.
O Estado de Minas, título de maior circulação do
grupo Diários Associados – o império de comunicação
iniciado por Assis Chateaubriand nos anos 20 e que
hoje detém o controle de 12 jornais – é outro veículo
com muita influência regional. Na cobertura de infância
e adolescência, o Estado de Minas sempre se destacou.
Nos últimos sete anos, o jornal esteve cinco vezes entre
os veículos que mais dão atenção a essas pautas. Mas sua
melhor característica é contar com um time regular de
bons repórteres atentos aos direitos da infância.
A Notícia não é o jornal de maior circulação de Santa
Catarina, mas possui grande poder de impacto junto aos
formadores de opinião. O motivo parece ser cultural: há
uma certa “resistência” aos gaúchos, representados na
mídia local pelo Diário Catarinense, do grupo RBS. A Notícia
possui um conteúdo com algumas particularidades. Apesar
de um modelo gráfico e editorial tradicional, o jornal aposta
em iniciativas importantes, como o projeto AN Escola, de
interatividade com estudantes e professores; preocupa-se
com aspectos ambientais, envolvendo-se em campanhas
que se estendem à própria empresa, e, sobretudo, adiantase a questões relevantes e nem sempre comuns na mídia,
como a da ética nos programas de televisão.
Jornal de Brasília, rival do Correio Braziliense inclusive
nas posições políticas, mantém uma cobertura fincada
basicamente no factual. Nos últimos anos, vem ampliando
consideravelmente o espaço dedicado às questões
relacionadas à infância e à adolescência, além de buscar
maior qualificação. Suas páginas apresentam basicamente
matérias curtas e objetivas.
Folha de S. Paulo, parâmetro de jornalismo para veículos
de todo o País, sempre esteve entre os dez jornais que
mais publicam matérias sobre crianças e adolescentes
nos últimos sete anos. Apesar da qualidade do conteúdo
e da preocupação com a isenção, o aspecto quantitativo
acaba por influenciar a posição do jornal no ranking
apresentado no presente relatório. No ano de 2002,
a Folha não levou a seus leitores grandes reportagens
produzidas em vários estados, como em 2001. Mesmo
na cobertura eleitoral, com a concentração de esforços
por parte de sua equipe, pouco se viu sobre as questões
relativas à infância e à adolescência.
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Desempenho fraco
Sete dos oito veículos com piores índices neste ranking
têm em comum o fato de não serem líderes de mercado
em suas localidades. A exceção é a Tribuna do Norte (RN),
que possui números de circulação muito próximos aos do
Diário de Natal (RN). Certamente, o que chama a atenção
nesta relação é a presença do Jornal do Brasil (RJ) – em
parte resultado das graves crises de ordem econômica que
o veículo enfrenta há anos.
Dos oito jornais, apenas três – Folha do Estado (MT),
O Norte (PB) e Diário do Pará (PA) – não admitiram
terem fechado vagas e diminuído o número de páginas
ou a tiragem durante 2002, em entrevista concedida a
ANDI. Último colocado no ranking, o Diário do Pará é a

melhor expressão do veículo amparado pelo noticiário
sensacionalista. Coberturas mais aprofundadas e
discussões qualificadas não costumam fazer parte do
cotidiano do jornal que, não raro, estampa em suas páginas
fotos de pessoas maltratadas ou assassinadas.
Com exceção da Folha do Estado e do Diário do Pará, os
demais possuem expressão tímida mesmo no aspecto
quantitativo. De maneira geral, têm conteúdo pouco
consistente e abordam a infância e a adolescência sem uma
visão estratégica definida. Também são escassos os sinais
de que investiu-se em pautas relevantes não associadas
à pressão do factual. Este, como se vê, é um campo vasto
para semear os princípios de uma nova maneira de fazer
jornalismo, que contemple os direitos da infância.

A VOZ DA REDAÇÃO
Veterana jornalista da área de Cidades, Ana Dubeux
se tornou, desde agosto de 2002, editora-executiva do
Correio Braziliense. Ela teve a oportunidade de participar
da segunda grande reforma do Correio: a graficamente
mais radical, comandada por Chiquinho Amaral. A ele,
Ana credita um dos papéis mais importantes na trajetória
de consolidação do jornal como um veículo de influência
nacional. Ela garante que a mudança vivida pelo Correio
recentemente – hoje a redação é comandada por Josemar
Gimenez, também diretor do Estado de Minas – não implica
em alteração na prioridade dada à pauta da infância.
Nos acompanhamentos que a ANDI e o Instituto Ayrton Senna têm
realizado, o Correio quase sempre esteve em primeiro lugar. Como
é operacionalizada no dia-a-dia a decisão de garantir espaço
nobre para a infância e a adolescência?
Esse é um tema importantíssimo num País como o nosso,
em que é preciso valorizar a infância como fator central
para a construção de uma realidade melhor. Portanto,
a decisão de investir regularmente na cobertura dos
assuntos relacionados com as crianças e os adolescentes
não é difícil de ser tomada. Trata-se muito mais de uma
questão de conscientização.
Portanto, na medida em que o próprio jornal assume o
interesse em fazer desse um assunto relevante, fica bem
mais fácil: é só colocar bons profissionais nas ruas para
investigar a realidade das crianças brasileiras em relação
às temáticas mais prementes. A gente faz isso com muito
prazer em alguns momentos; em outros, com uma certa
desilusão, pois vê que programas com propostas muito
sérias e importantes acabam por se tornar factóides e não
são levados adiante.

No universo da infância, quase 30% das matérias de violência
relatam homicídios. Os jornais só se preocupam em dar a notícia
quando há um fato muito trágico?
No caso do Correio, procuramos oferecer um tratamento
diferenciado à notícia – e não acho que só a morte deva estar
em foco. Fico muito preocupada porque muitos jornais
ainda costumam abrir espaço para certas questões só depois
que ocorre uma tragédia. O que a gente tenta fazer é não
mostrar apenas este aspecto. Sem dúvida há um lado muito
cruel relacionado à infância – a desnutrição, a violência, por
exemplo – que deixa a sociedade escandalizada. Mas há um
lado positivo, que procuramos destacar também. Fizemos,
por exemplo, uma matéria sobre o lazer nas cidadessatélites do Distrito Federal. Foi sugerida por um professor
da região, que faz parte de nossos Conselhos de Leitores.
Conseguimos equilibrar a pauta: retratando de uma forma
bem realista a situação difícil vivida pelos jovens em todas
aquelas cidades, mas também tentando avançar no debate
das soluções para o problema.
Como a crise econômica repercute no Correio?
O ano de 2002 foi difícil para toda a mídia. Um ano de
ajustes. Acredito que cada veículo, a seu modo, foi forçado a
fazer as devidas mudanças. Para nós, o processo foi positivo
num aspecto: conseguimos manter, na medida do possível,
o número de profissionais; não houve muitas demissões e
os cortes não afetaram diretamente a redação. No entanto,
como qualquer empresa reduzimos gastos em áreas onde
antes se consumia mais, como as viagens. Foi necessário,
mas isso não implicou na queda de qualidade. Um bom
exemplo é a cobertura de eleições: não pudemos viajar
como em 1998, mas conseguiu-se fazer um bom trabalho,
dentro dessas limitações de gastos.
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COMO FOI CONSTRUÍDO O RANKING QUALITATIVO
CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PESO

RELEVÂNCIA

1. Número de textos
publicados

Quantidade de matérias, artigos, editoriais, entrevistas e
infográficos/tabelas veiculados ao longo de 2002.

1

O espaço dedicado à cobertura das questões relativas
a crianças e adolescentes segue como um importante
indicador do comprometimento dos veículos com essa
pauta tão prioritária para o País.

2. Fontes de
informação

Dividiu-se o total de fontes citadas ao longo do ano por
determinado jornal pelo seu número de matérias veiculadas,
obtendo-se assim um valor médio de fontes por reportagem
publicada. O valor conseguido por cada jornal foi comparado
com a média geral de fontes por reportagem relativa a todo o
universo de textos pesquisados pela ANDI em 2002. Foram
atribuídos pesos diferenciados para quando o índice do
jornal registrava um número de fontes abaixo da média
geral, na média ou acima da média1.

1,
2
ou
4

A pluralidade de fontes é uma das formas de diversificar
as discussões sobre uma mesma temática. Adotando esse
critério para o ranking, é possível reconhecer o mérito dos
veículos que oferecem aos leitores pontos de vista mais
diversificados. Vale notar que nenhum veículo obteve
média igual ou superior a duas fontes ouvidas por texto.

3. Voz da família

Com um método de apuração idêntico ao descrito para
as fontes em geral (veja item 2), verificou-se com que
frequência a família é ouvida nos textos. Da mesma forma,
foram atribuídos pesos diferenciados para quando o índice
do jornal registrava fontes da família abaixo da média geral,
na média ou acima da média2.

1,
2
ou
4

A família sempre tem uma intrínseca ligação com causas,
soluções e conseqüências relacionadas às questões
centrais para a infância e a adolescência.

4. Voz da criança e
do adolescente

Método idêntico ao item 3.

1,
2
ou
4

É fundamental que a perspectiva daqueles que são
o público-alvo das políticas e ações discutidas nas
reportagens também seja contemplada. As diversas
pesquisas realizadas pela ANDI e pelo Instituto Ayrton
Senna mostram, porém, que o espaço para a voz da criança
e do adolescente ainda é limitado.

5. Primeira página
com chamada
para notícia
sobre infância ou
adolescência

Quantidade de chamadas de primeiras páginas ao longo do
ano, referentes a três tipos de textos, pontuados em ordem
crescente: de cunho factual, com abordagem de Denúncia ou
com abordagem de Busca de Solução.

1, 2
ou 4

É relevante que as questões sobre infância e adolescência
garantam presença nos espaços nobres do jornal. Mas
as maiores contribuições acontecem quando o foco
das chamadas está nas abordagens investigativas e/ou
propositivas – e não na notícia meramente factual.

1

Num País onde as questões raciais/étnicas têm sido
tão negligenciadas, conferir atenção a elas é de suma
importância. Como se está considerando apenas a
menção, sem verificar o conteúdo da discussão, foi
atribuído peso 1.

2

A denúncia bem investigada é um importante instrumento
jornalístico. Inúmeros problemas públicos demandam a
atenção da mídia – e muitas vezes só encontram solução
após conseguirem essa visibilidade. Jornais associados
a grupos políticos que ocupam o poder costumam
apresentar baixo percentual de textos com abordagem de
Denúncia.

6. Menção à raça/
etnia

Número de vezes em que os textos do jornal mencionaram a
questão de raça/etnia ao longo do ano.

7. Textos com ótica
de Denúncia

Percentual de reportagens com abordagem de Denúncia
publicadas pelo veículo ao longo do ano, em relação ao
número total de textos sobre infância e adolescência.

8. Textos com ótica
de Busca de Solução

Percentual de reportagens com abordagem de Busca de
Solução, publicadas pelo veículo ao longo do ano, em relação
ao número total de textos.

2

Só denunciar não é suficiente. É preciso também
investigar e apontar soluções para o problema levantado, o
que contribui para uma discussão mais ampla das políticas
públicas a serem implementadas ou reavaliadas.

9. Editoriais

Foi dado peso 4 à quantidade de editoriais sobre infância e
adolescência com ótica de Denúncia ou de Busca de Soluções
publicados pelo jornal ao longo do ano. Quando o editorial
não aprofundava este tipo de reflexão, foi dado peso 2.

2
ou
4

Aqui é valorizada a decisão do jornal de garantir esse
espaço nobre para os temas da infância e adolescência,
com destaque para as contribuições que subsidiam um
debate mais qualificado.

10. Artigos com ótica
de Busca de Soluções

Quantidade de artigos publicados que apresentavam
propostas para o enfrentamento dos problemas relativos à
infância e adolescência.

2

Com este item, valoriza-se o espaço dado a articulistas
que avançam nas discussões relativas às novas gerações,
apresentando soluções.

11. Suplemento
infantil

Veiculação regular – no mínimo, semanal – de suplemento
infantil.

2

Ao investir em um suplemento para a infância, o jornal
reconhece a importância de um tratamento diferenciado
a essa faixa etária. Este ranking não avalia a qualidade do
projeto pedagógico desses suplementos.
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12. Seção (Página ou
Suplemento) Juvenil

13. “Colunas de
Consulta” para ou
sobre crianças e
adolescentes

Veiculação regular de página ou suplemento dedicado ao
público juvenil, que pode estar posicionado abaixo da média
ou acima da média geral relativa a todo o universo dessas
publicações, segundo o critério de Relevância Social aferido
anualmente pela editoria de Mídia Jovem da ANDI3.

Veiculação regular – no mínimo, semanal – dessas seções.

1
ou
2

O investimento em páginas ou suplementos da chamada
Mídia Jovem sinaliza a importância atribuída pelo jornal
aos leitores adolescentes. Aqui é levada em conta também
a questão da qualidade, mensurada a partir do percentual
anual de reportagens sobre temáticas que contribuem
para uma formação cidadã do adolescente (Índice de
Relevância Social).

2

As “Colunas de Consulta” – seções onde especialistas
respondem diretamente às dúvidas dos leitores – são
importantes instrumentos de informação qualificada.
Esse ranking reconhece a existência tanto daquelas
voltadas para a orientação dos pais, quanto das que falam
especificamente ao público adolescente.

2

A exploração e o abuso sexual estão entre os mais graves
problemas enfrentados pelas crianças e adolescentes
brasileiros. Os temas impõem constantes desafios a um
tratamento jornalístico sério e propositivo: as pesquisas
desenvolvidas pela ANDI demonstram que a imprensa
necessita avançar de forma substancial na qualificação
dessa cobertura.

2

A violência que afeta crianças e adolescentes é uma
das principais questões a serem resolvidas pelo Brasil.
A pesquisa Balas Perdidas, coordenada pela ANDI em
2001, constatou sérios problemas de abordagem e
contextualização no noticiário sobre essa temática.

14. Veículos acima
da média no
ranking específico
de Exploração e
Abuso Sexual

No início de 2002, a partir de dados relativos ao ano 2000 e
ao primeiro semestre de 2001, a ANDI veiculou um ranking
qualitativo dos jornais brasileiros, a partir de critérios de
excelência relativos à cobertura do tema Exploração e Abuso
Sexual de Crianças e Adolescentes4. A partir dos mesmos
critérios, e utilizando-se uma amostragem estatística dos
textos sobre esse assunto veiculados em 2002, foi efetuada
a atualização do instrumento. Dessa vez, porém, não
utilizou-se o sistema classificatório – foi levada em conta
apenas a posição dos jornais em relação à nova média geral.
Os jornais que ficaram abaixo da média não receberam
pontuação no presente ranking.

15. Veículos acima
da média no
ranking específico
de Violência

No final de 2001, a partir de dados relativos ao segundo
semestre de 2000 e ao primeiro de 2001, a ANDI publicou
um ranking qualitativo dos jornais brasileiros, a partir
de critérios de excelência relativos à cobertura do tema
Violência (quando o foco envolvia crianças e adolescentes)5.
Este instrumento foi atualizado a partir de uma amostragem
estatística dos textos sobre esse assunto veiculados em 2002
e as reflexões sobre seus resultados estão na página 20 do
atual relatório. Apenas os jornais acima da nova média geral
de Violência foram pontuados no presente ranking.

16. Menção ao ECA
nas matérias sobre
Violência

Percentagem de textos sobre Violência que mencionam
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dados foram
obtidos a partir da mesma amostragem utilizada para a
atualização do ranking (veja item 15).

4

Foi reconhecido como um importante critério de avaliação
da qualificação da mídia no tratamento ao universo dos
direitos da criança e do adolescente a menção a seu marco
legal, especialmente diante de questões onde a violação
desses direitos é uma constante – caso da Violência e da
Exploração e Abuso Sexual.

17. Menção ao ECA
nas matérias sobre
Exploração e Abuso
sexual

Percentagem de textos sobre Exploração e Abuso Sexual
que mencionam o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Os dados foram obtidos a partir da mesma amostragem
utilizada para a atualização do ranking (veja item 14).

4

Veja item 16.

18. Pautas ocultas

Quantidade de textos publicados sobre temáticas
historicamente pouco exploradas pela imprensa quando foca
o universo da infância e adolescência: Acesso ao Trabalho,
Adoção, Aids/Privação de Liberdade, Aids/Situação de
Rua, Exploração do Trabalho nos Lixões, Inclusão Social de
Crianças com Deficiência, Medidas Sócio-Educativas, Meio
Ambiente, Mídia de Qualidade, Orientação Sexual, Situação
de Rua, Trabalho Infantil Doméstico.

2

Esse critério reconhece como uma importante
contribuição a um debate mais consistente sobre
a promoção e defesa dos direitos da infância e da
adolescência a maior presença, nas pautas dos jornais, das
temáticas relacionadas na coluna ao lado.

1 Como “média geral” foi considerado um intervalo matemático de 0,3 ponto acima e abaixo do valor do índice obtido.
2 Como “média geral” foi considerado um intervalo matemático de 0,1 ponto acima e abaixo do valor do índice obtido.
3 Para mais informações sobre o Índice de Relevância Social, conferir o relatório anual A Mídia dos Jovens, realizado pela ANDI e Instituto Ayrton Senna.
4 Para mais informações sobre esse ranking, conferir a pesquisa O Grito dos Inocentes, veiculada no relatório Infância na Mídia de março/2002.
5 Para mais informações sobre esse ranking, conferir a pesquisa Balas Perdidas, de novembro/2001, publicada pela ANDI.
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Série “Retratos do Rio”,
de Custódio Coimbra
O Globo (RJ)
Finalista da 5ª edição
2001/ 2002

RADIOGRAFIA DE UMA ROTINA CRUEL
Noticiário que aborda as questões relativas aos atos violentos é a grande surpresa de 2002.
Atualização de ranking específico mostra aprimoramento em relação ao ano anterior
Uma das melhores notícias extraídas da análise da
cobertura sobre infância e adolescência em 2002 diz
respeito a uma área delicada do jornalismo: o noticiário
sobre Violência. Geralmente produzida tendo como
quartel-general as delegacias de polícia e sem a devida
contextualização dos fenômenos sociais intrínsecos ao
problema, essa cobertura conseguiu consolidar um salto
de qualidade de cerca de 30%. A conclusão é possível
graças à atualização do Ranking Qualitativo apresentado
pela ANDI e seus parceiros, pela primeira vez, em 2001,
na pesquisa intitulada Balas Perdidas: um olhar sobre o
comportamento da imprensa brasileira quando a criança e o
adolescente estão na pauta da violência.
Naquela ocasião foram analisadas 1.140 matérias
publicadas nos principais jornais do País durante
o período entre julho de 2000 e junho de 2001. No
relatório apresentado agora, são avaliadas as mesmas
variáveis utilizadas naquele primeiro momento. O
universo atual conta com 1.038 reportagens veiculadas
de dezembro a janeiro de 2002. Ambas as amostras foram
obtidas por meio da metodologia do mês composto,
que consiste na construção de um mês com 30 dias
escolhidos aleatoriamente durante o ano, observando a
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representatividade desse período. Em 2002, esses 1.038
textos representam um universo de 15.903 matérias,
estando excluídos desse conjunto – assim como acontecera
no recorte anterior – os textos sobre crimes sexuais e os
relacionados a tráfico de drogas.
O Ranking Qualitativo de Violência (veja páginas 22 e 23)
apresenta a relação dos veículos avaliados e suas respectivas
médias, que variam de zero a 100. Em 2001, a média geral
foi de 30 pontos e o melhor colocado obteve 39,1. Já os
números obtidos em 2002 merecem uma comemoração.
A média saltou para 39,73 pontos, uma variação positiva
de mais de 30%. Mais: o primeiro colocado em 2002
(que não é o mesmo de 2001) passou de 39,1 para 48,95
pontos, avanço superior a 25%. É interessante notar que
o primeiro colocado do ano anterior ficaria abaixo da
média de 2002 – mais um sinal da significativa melhora na
cobertura sobre Violência.

Acomodação e avanço
Ao comparar a performance dos jornais de um ano
para o outro, percebem-se mudanças significativas
nas posições. O primeiro colocado em 2001, o Jornal
do Tocantins, teve sua pontuação aumentada em 10%,
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passando de 39,09 pontos para 43,75. Apesar disso, não conseguiu
manter o posto e caiu para o sexto lugar. O Globo, segundo colocado de
2001, com 38,5 pontos, está em 40º em 2002. Apesar disso, nota-se que a
média atual do jornal – 35,94 – é menos de 10% inferior à de 2001, que era
de 38,46. Folha de S. Paulo, que ocupava o terceiro lugar com 38,18 pontos,
também caiu bastante, indo para a 28ª posição. No entanto, obteve uma
leve melhora na sua pontuação, que agora está em 38,69.
No caso dos jornais que melhor cobriram Violência em 2002, há
trajetórias bem diversas. O paranaense Gazeta do Povo já ocupava uma boa
posição (o quarto lugar) e passou à liderança com um aumento robusto de
sua média: de 35 para 48,96 pontos. A Tarde, da Bahia, saiu da 27ª posição,
com seus 28,85 pontos, para o segundo lugar, com 47,60. Estado de Minas,
que antes ocupava o 13º lugar, com 32,50 pontos, saltou para a terceira
posição, graças à média de 46,73 pontos.
Como explicar essas grandes variações de posições verificadas para
alguns veículos? A qualidade da cobertura de O Globo e da Folha de S. Paulo
piorou enormemente ou os jornais concorrentes é que melhoraram muito?
Uma análise mais atenta dos dados nos conduz à segunda hipótese. Este é
um comportamento muito comum em análises históricas e até mesmo na
vida cotidiana. Ou seja, atores que desenvolveram um comportamento
pioneiro ou acima da média podem acabar sendo menos sensíveis aos
fatores que estimulam a continuidade dos avanços. Assim, não é raro
serem ultrapassados pelos significativos esforços empreendidos pelos
demais para qualificar seus desempenhos deficitários.

“Desocupação”,
de Teresa Maia
Diário de Pernambuco (PE)
Finalista da 5ª edição
2001/2002

Reação positiva da mídia
Os dados do ranking de 2002 evidenciam que, de uma maneira geral,
tanto a imprensa quanto a sociedade estão abertas à discussão do fenômeno violência. E, aos poucos, a consciência de que se trata de uma questão
complexa, relacionada tanto à desigualdade social quanto aos valores mais
profundos cultivados pelo mundo moderno, vai sendo absorvida.
Pode-se dizer, portanto, que o aprimoramento da cobertura é resultado
de um conjunto de ações empreendidas por diversos atores sociais. Tal
mobilização tem conseguido estimular, na mídia, um olhar mais reflexivo.
Nesse contexto, além do estudo Balas Perdidas – distribuído às redações
de todo o País – outra iniciativa desenvolvida pela ANDI e seus parceiros
contribuiu para a qualificação desse noticiário: um seminário, realizado no
final de 2001, onde jornalistas e fontes se reuniram para discutir formas de
melhorar a abordagem dos fatos ligados à Violência.
Naturalmente, uma média geral de 39,73 e a melhor pontuação em
48,95 (em uma escala de zero a 100) mostram uma cobertura ainda
deficiente em muitos sentidos. É isso que se verá nas avaliações sobre
o noticiário diário de Violência de 2002, que publicamos nas páginas
seguintes. Mas a mudança registrada em tão curto espaço de tempo,
capitaneada pelos jornais regionais – na maior parte das vezes mais
suscetíveis às pressões da política local – leva à conclusão de que um
tratamento editorial mais responsável e que traga maiores contribuições
ao enfrentamento do problema é passível de ser construído na grande
maioria das redações brasileiras.
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Balas Perdidas traz, além de
dados da cobertura, recomendações aos jornalistas, glossário
e guia de fontes. A publicação
é uma realização da ANDI, do
Departamento da Criança e do
Adolescente do Ministério da
Justiça e da Amencar, com apoio
do Instituto Ayrton Senna, Unicef,
Conanda, Comissão Européia e
Kindernothilfe. A versão integral
está disponível para download no
site www.andi.org.br

RANKING QUALITATIVO DE VIOLÊNCIA*
JORNAIS ACIMA DA MÉDIA

Posição
2002

Posição
2001

Média 2002

Média 2001

Gazeta do Povo-PR

1

4

48,96

35,00

A Tarde-BA

2

27

47,60

28,85

Estado de Minas-MG

3

13

46,73

32,50

A Gazeta-MT

4

6

44,74

34,84

Diário de Pernambuco-PE

5

10

44,05

32,96

O Estado de S. Paulo-SP

6

15

43,97

31,88

Jornal do Tocantins-TO

7

1

43,75

39,09

Jornal do Comercio-PE

8

20

43,27

30,71

Correio Braziliense-DF

9

14

43,00

32,33

O Popular-GO

10

31

42,97

27,74

Hoje em Dia-MG

11

25

42,86

29,09

Correio da Paraíba-PB

12

28

42,31

28,46

* Por questões metodológicas, foram excluídos
desse ranking os jornais Diário de Natal-RN,
Tribuna do Norte-RN e Jornal O Dia-PI.
Esses veículos constavam com menos de
0,6% das matérias selecionadas para o mês
composto analisado, o que inviabiliza a precisão
estatística em seus dados.

Jornal do Brasil-RJ

13

7

41,96

34,71

A Crítica-AM

14

11

41,52

32,61

Diário Catarinense-SC

15

34

41,25

26,88

A Gazeta-ES

16

22

41,20

30,00

A Notícia-SC

17

24

41,07

29,26

Com o objetivo de apresentar os dados com maior
precisão, optou-se desta vez por publicar as
médias dos veículos com duas casas decimais.
Essa alteração pode gerar pequenas variações
nos números veiculados em 2001.

Jornal de Brasília-DF

18

19

41,07

30,94

Gazeta de Alagoas-AL

19

43

40,44

24,62

Zero Hora-RS

20

17

40,28

31,82

Diário de São Paulo-SP

21

39

40,10

25,45

39,73

30

TOTAL DE TEXTOS
DA AMOSTRA – 1038

** Jornais analisados pela primeira vez.

MÉDIA GERAL

C O M O É R E A L I Z A DA A AVA L I A Ç Ã O DA C O B E RT U R A D E V I O L Ê N C I A
No campo substantivo
a) Cobre crime exclusivamente – é atribuída nota zero a textos
com foco central em um ato violento específico, pois a
sociedade necessita que a mídia estimule debates mais gerais
e substantivas sobre Violência.
b) Causas – o reconhecimento de que é importante noticiar, por
exemplo, uma chacina ocorrida durante o fim de semana,
levou a ANDI e seus parceiros a criar um critério balanceador,
para avaliar se a notícia é acompanhada de discussões mais
amplas a respeito das causas do fenômeno Violência.
c) Soluções – nesse caso, a intenção foi avaliar se as causas
apontadas vieram, por sua vez, acompanhadas de alguma
reflexão sobre como é possível resolver os problemas
associados à temática da Violência.
No campo da linguagem escrita e visual
d) O apelo ao sensacionalismo I – foi verificado se os textos
traziam descrições minuciosas e desnecessárias do corpo
da criança ou adolescente vitimado.
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e) O apelo ao sensacionalismo II – checou-se ainda se os textos
exploravam a “autópsia” narrativa e/ou psicológica dos
fatos, na tentativa de chocar o leitor, contribuindo para
superestimar um sentimento de sociedade violenta.
No campo da pluralidade de informações
f) Fontes Policiais – os consultores da pesquisa Balas Perdidas,
em 2001, foram unânimes em afirmar que a concentração da
atividade jornalística nos boletins de ocorrência produzidos
pelas delegacias é um caminho certo para gerar distorções
na cobertura.
g) Outras fontes – jornais que ouviram especialistas, Conselhos
(Tutelares e outros) e crianças ou adolescentes tiveram
pontuação favorável.
Política pública estatal
h) Discussão de políticas públicas – foi considerada positiva
a atitude dos jornais que abriram espaço para o debate
relacionado às políticas públicas de responsabilidade das
esferas governamentais.

RELATÓRIO INFÂNCIA NA MÍDIA

JORNAIS ABAIXO DA MÉDIA

Posição
2002

Posição
2001

Média 2002

Média 2001

Meio Norte-PI

22

5

39,71

35,00

O Dia-RJ

23

16

39,71

31,88

Diário da Amazônia-RO

24

18

39,33

30,95

O Estado do Maranhão-MA

25

35

39,17

26,84

O Imparcial-MA

26

33

39,06

27,00

O Povo-CE

27

12

38,89

32,61

Folha de S. Paulo-SP

28

3

38,69

38,18

Folha de Londrina-PR**

29

-

38,59

-

Diário de Cuiabá-MT

30

38

38,28

25,81

Jornal da Tarde-SP

31

32

38,07

27,27

Correio da Bahia-BA

32

41

37,95

24,83

O Liberal-PA

33

40

37,93

25,12

O Estadão do Norte-RO

34

29

37,88

28,10

A Gazeta-AC

35

21

37,50

30,59

Correio do Sergipe-SE**

36

-

37,50

-

Folha do Estado-MT

37

30

37,12

27,74

Diário da Tarde-MG

38

36

36,81

26,36

Tribuna de Alagoas-AL

39

45

36,54

20,00

O Globo-RJ

40

2

35,94

38,46

Tribuna da Bahia-BA

41

44

35,94

24,21

Jornal da Cidade-SE**

42

-

34,82

-

Diário do Pará-PA

43

37

33,33

26,08

Diário do Nordeste-CE

44

42

30,26

24,67

O Norte-PB

45

9

25,89

33,85

VÍTIMAS E AGRESSORES:
TRATAMENTO AINDA DESIGUAL
Se há melhora significativa da cobertura jornalística
dos temas relacionados à Violência, registrada na
amostra colhida para a composição desse Ranking
Qualitativo, é na análise mais detalhada do total de
textos publicados entre janeiro e dezembro de 2002 que
se obtêm indícios precisos de como vem caminhando
esse noticiário.
Para considerar todo o universo de atos violentos,
deve-se incluir as reportagens sobre os crimes sexuais
(veja maiores detalhes sobre este aspecto na página 26)
e os ligados ao tráfico de drogas – que a metodologia
desenvolvida pela ANDI computa em retrancas
independentes – ao número de matérias classificadas
na temática Violência, que foi de 15.903. Assim, chegase a um total de 21.560 matérias, artigos ou editoriais
veiculados ao longo do ano de 2002 pelos 50 jornais
regularmente monitorados.

OS CRITÉRIOS
DE QUALIDADE
Para atualizar o Ranking de Violência,
foram usadas as mesmas dez variáveis que
compunham a versão original, de 2001. Elas
foram escolhidas pelo grupo de consultores do
projeto Balas Perdidas em função da capacidade
de radiografarem, de forma confiável, em que
grau aspectos considerados fundamentais (como
a pluralidade de visões, o debate de soluções
e a avaliação de políticas governamentais) já
estão inseridos na pauta do repórter que cobre a
violência relacionada às crianças e adolescentes
(veja detalhamento dos critérios escolhidos
na página ao lado).
Estas dez variáveis foram transformadas
em oito categorias de análise. A todas as
categorias foi atribuída uma nota 10 quando
sua presença ou ausência era, na concepção
dos classificadores das matérias, benéfica à
qualidade da cobertura, e uma nota zero na
hipótese oposta. Dessa forma, cada texto recebeu
uma nota de zero a 80 pontos (neste caso, se
preenchesse todos os quesitos de qualidade).
Após a pontuação, foi calculada uma média
ponderada, considerando a percentagem de
matérias em cada faixa de pontuação (zero, 10,
20, 30 e assim por diante). Os resultados foram
transformados numa escala de zero a 100.

Ao concentrar o olhar sobre os crimes não-sexuais,
percebe-se uma incidência bem maior de matérias
em que crianças e adolescentes são vítimas, e não
agentes da violência. O único caso em que essa regra
é subvertida acontece quando o crime em questão está
associado ao roubo. Nesse recorte, registra-se um
número seis vezes maior de textos retratando crianças
e adolescentes como agressores do que como vítimas
(veja tabela na página seguinte).
Nas matérias em que meninos e meninas figuram
como os agentes responsáveis pelos atos violentos, é
levemente maior o índice de textos relatando casos
em que eles atentam contra o patrimônio, por meio
de furtos ou roubos (51,70%), na comparação com
aqueles que focalizam diretamente os crimes contra a
vida, como por exemplo os vários tipos de maus-tratos
e homicídios (46,22%).
Certamente, esse quadro já foi diferente na mídia.
Até alguns anos atrás, jovens em situação de risco
social cometendo crimes bárbaros configuravam uma das
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poucas abordagens sobre infância e adolescência merecedoras de espaço na
imprensa. Mas, de qualquer modo, o retrato traçado atualmente ainda está
em descompasso com a realidade que se verifica nas ruas.
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COMO
AGENTES E/OU VÍTIMAS
DA VIOLÊNCIA

PERCENTUAL
SOBRE O TOTAL
DE MATÉRIAS*

Atos violentos cometidos contra crianças/
adolescentes

54,90

Atos violentos cometidos por crianças/
adolescentes

15,38

Atos violentos cometidos por e contra
crianças/adolescentes

4,04

* Percentuais em relação às matérias de
Violência veiculadas em 2002 – 15.903,
excluindo crimes sexuais e tráfico de drogas. A
soma não atinge 100% porque existem outras
questões associadas à violência classificados
nessa retranca, como negligência do Estado,
suicídio, ações preventivas etc.

CRIANÇA OU
ADOLES-

CRIANÇA OU
ADOLES-

CENTE

CENTE

VÍTIMA

AGENTE

Homicídio

21,85%

5,16%

Maustratos

13,72%

0,83%

Rapto/
Seqüestro

10,11%

1,09%

Trânsito

7,89%

0,31%

Roubo

0,61%

4,61%

Furto

0,10%

0,79%

Outros
Crimes

0,57%

2,52%

ATO
VIOLENTO

• Os percentuais têm como referencial o total de
matérias de Violência veiculadas em 2002 – 15.903
– e excluem tráfico de drogas e crimes sexuais.

Dados superestimados
Não há dados captados nas delegacias onde seja possível verificar,
entre os suspeitos de violência, quantos são adolescentes. Mas um
levantamento realizado pelo Ministério da Justiça, durante dois meses
de 2002, constatou que havia no total 10 mil jovens cumprindo medida
de privação de liberdade – a única instância de onde se podem extrair
estatísticas que dêem pistas da autoria de atos violentos. Isso significa
menos de 0,05% da população de 12 a 18 anos. Ou apenas 30 em cada
grupo de 100 mil adolescentes (veja dados sobre o perfil desses jovens na
página ao lado).
Este estudo é o Mapeamento Nacional da Situação das Unidades de
Execução de Medida de Privação de Liberdade ao Adolescente em Conflito
com a Lei, realizado em setembro e outubro de 2002 pelo Departamento
da Criança e do Adolescente, do Ministério da Justiça, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Uma de suas conclusões é que crimes como
roubos e furtos representam 43,6% dos cometidos pelos adolescentes
privados de liberdade. Homicídios e maus-tratos são 27,7%. Ou seja,
há um superdimensionamento dos atos violentos por parte da mídia. O
aliciamento pelo tráfico de drogas foi o motivo da internação para 8,7%
dos adolescentes e um percentual significativo, de 15,6%, refere-se
a delitos diversos, como porte de arma e descumprimento de medida
sócio-educativa anterior (leia mais sobre adolescentes em conflito com a lei
na página 30).
A impressão de que a mídia superestima a abordagem de crimes que,
na verdade, não são os mais cometidos pelos adolescentes também
foi comprovada na publicação Balas Perdidas, em 2001. Ali, 30% das
reportagens descreviam homicídios enquanto 10,1% dedicavam-se a
casos de roubos.
Outra conclusão importante daquela análise é coerente com o que este
relatório apresenta: a dependência ainda excessiva das fontes policiais.
Em 2001, uma das conclusões de Balas Perdidas foi que cerca de 80% das
matérias eram “inspiradas” no boletim de ocorrência produzido pelas
delegacias. Os dados de 2002 confirmam essa “preferência”: os policiais
são fontes ouvidas em quase 50% desse mesmo universo (veja capítulo
sobre fontes ouvidas na página 38).

A guerra do tráfico
Isoladamente, o tema Drogas não representa grande parcela do total
das matérias analisadas: 3,07% do total, embora tenha registrado 29% de
crescimento, em termos reais, em relação a 2001. Mas metade dos textos
sobre o assunto tem uma interface nítida com a questão da violência,
focalizando a verdadeira guerra promovida por traficantes contra o Estado
e a sociedade – no ambiente escolar, no aliciamento de jovens e no faroeste
urbano que resultou em crianças mortas ou feridas. Além do mais, esse
viés da questão influenciou a mídia brasileira como um todo, apesar de
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os problemas terem se concentrado no Rio de Janeiro e tido como marco
o assassinato do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, em junho de 2002.
Os jornais cariocas, naturalmente, foram os que deram mais ênfase a
esses fatos. O Globo, O Dia e Jornal do Brasil abordaram a guerra diária
sistematicamente, produzindo noticiário digerido, em menor escala, por
quase todo o País.

Violência no ambiente escolar
Os problemas que têm transtornado estudantes e profissionais de ensino,
como a violência e a ação do tráfico próximo (ou dentro) das escolas, são
temas abordados em 1.702 textos. Nessas matérias, onde adolescentes estão
mais envolvidos do que crianças, o viés dominante é o da Denúncia, que
supera em muito a Busca de Soluções – 37,66% contra 17,33%.
A Unesco pesquisou durante 2001 as ações violentas no ambiente
escolar, ouvindo 33.655 alunos, 3.099 professores e 10.255 pais de 13
estados, além do Distrito Federal. O que se constatou foi uma verdadeira
invasão de medo e insegurança nas unidades de ensino. Cerca de 21% dos
estudantes e professores entrevistados apontaram o interior da escola
como o local onde mais ocorrem atos violentos e 44% indicaram a rua
em frente ou o entorno do colégio como espaços de maior incidência. O
restante (35%) disse considerar o trajeto até a chegada ao ponto de ônibus
como o local mais perigoso.

TRÁFICO DE DROGAS
E CRIANÇAS/
ADOLESCENTES

TOTAL DE
MATÉRIAS *

Violência decorrente
do tráfico de drogas

17,98%

Ações do tráfico, que
envolvem crianças/
adolescentes

16,78%

Ações do tráfico no
ambiente escolar

15,65%

* Percentual apenas em relação ao total de
matérias sobre Drogas veiculadas em 2002, que
foi de 2.842. Os índices não fecham em 100%
porque há outros assuntos classificados nesse
tema, como, por exemplo, o uso de drogas e a
postura familiar diante do problema.

Resultados preocupantes
Esses índices surpreenderam as autoras do estudo, Miriam Abramovay
e Maria das Graças Ruas. Da escola, um ambiente muito mais limitado
que a rua, com suas regras de disciplina e hierarquia, esperava-se
mais capacidade de “isolar” a violência. Mas não é o que ocorre. Quase
um terço dos alunos disse já ter sabido de alguma ameaça feita contra
qualquer membro da comunidade escolar (colegas, pais, professores,
funcionários) e 16% ouviram falar de alguma agressão física. Os números
sobem um pouco quando os professores são os entrevistados. Pelo menos
41% deles afirmaram já ter sabido de ameaças e 17% ficaram cientes de
agressões ocorridas dentro da escola.
Outro estudo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), aponta que a perda de referencial da escola como
um ambiente pacífico tem conseqüências tão desastrosas para alunos e
professores quanto aquelas verificadas pela má formação do profissional
e pela falta de infra-estrutura adequada para o ensino. Quase metade dos
professores, descobriu a CNTE, apresenta algum sintoma da Síndrome de
Burnout, que leva profissionais de saúde e educação à exaustão emocional,
despersonalização e à sensação de falta de realização no trabalho.
Os dados da Unesco conduzem ao mesmo alerta: 47% dos professores
disseram que sentem menos estímulo para o trabalho e 21% ficam mais
irritados enquanto estão na escola. Dos alunos, 45% afirmaram que
não conseguem se concentrar nos estudos e 31% perdem a vontade de
freqüentar as aulas. Portanto, qualquer debate público, incluindo o que
passa pela pauta da mídia, ao falar de qualidade de ensino deve abordar,
sobretudo, a qualidade do ambiente escolar – e não apenas a infraestrutura física oferecida aos estudantes.
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PERFIL DOS JOVENS EM
CONFLITO COM A LEI

Segundo o Mapeamento Nacional da Situação das Unidades de
Execução de Medida de Privação
de Liberdade, os adolescentes
presos são uma amostra viva da
desigualdade social:

• 89,6% não concluíram
o ensino fundamental,
apesar de já terem idade
para frequentar o ensino
médio.
• 66% vêm de famílias com
renda mensal de até dois
salários mínimos.
• 85,6% usavam drogas
antes de irem para uma
unidade de privação de
liberdade
• 67,1%, usavam
maconha
• 32,4%, álcool
• 31,3%, cocaína ou
crack
• 22,6%, inalantes

TEMAS MAIS ABORDADOS

“Porções Bélgica e
Índia do Rio”,
de Marco Antônio
Flores Teixeira
O Globo (RJ)
Finalista da 4ª edição
2000/ 2001

AGENDA PRIORITÁRIA
Numa cobertura que continua dando ênfase a temas como Educação, Violência, Saúde
e Direitos & Justiça, cresce o número de textos sobre Exploração e Abuso Sexual
Em 2002, uma das principais características
da cobertura jornalística que coloca crianças e
adolescentes no centro da pauta foi o alto índice de
textos que não assumem uma posição crítica – seja para
denunciar uma situação, seja para apresentar soluções.
Nada menos do que 60,9% das matérias se dedicaram
apenas ao relato dos fatos – um crescimento de mais de
cinco pontos percentuais na comparação com os dados
de 2001. Apesar de não ser alarmante, essa constatação
preocupa, pois indica que o debate em torno das
questões fundamentais para a população mais jovem
pode vir a perder em profundidade.
Além do aumento do número de textos factuais, a atual
pesquisa evidencia crescimento de matérias com o viés de
Denúncia: 12,5%, contra os 8,8% registrados em 2001. Já
a quantidade de textos que apresentam propostas para os
problemas abordados caiu de 35,6% para 26,6% – outro
sinal de que a cobertura sobre as temáticas associadas às
crianças e adolescentes está sujeita a vulnerabilizações.
Tudo leva a crer que esses são reflexos adicionais da
crise que se abate sobre as empresas de comunicação
brasileiras – e que vem pressionando mais do que nunca
o dia-a-dia da maioria das redações.
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Entre as notícias positivas, destaca-se a de que essa
cobertura seguiu elegendo como prioritários, em 2002,
os mesmos quatro temas de 2001 – todos eles de extrema
relevância para a agenda da infância e da adolescência:
Educação, Violência, Saúde e Direitos & Justiça. As
surpresas ficam por conta de assuntos em que o relatório
inova este ano: Internacional e Cultura/Entretenimento,
que passaram a ser acompanhados na nova metodologia
aplicada. Eles tiveram mais matérias do que os assuntos
relacionados ao Terceiro Setor, o quinto lugar em 2001.

Crimes sexuais invadem a pauta
Os assuntos relacionados à violência mantiveram
posição de destaque nos jornais em 2002 (veja página 20).
Mas surpreende a maior visibilidade de notícias associadas
a crimes de cunho sexual, como exploração e abuso.
Em termos reais, esse tema cresceu quase 85,48% em
relação a 2001, mesmo sem considerar sua vasta cobertura
internacional (veja tabela na página ao lado). Não é difícil
explicar, porém, a razão desse aumento.
O ano de 2002 começou com a denúncia que colocou
o hebeatra Eugênio Chipkevitch no centro de uma série
de acusações de abuso sexual contra seus pacientes. Em
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seguida, houve um esforço conjunto de mobilização
envolvendo mídia, organizações civis e governo federal
como parte das reflexões do Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
o 18 de maio. Veículos de todo o País realizaram um belo
trabalho de discussão sobre o assunto. Apenas no material
clipado pela ANDI foram registrados 176 textos. Finalmente, estimularam ainda mais essa pauta as denúncias
envolvendo integrantes da igreja em casos de pedofilia.
A partir desses três casos, a imprensa passou a adotar
uma postura mais sensível diante de uma pauta que lutava
para se firmar no cotidiano das redações. No geral, a
abordagem dos crimes sexuais tendeu para a denúncia:
33,95% das matérias sobre o assunto possuem essa ótica,
enquanto 15,10% apontam algum tipo de solução.

TEMAS MAIS ABORDADOS

RANKING ANDI

EDUCAÇÃO SEGUE
NA LIDERANÇA
Desde 1999 assunto mais abordado pela mídia quando
a infância está na pauta, a Educação se consolidou como
o maior desafio nacional. Com 96,4% das crianças de
sete a 14 anos no Ensino Fundamental, o foco se deslocou
para a qualificação e a observação de que é necessário
que o mesmo processo de universalização ocorra com
a Educação Infantil e o Ensino Médio. A imprensa
está atenta a isso. Após o otimismo provocado pelo
advento dos programas de renda mínima que exigiam
as crianças na escola (como a Bolsa Escola e o Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil), o momento é de
avaliar a continuidade dessas políticas e sua eficácia.

ÓTICA DE INVESTIGAÇÃO

NÚMERO DE INSERÇÕES

Posição
2002

Posição
2001

Evolução

2002
(1)

2002
(2)

Educação

1

1

■

22.912

Violência

2

2

■

15.903
9.441

Direitos & Justiça

4

4

■

Saúde

3

3

■

Internacional*

5

-

-

Cultura**

6

-

Exploração e
Abuso Sexual

7

Terceiro Setor

8

Busca de Soluções

Denúncia

Variação

2002
(%)

2001
(%)

Evolução

2002
(%)

2001
(%)

Evolução

21.958 20.923

4,95%

32,36

35,18

▼

8,50

8,68

▼

15.442

0,45%

6,92

7,30

▼

19,39

9,56

▲

14,65

10,96

▲

2001

15.373

8.889

8.104

9,69%

38,49

35,61

▲

9.436

8.791

9.300

-5,47%

39,32

41,82

▼

14,03

8,58

▲

5.864

5.864

-

-

4,93

-

-

16,39

-

-

-

4.722

4.560

-

-

20,55

-

-

0,31

-

-

9

▲

4.321

4.153

2.239

85,48%

15,10

18,09

▼

33,95

16,52

▲

5

▼

4.155

4.039

5.392

-25,09%

79,60

79,84

▼

1,06

3,41

▼

Comportamento

9

8

▼

3.583

3.320

2.547

30,35%

20,90

16,28

▲

1,63

2,42

▼

Drogas

10

10

■

2.842

2.690

2.117

27,06%

26,21

38,37

▼

30,48

9,58

▲

2.285

2.224

-

-

15,47

-

-

0,40

-

-

1.492

1.416

2.843

-50,19%

42,02

72,79

▼

35,52

19,16

▲

7,02

6,52

▲

Esporte**

11

-

-

Exploração do Trabalho

12

7

▼

909

Deficiências

13

11

▼

883

1.032

-14,44%

67,16

71,58

▼

Consumo

14

-

-

Acidentes

15

-

-

861

773

-

-

6,34

-

-

2,20

-

-

813

789

-

-

4,82

-

-

2,15

-

-

Trabalho

16

15

Mídia

17

13

▼

646

620

414

49,76%

58,06

75,68

▼

4,35

4,23

▼

▼

607

590

635

-7,09%

39,66

20,72

▲

9,32

2,63

▲

Meio Ambiente

18

12

▼

584

571

711

-19,69%

73,03

82,01

▼

0,87

2,33

▼

Situação de Rua

19

14

▼

400

381

482

-20,95%

50,65

51,30

▼

24,67

13,73

▲

Mortalidade Infantil

20

16

▼

366

341

369

-7,59%

56,60

79,83

▼

11,73

16,52

▼

Desaparecidos

21

17

▼

321

311

298

4,36%

20,26

20,06

▼

9,32

11,80

▼

(1) Números referentes ao total de matérias publicadas em 2002 incluindo os correlatos (infografias). Esses aspectos não eram clipados em 2001.
(2) Números referentes ao total de matérias excluindo os correlatos (infografias). Esses números permitem o confronto com os dados de 2001. Assim, a variação é calculada
com base na comparação entre os dados de 2002 (2) e 2001.
* Temas analisados pela primeira vez
** Os temas Cultura e Esportes eram analisados em conjunto até a pesquisa anterior, quando ocupavam o sexto lugar. Por isso, não é possível medir separadamente a posição
que cada um deles ocupava então.
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OS NÍVEIS DE ENSINO ABORDADOS, ENTRE 22.922 MATÉRIAS DE EDUCAÇÃO*
NÍVEIS

PERCENTUAL

Vários níveis** ou menção
genérica

47,02%

Acesso ao Ensino Superior

18,53%

Ensino Fundamental

14,81%

Ensino Médio

5,33%

Educação Infantil

4,24%

Educação de Jovens e
Adultos

1,79%

Ensino Profissionalizante

1,47%

* Não inclui questões de educação focadas em
crianças com deficiência.
**Há ainda 4,03% de matérias classificadas
nesta categoria, mas que não abordam níveis
de ensino e sim especificamente instrumentos
pedagógicos; e 2,78% que abordam a educação
informal ou outros cursos, totalizando, assim, os
100% na tabela acima.

Ainda não há cansaço em relação a esses e outros assuntos relacionados
à Educação. Mas, enquanto em 2001 o tema ocupava 27,6% do total de
matérias analisadas pela ANDI, em 2002 esse índice decresceu para
24,78%. Há que se levar em conta também o fato de que em 2002, no
sistema de classificação aplicado pelo relatório Infância na Mídia, o
tema Educação passou a incorporar matérias sobre programas de renda
mínima com exigência educacional (com exceção para os casos em que
a reportagem é focada na questão do trabalho ou outro aspecto não
diretamente associado ao universo educacional).

Os níveis de ensino
Há duas maneiras de analisar o tratamento dado ao tema Educação, na
presente pesquisa. A primeira é a que divide a prática educacional em
níveis de ensino. A segunda leva em consideração questões específicas,
como a merenda e o transporte escolar. É preciso fazer reflexões acerca
desses dois aspectos.
Quase metade das matérias de Educação, em 2002, não se ateve a algum
nível de ensino especificamente. Elas abordaram situações em que as
questões estavam relacionadas a várias séries ou falavam de Educação de
maneira genérica. O recorte mais relevante de nível educacional se dá com
relação ao Acesso ao Ensino Superior, totalmente ligado ao vestibular e a
exames semelhantes. Falou-se nesse assunto em 18,53% das reportagens,
artigos, editoriais ou entrevistas de Educação.
Apesar do quantitativo vultoso, esse é um recorte pobre em qualidade.
A cobertura do vestibular – o momento mais esperado e temido na vida de
muitos adolescentes – é feita seguindo-se um receituário básico que exige,
no máximo, a consulta à universidade (raramente ao reitor, mas sempre
ao presidente do órgão responsável pela operacionalização do concurso) e
o registro do que pensam alguns vestibulandos.
Ao Ensino Fundamental cabe boa parte das matérias de Educação:
14,81%. Nada estranho, já que essa tem sido a prioridade das políticas
públicas educacionais. Os jornais que mais falam no assunto, a ponto de
dedicar pelo menos 20% de suas matérias sobre Educação a esse nível de
ensino, são Diário Catarinense (SC), Diário do Pará (PA), Meio Norte (PI),
Diário da Amazônia (RO) e O Povo (CE).

Leia mais sobre a cobertura
de Educação Infantil no livro A
Cidadania Antes dos 7 Anos, da
coleção Mídia e Mobilização Social,
lançamento da ANDI, Unicef e Cortez
Editora em 2003.

Assuntos menos lembrados
Educação Infantil e Ensino Médio são temas menores na seleção diária
da pauta feita pelos jornais. Essa falta de atenção intriga, pois esses não
são desafios desconhecidos. Dados do Ministério da Educação, de 1999,
apontam que apenas 51% das crianças em idade para freqüentar a préescola (de quatro a seis anos) são efetivamente atendidas. Mas sobre
Educação Infantil é válido dizer que o assunto tem crescido na pauta.
Análise especial realizada pela ANDI e seus parceiros sobre a cobertura
desse tema em 2000 mostrou que foram contabilizadas 769 matérias,
em 50 jornais. Já em 2002 são 973, correspondentes a 4,24% do total
de Educação. Os campeões no assunto são Folha de Londrina (PR), O Povo
(CE), Correio Braziliense (DF), Gazeta do Povo (PR), Estado de Minas e A
Gazeta (ES). A grande preocupação ao tratar do assunto continua sendo, a
exemplo do verificado em 2000, a falta de vagas e a abertura de matrículas.
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SAÚDE E DOENÇA
As reportagens sobre Saúde, em geral, concentramse no enfoque dos direitos básicos negados e também
na profusão de doenças. Das 9.436 matérias sobre esse
tema – 5,47% menos textos do que em 2001 – um terço
(1/3) dedicam-se exclusivamente à abordagem das
enfermidades que acometem crianças e adolescentes. É
um índice alto, considerando que saúde não quer dizer
doença. É muito mais: significa qualidade de vida, acesso
a direitos, exercício da cidadania.
No noticiário que dá maior ênfase às doenças, a criança
é a mais retratada: está em 71,41% dessas matérias. Além
de falar das enfermidades que elas sofreram, sofrem
ou podem vir a sofrer, os jornais analisados pela ANDI
abordam as crianças com destaque em apenas mais um
aspecto: a alimentação. São 1.261 matérias, sendo que
a maior parte – 72% – fala de nutrição. As outras 28%
focam mortalidade infantil.
Uma das grandes vitórias das políticas públicas
de saúde na última década foi a queda da taxa de
mortalidade infantil: de 48 mortes em cada mil nascidos
vivos em 1990 para 29,6 por mil em 2000. A meta ideal
da Organização Mundial de Saúde (OMS), no entanto,
tem o teto de 20 óbitos para cada mil crianças nascidas
vivas. Comparando os índices regionais, vê-se que já
existe um Brasil inserido no que espera a OMS e ele
é composto pelos estados do Sul, Sudeste e CentroOeste, cujas médias variam de 19,7 a 21,2 mortes por
grupo de mil crianças nascidas vivas. Quanto ao Norte
e Nordeste, porém, a situação é diversa: índices de
29,2 e 44,2, respectivamente. Mas os jornais dessas
regiões não refletem a gravidade do problema. Entre os
veículos nordestinos que dedicaram, no mínimo, 1% de
suas matérias para tratar de mortalidade infantil, estão
apenas Gazeta de Alagoas e Tribuna de Alagoas.

Mães no foco
Há uma boa parte da cobertura voltada para questões
como gravidez, medidas contraceptivas, reprodução
assistida, aborto e mortalidade materna. Pode-se dizer
que o foco aqui é a mãe. Esses assuntos representam
22,73% do noticiário de Saúde (2.145 textos). Há ainda
outras particularidades. Mais da metade das matérias
fala da gravidez de mulheres adultas – com abordagens
freqüentemente positivas, como as que discutem hábitos
para uma gestação saudável – e cerca de 10% da gravidez
de adolescentes. No noticiário, esse último problema
sempre foi um tema menor. Mesmo quando somado às
questões comportamentais de sexualidade (o que nem

sempre quer dizer gravidez), não chega a 5% do conjunto
de matérias sobre Saúde. Meninas grávidas geram pouca
notícia apesar de impactarem o atendimento público.
A estimativa do Ministério da Saúde é de que 25% dos
partos realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) sejam
em garotas de 10 a 19 anos.

Prevenção
Outro grande grupo de notícias em Saúde é o que aborda
ações preventivas e campanhas. Aqui estão 13,44% das
matérias do tema, com 66,6% delas centradas na ótica de
Busca de Soluções. Exemplo mais comum desse tipo de
matéria são as campanhas de vacinação.
O percentual de matérias sobre o atendimento
prestado por hospitais públicos e particulares a crianças,
adolescentes e mães é semelhante ao das notícias
sobre campanhas e ações preventivas – 14,55%. Nessa
cobertura, há dois tipos de textos, que ocupam fatias
iguais: aqueles que abordam a infra-estrutura e os que
falam da negligência. Em ambos os casos, o tom negativo
é preponderante. Dos textos centrados na negligência,
quase não há debate sobre soluções – apenas 3,21% das
matérias têm esse viés, enquanto 51,60% apresentam
denúncias. Boa parcela dessas reportagens (26%)
refere-se à infecção hospitalar. Em 2002, o caso mais
comentado foi a morte de 16 bebês na maternidade
mantida pela Universidade Federal do Ceará.

A Aids e as meninas
Das 9.436 matérias de Saúde, 537 são sobre Aids. Desses
textos, 40,59% apresentam soluções. Isso se explica
pela quantidade de matérias sobre ações preventivas ou
campanhas, que é de 37,05%. A incidência da doença
em adolescentes tem mais espaço nos jornais do que
a ocorrência nas crianças. São 86 matérias focadas no
primeiro grupo, contra 64 no segundo. Os adolescentes
realmente vêm ganhando maior importância quando
o assunto é HIV. Nesse campo, um dos assuntos mais
discutidos é o crescimento dos casos de meninas
infectadas. Em 2001, pela primeira vez em mais de 20
anos, a proporção entre meninos e meninas infectadas
se inverteu: 0,6 garoto para cada garota.

A ANDI e seus parceiros realizaram uma análise detalhada
da cobertura da mídia impressa brasileira acerca dos temas
ligados à saúde infantil. Os resultados e as reflexões extraídas
desta pesquisa estão no livro Saúde em Pauta, da série Mídia
e Mobilização Social.
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POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL
Enquanto a obesidade se torna um problema de saúde pública – o que tem
contribuído para o questionamento dos papéis da mídia e da publicidade,
que influenciam no consumo de alimentos calóricos e pouco nutritivos
– no outro extremo a fome persiste como a mais grave chaga do Brasil. Em
2003, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou um ministério especial
para combater esse problema. Não há consenso sobre quantos famintos
existem no País. O governo trabalha com o número de 44 milhões de
pessoas miseráveis (ou 9,3 milhões de famílias). Desse total, pelo menos
a metade, calcula-se, deve ser de crianças e adolescentes.
Esse quadro caótico sobre miséria, pobreza e exclusão é foco de apenas
1,55% de todas as matérias analisadas em 2002. Esses assuntos estão
incluídos no tema Direitos & Justiça e, dentro dele, representam 15,25%.
No total, Direitos & Justiça contou com 9.441 matérias, com crescimento
real de 9,69% em relação a 2001. Curiosamente, os quatro jornais que
mais abordam exclusão social são de influência nacional: O Globo (RJ),
Folha de S. Paulo, Correio Braziliense (DF) e O Estado de S. Paulo.

Defesa dos direitos
Mas o grande assunto de destaque no contexto do tema Direitos & Justiça
não é a pobreza. Quase metade das matérias dedica-se às questões relativas
à Promoção e Defesa de Direitos. Nas pesquisas anteriores, esse recorte
contemplava tudo o que estava relacionado à promoção de direitos ou à falta
deles – inclusive as violações geradas pela condição de miséria. Mas, com
os avanços obtidos pelo movimento social na área da infância, refletidos na
mídia, foi necessário distinguir metodologicamente o que diz respeito ao
sistema de garantias de direitos (e ao atendimento prestado pelo Estado em
geral) do que é a mais crua exclusão. Nos textos sobre Promoção e Defesa
de Direitos estão 4.680 com grande índice de Busca de Soluções (43%). As
reportagens discutem assuntos como a atuação dos Conselhos Tutelares, as
ações de afirmação de direitos já garantidos por lei (como a gratuidade do
registro de nascimento) e a violação ou negação de vários direitos (veja mais
sobre Conselhos Tutelares nas páginas 46 e 47).
Série “Infância Mutilada”,
de Marlene Bergamo
Folha de S. Paulo
Finalista da 5ª edição
2001/2002

O tema que provoca maior polêmica no contexto de Direitos & Justiça
é a situação dos jovens em conflito com a lei. São 1.182 matérias sobre
o cumprimento de medidas sócio-educativas e 84,09% delas tratam
especificamente da privação de liberdade. Todas as outras medidas, que,
segundo dados da Febem de São Paulo, dizem respeito à grande maioria
dos adolescentes em conflito com a lei, aparecem muito pouco.
Abordar a privação de liberdade de adolescentes no Brasil é tratar de
um universo complexo, capaz de expor o abismo social que condena à
morte pessoas muito jovens. Nesses estabelecimentos, estão meninos
pobres, negros e sem escolaridade, filhos de outros pobres, negros e sem
escolaridade. A mídia vem captando a alta temperatura desses locais.
Dessas matérias, 32,59% são denúncias que contribuem para enfrentar a
questão. A boa notícia mais recente vem de onde saem os maiores gritos:
em São Paulo, a Febem deixou de ser atribuição da Secretaria de Segurança
Pública para ficar sob a responsabilidade da Secretaria de Educação.
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UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO
As páginas de Opinião são uma área nobre em qualquer jornal. Sua
principal função é dar espaço para que a sociedade organizada e o leitor
compartilhem e interfiram no debate das principais questões do País.
Há algumas maneiras de viabilizar essa participação: por meio de artigos
opinativos, pelo envio de cartas e pela realização de enquetes e pesquisas.
No modelo de jornalismo brasileiro, há pouco espaço para reflexão,
já que os projetos gráficos geralmente privilegiam textos curtos. Assim,
artigos opinativos são uma boa oportunidade de aprofundar o debate
sobre a realidade brasileira. Por isso, é importante que essas páginas
contemplem as opiniões dos mais diversos atores sociais e sigam os
mesmos critérios do jornalismo de qualidade: visão crítica, apartidarismo
e uma produção interessante. Para dar voz ao cidadão comum, que não
tem a obrigação de seguir o rigor técnico do jornalista nem desempenha
a função de um especialista, devem ser criadas seções específicas e
democráticas capazes de abrigarem suas críticas e sugestões. Na cobertura
sobre infância e adolescência, porém, essas estações se misturam. Chama
atenção a falta de qualificação de autores de artigos e de cuidado com as
seções de interatividade com o leitor.

Ligeiro crescimento
Em 2002, os jornais dedicaram um pouco mais de espaço a artigos
e editoriais do que em 2001. Houve um aumento de 3,38%, mas o
crescimento se deve apenas aos artigos, pois o número de editoriais
decresceu. Não é um grande percentual, porém foi um aumento superior
ao de 2001 em relação a 2000, quando se registrou 1,4%. De todo o
universo de textos analisados, 2,90% correspondem a artigos (2686) e
1,02% a editoriais (946).
Entre os assuntos abordados pelos jornais nesses textos destacam-se as
discussões contrárias e favoráveis ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
A exemplo do que têm acontecido nos últimos anos, predominam as
opiniões que reconhecem os avanços trazidos pelo ECA: foram 25 artigos
e 9 editoriais ao longo dos 12 meses pesquisados. Com posição contrária
ao Estatuto, foram veiculados 10 artigos e 6 editoriais.
Outros temas explorados com muita freqüência nessas páginas de opinião
foram as questões associadas ao fenômeno da violência, o papel da família
(inclusive no que diz respeito ao uso de drogas pelos filhos) e a saúde da
criança e do adolescente. O debate sobre a maioridade penal, a invasão
do tráfico de drogas nas escolas e a questão do trabalho infantil também
contaram com relativo destaque.
Foi justamente um artigo sobre esse último assunto que chamou a atenção
da equipe da ANDI. Em junho de 2002, o jornal Zero Hora (RS), quinto em
circulação no País e carro-chefe de mídia impressa da Rede Brasil Sul,
publicou texto de autoria de um consultor imobiliário, totalmente favorável
à exploração da mão-de-obra infantil. O texto explicitava uma idéia ainda
comum em alguns segmentos da sociedade, mas carecia de qualquer
conteúdo jurídico ou filosófico que embasasse a proposta defendida
– resultado de abrir-se a página para vozes tecnicamente não qualificadas.
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Não é de hoje que o Estatuto da
Criança e do Adolescente conta
com o respaldo da mídia brasileira.
Análise da ANDI e do Instituto
Ayrton Senna sobre a cobertura
das comemorações dos dez anos
do Estatuto – completados em
julho/2000 – registrou que 85,72%
dos quase 800 textos focalizados
tinham
um
posicionamento
claramente favorável à lei. Outros
5,71% eram apenas factuais e
8,57% se colocavam contrários
ao ECA. Os resultados da análise,
veiculados na edição de março/2001
do relatório Infância na Mídia,
mostravam porém que diante
de temas mais polêmicos, como
aqueles relacionados à redução da
maioridade penal, crescia o volume
de vozes que questionam o Estatuto.
O problema nesses casos, apontavam
os consultores da pesquisa, não está
na diversidade de opiniões – que
só vem acrescentar ao debate sobre
os direitos da infância no Brasil
–, mas na reduzida qualificação
do material veiculado: de maneira
geral, tanto os argumentos a favor
como os contrários à redução
pouco acrescentavam para melhor
informar e posicionar o leitor diante
de uma questão de tal relevância.

A ANDI conversou com Marcelo Rech, diretor de
redação de Zero Hora. Segundo ele, depois do artigo,
outros textos que o contestavam foram veiculados pelo
jornal. “Zero Hora publica artigos de terceiros com os
quais o próprio jornal não concorda. E isso é saudável. Eu
acho que não tem tema tabu”, acredita. Na opinião dele,
o jornal deve mostrar visões antagônicas. “Somos um
jornal de interesse geral. São raros os assuntos que não
publicamos. Incitação ao racismo é um deles. Mas pelo
amor de Deus, nós não defendemos o trabalho infantil.
Em relação à redução da maioridade penal, por exemplo,
há quem ache que é preciso diminuir mesmo, outros não.
A sociedade tem o direito de debater. É fundamental que
esses temas não sejam varridos para debaixo do tapete”.

COBERTURA INTERNACIONAL
Situação comum em página com notícias internacionais:
um título chocante sobre a miséria em algum País
africano, uma grande foto de uma mãe com seus filhos,
todos vitimados pela fome, guerra ou corrupção, e
nenhuma linha sobre infância. Apesar da abundância
de abordagens como essa, que falam sobre crianças por

meio de imagens mas não de textos, o índice de matérias
sobre questões internacionais é o quinto maior em 2002.
É um noticiário frio, com uma narrativa muitas vezes
burocrática sobre assuntos seriíssimos. Uma explicação
para esse tratamento pode ser a exaustão do olhar sobre
as mesmas tragédias: conflitos bélicos, o cenário no
Oriente Médio, a África. Quando o foco estava na infância
e adolescência, três assuntos se destacaram: o conflito
entre Israel e Palestina, as denúncias de pedofilia contra
integrantes da Igreja Católica e a clonagem humana.
Segundo Paulo Nogueira, editor de Internacional de
O Estado de S. Paulo (o jornal que mais abordou notícias
do exterior proporcionalmente ao total de suas matérias
sobre crianças e adolescentes – 14,51%), os critérios que
elegem as reportagens são a atualidade, a importância
histórica e as curiosidades. Para ilustrá-las, ele considera
mais relevante mostrar imagens da população que recebe
os impactos das decisões governamentais, do que de
“políticos ou generais falando em seus gabinetes”. A
ANDI quis saber de Nogueira se a imagem infantil é um
chamariz para a leitura. De acordo com ele, “chamariz
não seria o termo adequado, pois pode assumir um tom
pejorativo”. Nogueira explica que as fotos de crianças
em situações dramáticas são mais impactantes e servem

A VOZ DA REDAÇÃO
TT Catalão, carioca radicado em Brasília, é jornalista
há 35 anos. No Correio Braziliense, ele editava a coluna
Desabafo e o Correio do Brasiliense, uma seção de cartas com
diferencial. Foi também um dos principais articulistas do
jornal até o início de 2003. TT recebeu o título Jornalista
Amigo da Criança em 2000.
Qual é o segredo para construir uma boa página de Opinião?
Liberdade de publicação e respeito ao direito legítimo do
leitor de interferir e ampliar sua voz em veículos, cujo fim
último seria o de estar a serviço do público. O problema é
que existe uma confusão da suprema missão de informar e
formar com o negócio da comunicação, onde a notícia vira
mercadoria e sua apresentação um espetáculo.
Quais deveriam ser os critérios para a seleção de artigos?
É impressionante como alguns donos de jornais e
seus clones bem pagos, digo, seus editores-executivos
mantenedores das boas relações do negócio, temem
a opinião livre. Ora, se os termos de uma opinião
comportam-se nas boas regras do argumento civilizado sem
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ofensas à honra ou baixarias de linguagem e pessoais, não
há o que temer. Um editor de opinião precisa ter uma certa
capacidade de regência estética, de ritmo e contraponto,
para a página ficar viva, em contrastes inteligentes, capaz de
aguçar novas questões nos leitores. Provocar não é agredir,
mas tocar em pontos surpreendentes que incitem respostas
e posicionamentos.
Há como inovar no espaço para o leitor?
No Correio Braziliense, a coluna Desabafo, que publicava
frases curtas (mas não grossas), abriu caminho para um
componente muito peculiar do brasileiro, que é a frasefeita, o comentário rápido e rasteiro. Na hora da edição,
sempre criava e assinava o último Desabafo para dar o peso
de comprometimento do jornal. E como a coluna estava
na página de Opinião, permitia aos leitores uma imensa
visibilidade. Como formato, o Desabafo foi pioneiro no País
e virou tese acadêmica. Já na seção Correio do Brasiliense, o
material de Cartas era ampliado para mini-artigos do leitor
e havia espaço para a imagem: charges, ilustrações e fotos.
Era uma espécie de jornal dentro do jornal.
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como denúncia. “É importante o uso delas como forma de capturar a
atenção do leitor e fazê-lo ler a notícia”, afirma. “Muitas vezes os leitores
reclamam de fotos de crianças famélicas da África, que seriam chocantes,
mas está provado que só quando a imprensa insiste em denunciar essas
situações é que são tomadas providências por parte da comunidade
internacional. Quando esses fatos somem do noticiário, não há pressão da
opinião pública e as coisas tendem a voltar ao estágio anterior”, sustenta.

VISIBILIDADE NA PRIMEIRA PÁGINA
Em 2002, os jornais analisados pela ANDI deram quase o mesmo
destaque que em 2001 à pauta da infância e adolescência nas primeiras
páginas – o aumento real foi de 3,95%. Foram 6.592 chamadas, que
representam 7,12% das matérias. Em 2001, essa proporção foi de 8%.
Esse número significa 131 chamadas de capa por jornal ao longo de 12
meses. Ou uma a cada três dias.
Há oito tipos de chamadas de primeira página: são manchetes e notas
com e sem imagem no alto das páginas ou na parte inferior. O tipo mais
comum são as notas publicadas abaixo da dobra do jornal, sem qualquer
imagem para ilustrar o assunto: 35,34% das chamadas têm esse perfil
específico. O segundo mais freqüente são notas, também estampadas na
parte inferior, só que contendo alguma imagem. Esse grupo representa
16,52% do total.
As manchetes também têm um peso considerável. São 29,82% das
chamadas, sendo que o tipo mais importante – a de alto da página com
imagem – está presente em 9,23% do universo analisado. A imagem é um
recurso recorrente na cobertura sobre infância: 41% das matérias usam
fotos ou ilustrações nas chamadas de primeira página. Os assuntos que
mais se beneficiam desse expediente são Saúde e Violência (não incluindo
os crimes sexuais e os relacionados ao tráfico de drogas).
Quanto ao enfoque, há um predomínio das notícias factuais. Mas o
índice de chamadas com a ótica de Denúncia supera o daquelas com viés
de Busca de Solução. São 17,21% contra 13,28%. Em relação aos temas,
os mais abordados na primeira página são Violência e Educação, com
23,33% e 22,90% das chamadas. Em seguida, aparecem Saúde (11,11%),
Direitos & Justiça (9,63%), Internacional (5,99%) e Exploração e Abuso
Sexual (5,29%).
Entre os veículos, é importante diferenciar aqueles que contam com
maior número absoluto de chamadas dos que oferecem mais espaço na
primeira página proporcionalmente à quantidade de matérias sobre
infância e adolescência. Jornal de Brasília (DF), Folha de Londrina (PR)
e Gazeta do Povo (PR) têm mais de 200 chamadas – menos de 8% de
todas as suas reportagens. Os jornais campeões, em proporcionalidade
quanto ao número de matérias, são A Gazeta (MT) com 11,05% de seus
textos em destaque na primeira página; O Popular (GO), com 10,93%;
Jornal da Cidade (SE), com 10,74%; Jornal do Commercio (PE), com
10,17%; Diário de Pernambuco (PE), com 9,60% e Folha do Estado (MT)
apresentando 9,38%.
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Estimular o envolvimento
de jornalistas, meios de comunicação e organizações do
Terceiro Setor na mobilização
da opinião pública para a
importância do combate da
Exploração e do Abuso Sexual.
Esse foi o principal objetivo do
Concurso Tim Lopes para Projetos
de Investigação Jornalística,
promovido pela ANDI e pelo
Instituto WCF – Brasil, com
o apoio da Unicef e da Fenaj.
Os autores das propostas de
pauta que melhor traduziam
e denunciavam essa situação
de desrespeito aos direitos da
criança e do adolescente receberam Bolsas de Incentivo
para realizar o trabalho de
investigação. E os veículos desses
jornalistas se comprometeram
a publicar as reportagens até
o dia 18 de maio de 2003, data
que marca o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
Os vencedores em cada categoria
foram os seguintes:
Jornal
Maria Clarice Dias, Juliana
Cézar Nunes e Marina Oliveira, do Correio Braziliense
– Brasília/DF.
Ricardo Mendes, Suzana Varjão e Rosana Zucolo, de A Tarde
– Salvador/BA
Rádio
Nelcira Nascimento e Ângela Bastos, da Rádio Gaúcha
– Porto Alegre/RS
Revista
Mônica Beatriz Figueiredo
e Gabriella Sant´Anna, da
Revista MTV – São Paulo/SP
Televisão
Walace Lara e Ana Quezado, da TV Verdes Mares
– Fortaleza/CE

TEMAS MENOS ABORDADOS

Série “Retratos do Rio”,
de Custódio Coimbra
O Globo (RJ)
Finalista da 5ª edição
2001/ 2002

AS PAUTAS ESQUECIDAS
Nem todos os assuntos que possuem relevância para a promoção e defesa dos
direitos da infância e adolescência fazem parte da agenda da mídia
Exclusão social e Aids
Em 2002, apenas quatro matérias deram visibilidade
para a relação dos adolescentes em privação de liberdade
com a Aids – foram veiculadas no Jornal de Brasília (DF),
A Gazeta (MT) e O Norte (PB). No mesmo período, houve
uma redução de 20,95% no número de textos sobre
crianças em situação de rua, comparado a 2001. E quando
buscamos os textos que relacionam situação de rua com
a exposição ao risco do HIV, encontramos apenas oito
inserções, distribuídas entre dois veículos: Diário do
Nordeste (CE) e Jornal de Brasília (DF).
A ausência de estatísticas e de políticas públicas que
relacionem a vida dos adolescentes que vivem nas ruas
ou internados com a atenção à saúde e à sexualidade pode
ser apontada como um dos fatores que transformam num
sério desafio a construção de uma cobertura consistente
nesta área. Diante da vulnerabilidade destes grupos em
relação às doenças sexualmente transmissíveis e Aids,
é fundamental a articulação de diversos atores – com
destaque para a mídia.
Com o intuito de ampliar e qualificar a discussão sobre
o tema e, mais que isso, contribuir para a implementação
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de políticas públicas inclusivas para essa parcela da
população, a ANDI tem realizado, em parceria com
a Área do Adolescente e do Jovem, do Ministério da
Saúde, uma série de ações que estimulam e subsidiam o
debate sobre o assunto.
Em 2003, a cobertura do tema tende a ganhar nova força,
com a participação dos Jornalistas Amigos da Criança. Em
reunião realizada em Brasília com os profissionais de
comunicação diplomados com o título em novembro de
2002, a pauta foi escolhida com larga margem de votos –
entre três apresentadas para debates – para estar no foco
de reportagens especiais a serem veiculadas na semana
em que se comemora o 13º aniversário do Estatuto da
Criança e do Adolescente (13 de julho).
Os jornalistas podem contar com um recurso a mais na
cobertura dessas temáticas em 2003. Como resultado de
uma parceria da ANDI, Unicef, Coordenação Nacional
de DST & Aids do Ministério da Saúde e Central de
Projetos, foi editado no final de 2002 o livro Sem
prazer e sem afeto – sexualidade e prevenção às DST/Aids
nas instituições de privação de liberdade de adolescentes.
A partir de levantamento das principais dúvidas dos
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internos e da experiência de profissionais que atuam
na área, a publicação apresenta orientações para
educadores e profissionais de saúde das instituições de
privação de liberdade, além de sugestões e dicas para a
qualificação da cobertura jornalística do assunto. O livro
também apresenta dados de um primeiro mapeamento
nacional das condições das unidades de privação de
liberdade de adolescentes.

Exploração do Trabalho e
Trabalho Infantil Doméstico
Do 7º para o 12º lugar no ranking de um ano para outro:
o tema Exploração do Trabalho Infantil terminou 2002
bem enfraquecido na mídia impressa. Sua participação
no noticiário decresceu 25,57%. Apesar da melhora no
quadro geral da exploração da mão-de-obra infantil, o
problema persiste no País. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra Domiciliar (Pnad), coordenada pelo
IBGE em 2001, a quantidade de crianças trabalhadoras
diminuiu cerca de 25% em relação a 1999. O levantamento
constatou, porém, que havia 2,23 milhões de crianças
entre cinco e 14 anos trabalhando, sendo que 58,65%

em atividades agrícolas. Elas representam 6,8% de todo
o contingente dessa idade. Esses números, na realidade,
poderiam ser ainda maiores, já que a Pnad não é realizada
na zona rural da maioria dos estados da região Norte.
Nesse mesmo campo, uma novidade: a luta contra
o trabalho infantil doméstico ganhou corpo e registro
na mídia. Em 2002, foram 212 matérias clipadas pela
ANDI. Sem exagero, é possível afirmar que essa pauta
foi deflagrada pela ação da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) que, em parceria com a ANDI e Fundação
Abrinq, com apoio do Unicef e da Save the Children
– UK, iniciou o Programa de Ação de Comunicação para
o Enfrentamento do Trabalho Infantil Doméstico (veja
mais detalhes sobre o Programa no site www.andi.org.br).
Segundo a Pnad de 1999, há 502 mil crianças e
adolescentes trabalhando em casas de família no Brasil.
A maior parte está no Nordeste (33,1%) e no Sudeste
(30, 7%); seguidos do Sul (15,23%), o Centro-Oeste
(10,88%) e o Norte (9,98%). Uma das surpresas no
mapeamento desse universo foi a percepção de que, ao
contrário do que se imaginava, não é a classe média a

A VOZ DA REDAÇÃO
Repórter do núcleo de Cotidiano do jornal O Povo desde
1998, o jornalista Raimundo Nonato Rodrigues Madeira,
28 anos, é formado em Comunicação Social pela
Universidade Federal do Ceará (UFC).
O trabalho infantil doméstico é ainda uma pauta nova
no noticiário e enfrenta um problema “cultural”. Existem
jornalistas que encaram essa atividade como um favor para as
crianças. Por que isso ainda acontece?
Isso ocorre, sobretudo, porque fomos acostumados a
entender melhor a dor alheia somente quando passamos
por experiências semelhantes. Se como cidadãos – e não
dá para dissociar a função de jornalista do ser cidadão –,
nos puséssemos na situação de pais, tios ou avós de crianças
“obrigadas” ao trabalho infantil, essa atividade seria mais
bem abordada pelas redações. Mas a tendência tem sido a
de interpretá-la como menos danosa.
Erradicar o trabalho infantil doméstico significa mudar valores
– inclusive os dos próprios jornalistas? Como fazer isso?
Mudar valores é uma tarefa árdua. Mas a contribuição
da mídia é inestimável. E essa contribuição depende do
interesse dos donos das empresas, mas na maioria das

vezes também do interesse dos próprios profissionais.
Sensibilidade é um sentimento que aflora naturalmente,
mas precisa ser cultivado para despertar. Os cursos para
formação de jornalistas e os de reciclagem são fundamentais,
além da leitura de material que trate dessas questões.
Como o jornal O Povo trata esse assunto?
Os profissionais do jornal têm demonstrado sensibilidade
diante desse e de outros assuntos ligados à infância e à adolescência. Mas as mudanças que vêm atingindo as empresas de
comunicação têm impactado negativamente na cobertura.
No jornal, as idéias ou as pautas surgem a partir da chefia
da redação, do editor-executivo do núcleo que geralmente
cobre esse tipo de assunto ou dos próprios repórteres. Mas
às vezes não são concretizadas ou demoram muito para
acontecer porque a equipe é pequena, os repórteres têm de
sair de uma pauta para entrar noutra e o ritmo de trabalho
nos impede de aprofundar na discussão sobre questões
importantes. O jornal já fez uma série de matérias sobre o
trabalho infantil e, em 2002, o tema foi novamente cogitado
para entrar em pauta, inclusive abordando o trabalho
doméstico. Mas, a exemplo de outras idéias de cobertura
sobre infância e adolescência, ainda não foi implementado.
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grande empregadora dessa mão-de-obra, mas famílias
humildes que contratam meninas mais humildes ainda.
Para os veículos que trataram do assunto em 2002, as
meninas estão no centro da questão. Elas são citadas em
44,30% dos textos enquanto os meninos, em 8,86%. A
questão racial está pouco presente, em menos de 3%
do material, embora a realidade mostre que esse é um
“detalhe” fundamental. Em setembro de 2003 a ANDI
lança uma análise das matérias publicadas em 2002,
cujos resultados serão discutidos com jornalistas e
organizações que lidam com a questão. Nesses encontros,
também são elaboradas recomendações a profissionais
de imprensa e fontes para qualificar a cobertura.

A VOZ DA REDAÇÃO
Formada pela Universidade Federal da Bahia, Suzana
Varjão trabalha no jornal A Tarde (BA) desde 1985.
Atuou em quase todas as editorias, o que lhe rendeu
25 prêmios de reportagem – a maioria ligada à defesa
da cidadania, da dignidade, dos direitos humanos.
É editorialista substituta do jornal e editora do
Caderno 2. Em 2001 fundou, junto com um grupo de
comunicadores baianos, o movimento Estado de Paz
– Uma Ação pela Vida, que já ganhou o prêmio Mídia da
Paz. Suzana também integra a equipe que venceu o
Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística.

Orientação Sexual
Outra pauta quase esquecida pela mídia brasileira é
a que trata da diversidade sexual. Apenas 32 matérias
tocaram no assunto e metade delas falou claramente
sobre adolescência. Enquanto a economia descobre o
poder de compra do público homossexual, a discussão
pelos direitos dessa população prossegue e até as novelas
ganham personagens gays, os jornais aqui analisados se
esquivam de qualquer abordagem. As revistas também
pouco fizeram: apenas uma matéria (veja mais sobre a
questão no quadro à esquerda).

O tema Diversidade Sexual na adolescência tem sido uma
pauta quase inexistente na grande mídia. Em 2002, de cerca
de 92 mil matérias somente 33 trataram da questão. Qual é
o motivo da ausência?
Por se tratar de um tema-tabu, a sociedade brasileira
ainda não aprendeu a lidar com o assunto. O despreparo
é generalizado. E a imprensa reflete essa deficiência.
Devemos levar em consideração também a indefinição
do perfil dos jornais em razão da revolução tecnológica
da comunicação. Ele continua competindo com os pares
eletrônicos. Está perdido como meio, sem mensagem,
oferecendo migalhas de notícias aos que têm mesa farta,
informando (mal), em vez de debater, analisar, refletir,
educar. Daí a preferência pelo factual, deixando de fora
temáticas como essa.

Deficiências
Dados do último Censo do IBGE, de 2000,
surpreenderam ao mostrar um aumento de 10% para
14,48% no índice de pessoas no País que têm alguma
deficiência ou limitação física, motora, sensorial ou
mental. Falar em 14,48% da população é imaginar
uma multidão de 24,6 milhões de pessoas lutando por
inclusão social (e não integração, frise-se). Ao focar-se
os números relacionados à infância e à adolescência, o
percentual é bem diferente. Dos 61 milhões de pessoas
de até 17 anos, 4,66% têm alguma deficiência. A visual é
a mais comum tanto em adultos quanto em crianças. Em
seguida, as que mais afetam a população infantil são a
deficiência mental e as incapacidades motoras.

Como querer que a sociedade se torne mais tolerante em
relação à homossexualidade, por exemplo, se o assunto não
é amplamente abordado?
No caso específico da homossexualidade, ficamos
presos numa teia de silêncio, porque, além do
despreparo, há o preconceito, que mata as pautas
dentro das redações. Grosso modo, pode-se dizer, em
relação à homossexualidade, que a mídia não discute
porque a sociedade não avança e a sociedade não
avança porque a mídia não discute. Só que a imprensa
deve conscientizar-se de que não pode apenas refletir
o senso comum, abdicando do papel de vanguarda, de
agente transformador de realidades. É incrível, mas,
com relação ao sexo entre pessoas do mesmo gênero,
o governo federal avançou mais – no discurso e na
prática – do que as redações dos grandes jornais, que
sequer refletiram, com competência, a realidade das
ruas. Neste caso, o poder econômico, que quase tudo
controla, falou bem mais alto, dentro das redações, do
que o poder político.

A cobertura do tema Deficiências decresceu 14,44%
em 2002. Os assuntos mais abordados foram a inclusão
na rede de ensino (o que implica em mudar radicalmente
o atendimento, transferindo responsabilidades das escolas
especiais para as comuns) e a inclusão social. O tema é
foco de análise especial – Mídia e Deficiência – realizada
pela ANDI e Fundação Banco do Brasil, com apoio técnico
da ONG Escola de Gente. Em abril de 2003, um seminário
reunindo jornalistas e fontes de informação discute o
estudo. O documento e as conclusões do encontro integram
livro com lançamento previsto para junho de 2003.
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ARTIGO
DEFICIÊNCIA E MÍDIA ESCRITA

*Por Eugênia Augusta Gonzaga Fávero
A mídia em geral normalmente é sensível ao tema
“deficiência”, mas infelizmente, na maioria das
vezes em que aborda a questão, não o faz de forma a
promover uma visão cidadã da questão. Além do uso de
terminologias inadequadas e reforçadoras de estigmas,
informare-se sobre pequenas conquistas como se elas
fossem grandes favores e não tímidas concessões de
direitos fundamentais.

Além disso, já se evoluiu no sentido de que não é correto
dizer “pessoa portadora de deficiência”. O que se porta
são coisas que podem ser postas de lado. Já a deficiência
é como se fosse uma característica pessoal, assim como
a cor dos olhos, dos cabelos, etc. Da mesma forma como
não se diz “aquela menina é portadora de olhos azuis”,
também não deveríamos dizer “pessoa portadora de
deficiência”, ou “os portadores de deficiência”.

Lamentavelmente também, esse não é um problema
apenas da mídia. Os jornalistas e comunicadores só
refletem o senso comum, pois as pessoas sem deficiência
ou outro envolvimento com o tema, dificilmente vêem
os que têm deficiência como titulares dos mesmos
direitos sociais (educação, trabalho, lazer, entre outros)
que qualquer cidadão. No máximo, as pessoas com
deficiência são vistas como titulares do direito a ações
assistencialistas e, se tiverem sorte e forem detentoras
de enorme talento pessoal, conseguirão ter acesso a um
ambiente educacional ou a trabalho digno.

Pode parecer um excesso, um preciosismo, mas são
justamente cuidados como esses que ajudam a contribuir
para que todos se acostumem à deficiência como algo
natural e inerente a qualquer ser humano. Não há
sequer a necessidade de substituir “deficiência” por
“necessidades especiais” ou outros termos que, de tão
genéricos, comunicam muito pouco.

No entanto, os jornalistas, devido à responsabilidade
que têm ao exercer tão relevante função, não podem se
permitir agir com base apenas no senso comum. Já que
devem preocupar-se constantemente com a qualidade
das informações e, principalmente, que seu trabalho
contribua para a realização de direitos sociais, é de se
esperar que tratem o tema pelo menos com a técnica
necessária para que nossa sociedade caminhe rumo
ao fim dessa visão caritativa, para dar lugar à esperada
visão cidadã. Alguns cuidados sugeridos dizem respeito,
especificamente, ao uso de certas terminologias e
notícias sobre direitos diferenciados.
É comum por parte de jornalistas o uso do termo
“deficiência física” para abranger qualquer tipo de
deficiência. A deficiência pode ser física, sensorial
(auditiva ou visual) e mental. Portanto, é melhor
usar apenas “deficiência” quando se quer usar um
termo genérico. Por outro lado, a forma simplificada
“deficientes” também não é adequada. Isso retira o foco
da atenção para a pessoa e passa apenas para a deficiência.
Seria como uma reportagem sobre obesidade ou calvície,
em que se usasse sempre os termos “os obesos”, “os
gordos”, “os calvos”, “os carecas”.

Quanto aos “direitos diferenciados”, é importante
lembrar que, de acordo com nosso ordenamento
jurídico, as pessoas com deficiência não podem ser
diferenciadas com base na sua deficiência, a não ser
que essa diferenciação sirva para que possam ter acesso
ao mesmo direito que as demais pessoas e que elas não
estejam obrigadas a aceitar tal diferenciação. Ou seja,
devemos desconfiar do “especial para portadores de
deficiência”, pois na maioria das vezes é ilegal.
Fazemos questão de frisar esse ponto, pois grande parte
das reportagens traz notícias sobre aparentes vantagens e
adaptações feitas especialmente para as pessoas que têm
algum tipo de deficiência, como cursos, praças, clínicas,
etc. Mas são vantagens apenas aparentes pois, na
verdade, discriminam porque frustram o acesso dessas
pessoas aos mesmos serviços e locais que as demais,
gerando a exclusão social e o despreparo da sociedade em
geral para acolher a todos.
É preciso que o jornalista esteja atento, pois esses
pequenos cuidados, que vão lhe desenvolver uma postura
mais crítica do tema, vão também contribuir muito para
que seu trabalho seja fundamental na construção de uma
sociedade para todos.
* Eugênia Augusta Gonzaga Fávero é Procuradora da República em São Paulo
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FONTES OUVIDAS

Série “Realidade em
Preto e Branco”,
de Andréia Mayumi
A Crítica (AM)
Finalista da 5ª edição
2001/ 2002

A CONQUISTA DA PLURALIDADE
Embora a mídia continue sendo pautada prioritariamente pelo Poder Público,
a maioria dos textos apresenta opiniões de diversos atores sociais
Nas análises sobre o comportamento editorial da
mídia brasileira em relação às questões da infância e da
adolescência, realizadas desde 1996, sempre chamou a
atenção o fato de as pautas serem geradas, na maioria dos
casos, por fontes do Poder Público.
A partir de 2002, ao aperfeiçoar a metodologia
utilizada pela pesquisa Infância na Mídia – computando
como fontes de informações todas aquelas pessoas ou
entidades que foram ouvidas pelo repórter ou produziram
dados estatísticos, e não apenas o agente que motivara a
reportagem – foi possível avançar rumo à radiografia de
um novo cenário. E esse panorama é bastante animador.
Embora a imprensa ainda continue dependente em
grande medida das fontes governamentais, os jornalistas
têm procurado contemplar também outras visões.
Os números relativos ao período entre janeiro e
dezembro de 2002 mostram que a sociedade civil é
responsável pela maior parte das fontes ouvidas nas
matérias – 44,22%. Já o Executivo, quando somado ao
Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público, compõe
36,94% dos depoimentos. Os restantes 16,22% são
formados pela opinião dos representantes da comunidade
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escolar, dos serviços público e privado de saúde, das
universidades, das empresas, da igreja e dos partidos ou
candidatos políticos (veja tabela na página seguinte).
Em 2001, quando a metodologia utilizada aferia apenas a
fonte geradora das matérias, os três Poderes e o Ministério
Público serviam como ponto de partida para 58,86% dos
textos. A sociedade civil estimulara outros 31,05%. O
restante, cerca de 10%, estava relacionado às fontes da
comunidade escolar, das universidades e das empresas.

Diversidade de atores
É possível afirmar, portanto, que 12 anos após a sanção
do Estatuto da Criança e do Adolescente, principal marco
na luta pelos direitos da infância no Brasil, a pluralidade
de vozes começa a se consolidar no noticiário sobre esse
segmento populacional.
Merece destaque a constatação de que, ao considerar
todas as categorias de atores ouvidos nos textos, o Poder
Público não é tão soberano na cobertura da infância e
da adolescência quanto ocorre ao medir-se a principal
fonte das matérias. Por outro lado, se a mídia reconhece,
cada vez mais, que a agenda social do País não pode ser
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entendida como uma via de mão única, deve avançar de
forma mais efetiva na percepção da sociedade civil como
território fértil para a geração de boas pautas. Assim,
será possível valorizar e estimular com mais eqüidade
as contribuições dos diversos segmentos engajados no
processo de promoção de uma realidade justa para nossa
infância e adolescência.

Executivo continua na frente
Quando se analisa o universo de fontes do Poder Público
na cobertura de 2002, vale notar que quase um terço das
37.999 pontuações refere-se às forças policiais de estados
e governo federal. Entre os três Poderes, o Executivo
continua sendo o mais consultado. Juntos, os Executivos
federal, estaduais e municipais representam 50,94% das
fontes desse grupo específico. É importante ressaltar que
esse percentual não inclui as forças policiais e os agentes
da comunidade escolar e dos serviços de saúde – os dois
últimos classificados em separado (veja tabela ao lado).
As análises de mídia coordenadas pela ANDI nos
últimos anos revelam que o Executivo federal tem sido,
com muita freqüência, a fonte principal mais registrada
nas reportagens sobre infância e adolescência – em razão,
sobretudo, dos fatos noticiosos decorrentes da divulgação
de estatísticas de órgãos como o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) e o Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).
Em 2001, autoridades e técnicos de ministérios,
autarquias e órgãos diretamente ligados à Presidência da
República geraram 15,53% de todo o noticiário sobre a
infância e a adolescência no País. Já em 2002, ao levar em
consideração todos os atores consultados pelos repórteres,
percebe-se que há uma distribuição mais equilibrada
das mais variadas fontes de informação – esses atores
ligados ao governo federal representam 5,48% das fontes
ouvidas, e não são mais consultados do que integrantes dos
Executivos estaduais e municipais, por exemplo. A estes
cabem índices um pouco maiores: 6,68% e 6,64%. Em
2001, registravam-se 10,37% e 13,24% para os Executivos
estaduais e municipais, respectivamente.

Os reflexos da crise
A participação da sociedade na cobertura pode ainda
avançar muito, tanto no aspecto quantitativo como no
qualitativo. É natural supor que a crise financeira nos
veículos de comunicação, intensificada em 2002, tenha
sido um dos obstáculos para a expansão dessa presença no
noticiário. Na avaliação de Eliane Cantanhêde, diretora da
sucursal da Folha de S. Paulo em Brasília, em momentos de
crise a primeira pauta que se corta é a social.

“Antigamente havia um repórter para cada área social.
Hoje, vai para essa pauta quem está ‘dando sopa’ na
redação”, lamenta. Eliane avalia também que atualmente
estão em falta, nas sucursais dos jornais de influência
nacional em Brasília, profissionais que contem com
larga experiência nesse perfil de cobertura e com visão
crítica suficiente para questionar com maior veemência a
versão oficial dos fatos. “É preciso confrontar as políticas
apresentadas e ouvir a Academia. Temos que ficar de olho
vivo”, completa.

FONTES DE INFORMAÇÃO MAIS OUVIDAS*
FONTE

%

Poderes Públicos

36,91

Executivo Federal

5,48

Executivo Estadual

6,68

Executivo Municipal

6,64

Legislativo

1,57

Judiciário

2,02

Ministério Público

1,99

Polícia

12,51

Sociedade Civil

44,22

Especialistas

12,03

Pessoa Física

6,74

Família

9,40

Criança/Adolescente

4,82

Associações/Sindicatos

4,74

Organizações da Sociedade Civil

3,20

Fundações/Institutos

1,77

Conselhos Tutelares

0,71

Conselhos de Direitos da Criança

0,46

Conselhos de Políticas Públicas

0,35

Unicef

0,65

Outros Organismos Internacionais

1,95

Comunidade Escolar

6,86

Profissionais de Ensino

5,41

Alunos

1,45

Universidades

3,28

Empresas

2,59

Serviços de Saúde**

2,22

Igreja**

0,75

Candidatos/Partidos Políticos**

0,56

* Estes índices apontam para a participação de cada um dos tipos de fontes
de informação no universo total de vozes ouvidas e fontes estatísticas. Foram
registradas 102.930 fontes em 92.464 matérias. Cada tipo de fonte é marcada
apenas uma vez por matéria.
**Estas fontes são computadas separadamente das restantes pela primeira vez. Em
2001, estavam incluídas em Organizações da Sociedade Civil e Poder Executivo.

39

Assim, a cobertura da pauta social – muito relacionada
aos assuntos que interessam à infância e à adolescência
– tem sido realizada nas redações de Brasília, na maioria
das vezes, apenas com reproduções das opiniões de
ministros e outras autoridades. Esse modo de tratar as
questões sociais que nascem na política da capital se
difunde por veículos de todo o País por meio das agências
de notícias. Alguns dados ilustram essa realidade. Notase uma presença significativa do Executivo federal como
fonte dos jornais de circulação regional. E alguns deles
chegam a dar mais espaço para o Executivo federal do
que os jornais de influência nacional (confira os dados na
tabela abaixo). No entanto, vale ressaltar que, de modo

geral, nas publicações regionais há uma participação
mais forte dos Executivos estaduais e municipais. Essa
constatação também abre caminho para questionamentos:
a relação entre alguns interesses político-partidários e
grupos regionais de comunicação influencia na escolha
das fontes de informação? Mais: em que medida esse
“relacionamento” prejudica a imparcialidade da cobertura?
Uma das conseqüências dessa ênfase nas vozes oficiais
é que especialistas, ONGs, cidadãos comuns e as próprias
crianças são atores muito mais vivos na cobertura,
regional ou nacional, quando o enfoque é individualizado
ou centrado nas questões do cotidiano. Mas também há
boas notícias nesse contexto. Uma delas é a constatação

FONTES OFICIAIS – POLÍCIA E EXECUTIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL*
JORNAIS DE INFLUÊNCIA NACIONAL

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

Correio Braziliense – DF

33,99%

8,18%

6,90%

0,84%

11,36%

O Estado de S. Paulo – SP

35,03%

8,51%

6,04%

5,05%

10,57%

Folha de S. Paulo – SP

35,27%

10,50%

4,84%

3,99%

10,41%

O Globo – RJ

37,31%

8,84%

6,72%

4,64%

12,32%

Jornal do Brasil – RJ

40,79%

7,67%

6,11%

4,97%

11,16%

Valor Econômico – SP

18,96%

13,45%

2,44%

0,30%

0,30%

Gazeta Mercantil – SP**

24,56%

15,08%

4,56%

1,75%

4,91%

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

POLÍCIA

A Tarde – BA

27,40%

4,94%

4,62%

4,74%

7,64%

Correio da Bahia – BA

29,44%

3,13%

8,08%

5,59%

8,92%

Tribuna da Bahia – BA

34,44%

2,41%

6,84%

7,04%

14,74%

Meio Norte – PI

49,13%

8,98%

10,83%

11,895

9,81%

Jornal O Dia – PI

47,32%

7,80%

8,70%

15,20%

9,94%

O Povo – CE

40,24%

6,91%

6,29%

7,18%

12,40%

Diário do Nordeste – CE

36,93%

4,66%

6,61%

9,57%

10,72%

Correio da Paraíba – PB

41,45%

5,54%

6,15%

6,88%

14,15%

O Norte – PB

37,84%

4,12%

5,55%

10,35%

12,05%

Diário de Natal – RN

36,31%

5,00%

5,50%

12,41%

7,61%

Tribuna do Norte – RN

36,62%

7,90%

9,13%

6,745

7,08%

Jornal do Commercio – PE

39,97%

7,86%

7,49%

5,42%

14,13%

Diário de Pernambuco – PE

35,22%

6,40%

8,16%

4,95%

11,23%

O Estado do Maranhão – MA

46,16%

6,31%

11,66%

12,68%

8,62%

O Imparcial – MA

44,01%

4,99%

11,54%

8,78%

12,23%

Jornal da Cidade – SE

40,40%

3,64%

12,59%

7,54%

11,44%

Correio de Sergipe – SE

42,78%

4,66%

11,72%

9,24%

11,35%

Gazeta de Alagoas – AL

44,89%

6,24%

8,72%

8,43%

14,75%

Tribuna de Alagoas – AL

49,95%

6,24%

12,04%

12,22%

14,18%

JORNAIS DE INFLUÊNCIA REGIONAL
NORDESTE

POLÍCIA

* A categoria Fontes Oficiais inclui os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – em suas três instâncias, a polícia e o Ministério Público. Os percentuais são calculados
dividindo o número de fontes de uma determinada categoria pelo total de fontes ouvidas no total de matérias veiculadas por aquele jornal ao longo do ano.
** Na Gazeta Mercantil, foram também analisadas as reportagens de seu caderno regional Centro-Oeste, mas não os das demais regiões.
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de que se ouve, no mínimo, uma fonte por matéria.
Mais especificamente 1,11. Obviamente, trata-se de
uma média. Na realidade, verifica-se que enquanto
existem reportagens que não procuram nenhuma fonte
de informação, há uma razoável porção da cobertura
composta por textos em que se procura ouvir, ao menos,
dois atores diferentes.

As crianças se fazem ouvir
A presença da voz de meninos e meninas na cobertura
de temas que lhes interessam não é desprezível, o que
já é um ótimo sinal. Ela está em cerca de 5% do total
de matérias analisadas e ultrapassa, por exemplo, a

participação individual de organizações da sociedade
civil, universidades e empresas, além do Legislativo,
Judiciário e Ministério Público. O problema é que,
ao contrário dessas instituições, a voz de crianças e
adolescentes está presente principalmente no campo
das situações e mazelas individuais.
Eles são chamados a opinar sobre fatos do cotidiano,
tais como suas atitudes perante o mundo, o ambiente
familiar, a vivência da sexualidade, as práticas esportivas
e, em outro extremo, à realidade de viver em situação de
rua. Raramente são ouvidos sobre questões coletivas. É
como se a possibilidade de análise estivesse ao largo da
capacidade de reflexão de crianças e jovens. Portanto,

NORTE

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

POLÍCIA

A Gazeta – AC

47,53%

5,23%

2,98%

10,61%

20,32%

Diário do Pará – PA

44,55%

7,60%

5,08%

3,03%

22,71%

O Liberal – PA

41,25%

6,72%

7,07%

5,12%

15,73%

A Critica – AM

44,38%

5,26%

6,63%

7,42%

19,32%

Diário da Amazônia – RO

50,32%

3,98%

7,43%

17,26%

15,90%

O Estadão do Norte – RO

48,78%

8,38%

7,83%

13,30%

13,91%

Jornal do Tocantins – TO

48,23%

10,29%

14,08%

10,03%

8,62%

SUL

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

POLÍCIA

Zero Hora – RS

26,68%

5,46%

4,95%

2,57%

10,79%

Diário Catarinense – SC

36,73%

6,17%

8,46%

5,10%

12,11%

A Noticia – SC

48,27%

6,52%

5,93%

11,16%

18,44%

Gazeta do Povo – PR

43,20%

7,48%

10,28%

7,74%

10,88%

Folha de Londrina – PR

58,04%

4,28%

6,91%

13,30%

24,25%

SUDESTE

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

POLÍCIA

Hoje em Dia – MG

42,43%

3,49%

6,00%

9,02%

15,65%

Estado de Minas – MG

43,88%

5,15%

6,05%

7,08%

15,71%

Diário da Tarde – MG

65,83%

5,41%

7,10%

8,59%

34,30%

O Dia – RJ

37,16%

2,95%

6,02%

7,17%

15,43%

Jornal da Tarde – SP

43,30%

4,28%

5,32%

5,99%

22,20%

Diário de S. Paulo – SP

39,03%

3,69%

7,68%

7,19%

13,41%

A Gazeta – ES

45,19%

6,73%

8,82%

10,00%

14,91%

CENTRO-OESTE

OFICIAIS

EXECUTIVO
FEDERAL

EXECUTIVO
ESTADUAL

EXECUTIVO
MUNICIPAL

POLÍCIA

Jornal de Brasília – DF

28,32%

4,73%

7,20%

0,40%

12,11%

O Popular – GO

38,37%

5,01%

6,13%

5,68%

15,67%

A Gazeta – MT

44,91%

5,49%

8,71%

7,13%

16,10%

Folha do Estado – MT

52,97%

7,63%

8,33%

6,68%

22,76%

Diário de Cuiabá – MT

53,44%

9%

9,77%

7,75%

20,68%

MÉDIA

36,91%

5,48%

6,68%

6.64%

12,51%
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VEÍCULOS QUE MAIS
DERAM VOZ À CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE
JORNAIS

PERCENTUAL
DE MATÉRIAS

Jornal da Tarde-SP

15,53%

Correio Braziliense-DF

13,08%

O Imparcial-MA

12,74%

Zero Hora-RS

12,66%

Jornal de Brasília-DF

10,96%

O Dia-RJ

9,96%

Diário de Natal-RN

9,59%

Correio da Bahia-BA

9,27%

Estado de Minas-MG

9,18%

Diário Catarinense-SC

9,17%

A VOZ DA FAMÍLIA
NAS MATÉRIAS
SOBRE VIOLÊNCIA
ATO VIOLENTO

FONTE
FAMÍLIA *

Homicídios – vítima

27,17%

Homicídios – agente

8,01%

Maus-tratos – vítima

23,22%

Maus-tratos – agente

12,68%

Rapto/Seqüestro– vítima

36,97%

Rapto/Seqüestro–agente

6,28%

Roubos – vítima

25,25%

Roubos – agente

2,03%

* O percentual corresponde à participação da
família, enquanto fonte, no total de matérias a
respeito do ato violento em questão.

não é exagero afirmar que a mídia ainda tem muito a aprender sobre como
incluir esses atores em um debate que, prioritariamente, interessa a eles.
Assuntos menos explorados pela prática diária das redações, os temas
comportamentais têm cerca de um quinto de suas matérias com espaço
para crianças e adolescentes deixarem seu recado.
Se forem computadas as vozes de crianças e adolescentes na escola, a
participação desses atores na cobertura cresce, alcançando o percentual
de 7% das reportagens analisadas. Vale notar, porém, a discrepância
ao comparar a presença de diretores, professores, coordenadores
pedagógicos e funcionários: estes representam 16,65% das fontes no
conteúdo de Educação.

Os números da violência
Individualmente, a polícia é a grande voz da cobertura. Em 13,92%
das 92.463 matérias publicadas ao longo de 2002 há alguma referência a
delegados, investigadores, escrivães ou ao boletim de ocorrência. Ao se
analisar as reportagens classificadas na retranca Violência e mais aquelas
sobre crimes sexuais e os cometidos no universo das drogas, encontrase o porquê dessa concentração. A presença da polícia, como fonte, é
claramente percebida em 48,87% das reportagens, artigos, editoriais,
entrevistas e infográficos com enfoque nesse tema.
Numericamente, há participação também expressiva de meninos e
meninas nas matérias que tratam de assuntos relacionados à violência
e ao sistema de garantia de direitos, um universo de 25.546 textos.
No entanto, dado o grande volume de reportagens sobre tais questões
– indicando, infelizmente, que a violência atinge um número cada vez
maior de crianças e adolescentes brasileiros – a presença dessas vozes é
proporcionalmente baixa: fica em torno de 5%.
Nas matérias classificadas apenas na retranca Violência, a voz da família
é sempre significativa quando a criança ou adolescente é vítima de algum
ato violento. Entretanto, àqueles que cometeram algum ato infracional,
a mídia reserva aos seus familiares, na melhor das hipóteses, uma
“semivisibilidade” (veja o quadro sobre Família e Violência ao lado).
Ainda no que diz respeito à participação de pais e mães nas reportagens
sobre assuntos ligados à violência, é importante fazer algumas considerações
em relação à voz dos familiares quando a criança é vítima de um assassinato.
Mães são fontes em 11,27% das matérias. Já os pais, em 6,09%. Mas o que
surpreende é a participação de tios, primos, irmãos e avós: 9,8%. É um dos
poucos casos no tema Violência – e o mais relevante – em que os pais são até
menos ouvidos do que as outras pessoas da família.
Já nas situações relacionadas à Violência e Drogas, pais e mães mantêm
a participação habitual, mas a voz das crianças e adolescentes chama
a atenção. Eles são ouvidos o dobro de vezes na comparação com seus
familiares nos textos sobre o aliciamento de meninos e meninas pelo
tráfico. Não deixa de ser importante contemplar o ponto de vista de quem
é vítima desse problema. Mas é preciso fazê-lo com precaução extrema,
para que os direitos de crianças e adolescentes sejam preservados.
Pais e mães falam menos quando o assunto reflete uma situação negativa
para seus filhos. O melhor exemplo está nos recortes de Direitos & Justiça.
Enquanto nas questões relacionadas ao direito ao lazer a família alcança
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13,20% das matérias, naquelas ligadas ao cumprimento de medidas sócioeducativas ou de privação de liberdade, situações cujo acompanhamento
familiar é essencial para a reversão da condição infracional, os índices
despencam. Ficam em 2,65% e 3,41%, respectivamente. Nos três casos,
os próprios adolescentes falam mais que seus responsáveis (leia análise da
cobertura de Direitos & Justiça na página 30).

Mães e pais: distribuição desigual
A família das crianças ajuda a construir o discurso em cerca de 10%
do noticiário. As mães, isoladamente, são fontes em 6,17%. Há 6.468
reportagens onde pais, mães, tios, avós ou irmãos foram ouvidos. Em
algumas, vários deles puderam deixar seu registro. Em outras, apenas
um. Ao analisar esse conjunto específico, verifica-se que as mães estão
presentes em 88,23% dos textos enquanto os pais, em 34,87%. Outras
pessoas da família somam 26,57%.
Independentemente do assunto tratado, a mãe é sempre a fonte mais
ouvida da família, não importando a “afinidade” do pai com o tema em
questão. Os poucos casos que não confirmam a regra são as matérias de
Esporte e Meio Ambiente. Ali, o pai e a mãe foram ouvidos o mesmo
número de vezes.
A presença da voz do pai baixa a um nível ainda menor nos assuntos
relacionados a Educação, Saúde e Direitos & Justiça – três dos quatro
temas de maior impacto na cobertura. Nessas áreas, a participação do pai
é de, respectivamente, 28,05%, 23,02% e 36,05%.
Já nos assuntos relacionados a Comportamento, Cultura &
Entretenimento, Crianças Desaparecidas, Trabalho (o legalizado a
maiores de 14 anos), Acidentes e Violência (aqui não se consideram as
reportagens sobre crimes sexuais e os relacionados ao tráfico de drogas), a
performance paterna melhora um pouco. Nesses temas, a mãe foi ouvida,
no máximo, o dobro de vezes que ele.

A força dos especialistas
Os especialistas viraram uma espécie de salvo-conduto para o repórter.
Eles estão em 13,39% das matérias e representam 12,03% das fontes ouvidas.
Em 2001, responderam por 7,11% das fontes principais. Contraponto mais
comum à voz oficial, dividem a cena em pé de igualdade com autoridades
do Poder Público. Isso acontece, por exemplo, no noticiário sobre Saúde.
Nele, tanto especialistas como representantes do Executivo são fontes em
30% dos textos. Médicos e outros funcionários dos serviços de saúde têm
uma participação bem menor:16,82%.
Outro foco de concentração de especialistas é o tema Comportamento.
Ali, eles dividem espaço com outros dois agentes, mas estão presentes
em um terço das matérias. Pais, mães e outros familiares são ouvidos em
25,85% dos textos. Já as próprias crianças e adolescentes, em 21,69%.
Situação semelhante, de alto índice de presença, se dá na cobertura de
Entretenimento. Especialistas no assunto – que muitas vezes são artistas
e personalidades – são ouvidos em 25,61% dos textos. Os jornais que mais
recorrem a especialistas, seja para balizar uma idéia ou, mais importante,
contrapor pontos de vista, são Folha de S. Paulo (21,45% ), Tribuna do Norte
(20,41%), Correio Braziliense (19,77%) e Diário de S. Paulo (18,27%).
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A VOZ DA FAMÍLIA
E DAS CRIANÇAS*
TEMA

FAMÍLIA

CRIANÇAS

Comportamento

25,85%

24,38%

Violência**

16,38%

6,34%

Saúde

14,82%

2,9%

Direitos &
Justiça

9,73%

5,98%

Educação***

3,87%

6,35%

* Percentual das fontes Família e Criança em
relação ao total de cada tema.
** Inclui crimes sexuais e drogas.
*** Considera, também, a inclusão de crianças
com deficiência na escola.

A AUSÊNCIA DO LEGISLATIVO
Instância das mais relevantes para a resolução dos
problemas sociais, o Legislativo é o “primo pobre” dos
outros dois Poderes, no contexto da cobertura de infância
e adolescência. Dos agentes públicos é o menos ouvido.
Está presente em apenas 1,75% das matérias e entre
1,57% das fontes. Apesar dessa indiferença da mídia,
é no Congresso Nacional que podem ser modificados
artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
ratificados tratados e convenções internacionais
(como os que definem as formas de trabalho mais
perigosas, que devem ser proibidas a menores de 18
anos) e estabelecidas comissões parlamentares que
investiguem questões gravíssimas (como, por exemplo, a
da mortalidade materna). Já as Assembléias Legislativas
e as Câmaras de Vereadores podem ser fóruns profícuos
de debate para melhorar a vida das crianças e suas
famílias, além de funcionarem como vigilantes da ação
do Executivo. Muito desse manancial de boas pautas, no
entanto, sequer é aproveitado. A cobertura do Legislativo
tem se limitado ao que está quase pronto para a sanção do
Presidente da República.
“As comissões do Congresso discutem ações que
impactam a vida de 150 milhões de pessoas, mas isso não
vai para o jornal. Como foram reduzindo seu espaço, os
veículos cobrem política apenas pelo ‘tititi’ partidário e
pela discussão no plenário”, critica Eliane Cantanhêde,
da Folha de S. Paulo.

Fora do debate
Mas não só os jornais de influência nacional ignoram
o que os legisladores têm a dizer sobre infância e
adolescência. A cobertura é pulverizada entre os
veículos e nenhum deles tem o Legislativo com alguma
participação significativa entre suas fontes. Contudo,
notam-se tendências diferenciadas quanto às vozes
de parlamentares em relação a muitos d0s 21 temas
analisados no presente relatório.
O assunto mais abordado quando deputados e
vereadores são fontes é Educação (43,10%), devido à
participação do Legislativo nas discussões sobre a carteira
estudantil, direito garantido a todos os estudantes, mas
não cumprido em muitos estados. Em seguida, vem
Direitos & Justiça (21,24%). Atos violentos, incluindo
os crimes sexuais e aqueles relacionados ao tráfico de
drogas, ocupam 19% das reportagens onde há fontes
do Parlamento. Entre as 1624 matérias que recorrem
a esse Poder, outras 6,83% têm como foco aspectos
relacionados à saúde de crianças e adolescentes.
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Mas os parlamentares pouco participam do debate
a respeito da situação de crianças que vivem nas ruas
(0,24%) e da mortalidade infantil (0,36%); das questões
que tratam do meio ambiente (0,36%) e das crianças
exploradas no trabalho (2,15%); ou da discussão a respeito
de como a mídia influencia a vida infantil(0,61%).

Como funciona
O Congresso Nacional é a instância máxima do Poder
Legislativo. O sistema legislativo federal brasileiro
funciona de forma bicameral. Ou seja, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal votam em diferentes
momentos processuais e cada casa tem autonomia
para deliberar com independência sobre as matérias
em questão. São nesses dois ambientes que tramitam
projetos de leis ordinárias, de leis complementares e
de leis orçamentárias, além de propostas de emendas à
Constituição, entre outras iniciativas.
O trabalho dos parlamentares vai além da atuação em
votações e discussões. Eles são alocados nas Comissões
Permanentes e Temporárias de cada casa e nas Comissões
Mistas, que agregam membros da Câmara e do Senado.
As Comissões são pequenos plenários para debater
propostas específicas, encaminhadas a elas pelas Mesas
Diretoras de cada casa. Ali, os parlamentares analisam,
discutem e votam essas matérias. Na Câmara, por exemplo,
funcionam a Comissão de Educação, Cultura e Desporto; a
de Agricultura e Política Rural e a de Direitos Humanos.
No Senado, estão a Comissão de Assuntos Sociais; de
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Câmara e o Senado têm mídias próprias (rádio, TV,
agência de notícias e jornal), usadas para divulgar suas
atividades. Acompanhar esse noticiário é uma forma de
detectar pautas relevantes. Seus sites, www.camara.gov.br
e www.senado.gov.br, reúnem as informações apresentadas nos outros veículos do Parlamento.
Nos estados e nas cidades
As Assembléias Estaduais e as Câmaras Municipais
atuam de forma muito similar à Câmara dos Deputados.
Ambas possuem comissões permanentes e temporárias.
Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo,
existe a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que foi criada, em 2001, para defesa, proteção e denúncia
aos órgãos competentes sobre a violação dos direitos
assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em Recife há uma comissão que trata das questões ligadas
à infância e à adolescência. É a Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor,
Apoio Comunitário, e da Criança e do Adolescente.
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DO OUTRO LADO DO BALCÃO
Em sua trajetória, a senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) sempre
esteve envolvida na defesa e na manutenção dos direitos da infância.
Durante seu mandato de deputada estadual no Ceará criou, em 2000, a
Frente Parlamentar pela Infância e Juventude. Como senadora, promete
ampliar a atuação do Congresso Nacional na defesa dos direitos da criança
e do adolescente.
A imprensa ouve pouco o Legislativo sobre infância e adolescência?
Acho que a mídia já tem nos ajudado bastante nessa causa em todo o Brasil.
Na minha opinião, a responsabilidade de trazer essa pauta para dentro do
Parlamento é muito mais nossa – dos políticos – do que da imprensa.
Seria então um erro dos legisladores?
Não é exatamente um equívoco. Mas é preciso acender essa preocupação
nos corações e mentes dos parlamentares. Alguns já têm se envolvido de
forma muito eficaz, como foi o caso da deputada Rita Camata, que presidiu
por vários anos a Frente Parlamentar da Infância. Eu acho que ela conseguiu
atrair a mídia para essa pauta. Mas acredito que temos condições de acelerar
esse processo, de ampliar o debate.

Série “Realidade em Preto e Branco”,
de Andréia Mayumi
A Crítica (AM)
Finalista da 5ª edição
2001/2002

Qual é o papel da imprensa na luta pelos direitos da infância?
A mídia é imprescindível. Por meio dela, podemos alertar a sociedade
para aquilo que infelizmente ainda é muito ruim no País e que afeta o
segmento mais vulnerável da população. É o caso de problemas como a
exploração sexual de crianças e adolescentes, do trabalho infantil e de tantos
outros assuntos. Ao mesmo tempo em que a imprensa precisa denunciar as
mazelas que atingem esse segmento populacional, tem o dever de informar
corretamente a sociedade. Ainda hoje há uma má compreensão do que
significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns segmentos criticam o
ECA com o argumento de que ele só protege a população infanto-juvenil, não
estabelecendo obrigações e punições aos que cometem algum tipo de delito.
Isso não é verdade. Assim, a imprensa tem um grande papel na divulgação do
que a lei já assegura e daquilo que está errado e que pode ser mudado.
A que se pode atribuir a ampla divulgação da Frente Parlamentar pela Infância e
Juventude no cenário cearense?
No Ceará já existia um movimento muito articulado em defesa das crianças
e dos adolescentes. Tanto é que o surgimento da Frente Parlamentar foi uma
provocação da própria sociedade a nós, deputados. Lá existem, por exemplo,
o Fórum para a Erradicação do Trabalho Infantil e o Fórum contra o Abuso
Sexual de Meninos e Meninas. Além disso, temos o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Municipais, os Conselhos
Tutelares, o Fórum DCA (de Defesa da Criança e do Adolescente) e o Cedeca
(Centro de Defesa da Criança e do Adolescente). A imprensa já tinha uma
aproximação forte com essas entidades e isso facilitou o nosso trabalho.
Assim, a mídia começou a cobrir as audiências públicas que nós realizávamos,
atuando como uma parceira.
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Série “Realidade em Preto e Branco”,
de Andréia Mayumi
A Crítica (AM)
Finalista da 5ª edição
2001/2002

VOZES IGNORADAS
Existem fontes de informação que, se computadas
isoladamente, não alcançam 2,5% do total das vozes
ouvidas na cobertura sobre infância e adolescência. Entre
as lacunas, há casos que se configuram como verdadeiras
omissões. Um exemplo é a ausência de Conselhos
Tutelares, dos Direitos da Criança e de Políticas Públicas
(tais como os de saúde, educação, assistência social e
meio ambiente). Juntos, eles respondem por 1,53%
dos depoimentos. Sua atuação, segundo as publicações
analisadas aqui, reduz-se a intervir nos casos de violência
física. Nas 1.578 matérias em que os Conselhos são fontes
ouvidas, quase 40% estão relacionadas a atos violentos,
principalmente os cometidos nas próprias famílias, além
da exploração sexual.
Outro momento da cobertura em que os Conselhos têm
alguma relevância é aquele em que os direitos da infância

– e os instrumentos para garanti-los – são mencionados
ou questionados. Nessa categoria está, por exemplo,
a eleição de novos conselheiros tutelares ou o nãocumprimento da lei que garante o registro de nascimento
gratuito. Situações como essas representam 31% dos
textos que ouvem os conselheiros.
Em assuntos robustos, como Educação e Saúde, salta
aos olhos a tímida participação dessas instâncias. Em
geral, os Conselhos são ouvidos em menos de 1% em 92
mil textos. A situação melhora um pouco quando os temas
são Exploração do Trabalho Infantil e Direitos & Justiça:
há conselheiros como fontes em 5% desses textos.
Entre os veículos que mais dão espaço para Conselhos,
sejam Tutelares, dos Direitos da Criança ou de Políticas
Públicas, estão Diário da Amazônia (RO), Gazeta de
Alagoas, Meio Norte (PI), O Povo (CE), A Crítica (AM) e A
Notícia (SC). Essas fontes estão presentes em cerca de 2%
a 4% das matérias.

CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHOS TUTELARES

Em âmbito municipal, estadual e nacional

Apenas no âmbito de cada município

Principal
função

São órgãos criados por lei para formular e deliberar sobre as
políticas públicas relativas às crianças e aos adolescentes e sua
interface com as de saúde, meio ambiente, assistência social,
educação, entre outras, e controlar as ações em todos os níveis.
Eles também devem organizar as redes de atenção à população
infanto-juvenil, promovendo a articulação das ações, das entidades e dos programas da sociedade civil e dos governos.

Também devem ser criados por lei (municipal) e cada cidade deve ter, no
mínimo, um Conselho Tutelar. São encarregados pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Para tanto podem
requisitar serviços públicos nas áreas de saúde e educação, por exemplo;
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
apresentar ao MP denúncia contra um pai ou uma mãe que estejam colocando
a integridade e a vida de seus filhos em risco, dentre outras atribuições.
Têm função privilegiada na assessoria aos poderes Executivo e Legislativo
na elaboração do orçamento para planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.

Quem
participa

Os Conselhos são formados paritariamente por integrantes do
poder público e da sociedade civil, escolhidos em fórum próprio.
A função dos integrantes do Conselho Nacional e dos conselhos
estaduais e municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
é considerada de interesse público relevante e não é remunerada
(art. 89, do ECA).

Os Conselhos Tutelares são formados por cinco membros, escolhidos pela
própria comunidade para mandato de três anos. Qualquer cidadão maior de
21 anos e residente no município pode participar de um Conselho Tutelar.

Como
atuam

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda): delibera sobre as questões de âmbito nacional.
Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente: deliberam sobre a política de atendimento no âmbito
dos estados.
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente: deliberam sobre a criação de ações locais.

São o “Procon” da infância e da adolescência. Atuam diretamente para a garantia da oferta dos direitos. Estão vinculados aos anseios e às cobranças da
sociedade em relação a suas crianças e adolescentes. Aqui acontece a interface mais direta com a população, que pode recorrer aos Conselhos Tutelares
sempre que tiver um direito violado ou negado.

O que diz a
legislação

“Órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os
níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais,
municipais.”
(Art.88/IncisoII/Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
- Lei 8.069/90)

“Órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.”
(Artigos 131 a 140/ECA– Lei 8.069, de 3/Julho/1990)

Onde
atuam
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Em ano de eleição, onde estão os candidatos?
A eleição presidencial de 2002 teve características
bem diferentes das anteriores. Ela foi marcada pela
alta competitividade entre os candidatos e começou
mais cedo, a ponto de fazer com que durante todo o ano
muitas páginas dos jornais fossem dedicadas a esmiuçar
os bastidores de alianças, comentar os resultados das
pesquisas e, depois, acompanhar os passos da transição.
Com os temas sociais capitaneando a pauta de Luiz Inácio
Lula da Silva e o País acossado pela falta de segurança nas
grandes cidades, seria natural supor que os candidatos
fossem inquiridos a refletir sobre os assuntos urgentes
da infância e adolescência. Mas isso não aconteceu.
Os candidatos a cargos eletivos, ou os representantes de
seus partidos, são fontes em menos de 1% das matérias
avaliadas e, prioritariamente, em dois assuntos: Exclusão
Social e Educação. Nesse campo mínimo, 38,86% das

reportagens se encaixam na retranca Direitos & Justiça
(onde também estão incluídos assuntos como a fome e
a miséria) e 34,24% falam de Educação. O restante se
constitui de pequenos fragmentos em Violência, Saúde,
Comportamento (a participação dos jovens na política,
por exemplo) e Acesso ao Mercado de Trabalho. Mas
são situações tão pouco abordadas que não produzem
impacto no noticiário avaliado.
Entre os jornais que mais ouviram os candidatos, uma
curiosidade: dois se destacam e ambos são do Paraná.
Gazeta do Povo e Folha de Londrina são responsáveis
por, respectivamente, 12% e 7% das matérias (o que,
em números absolutos, corresponde a 70 e 41 textos). O
Estado de S. Paulo, O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do
Brasil e O Estadão do Norte (RO) vêm a seguir, com alguma
representatividade. A partir daí, os números são pouco
significativos. Uma constatação lamentável.

DO OUTRO LADO DO BALCÃO
Presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de
Santa Catarina (ACCT), o administrador Paulo Kons
tem sido um dos mais ativos defensores dos direitos
da infância no País. Durante seis anos foi conselheiro
em Brusque, cidade localizada a 105 quilômetros de
Florianópolis. Seu mandato terminou em 2002. É autor
de duas obras: Estatuto da Criança e do Adolescente – 10 anos
de luta e construção e Estatuto da Criança e do Adolescente:
Uma Adoção Irrevogável, ambas editadas pela ACCT.
Por que os Conselhos Tutelares ainda são pouco cobertos pela
mídia nacional?
Acho que existe uma falta de entendimento de qual é o
papel do Conselho. A mídia aborda os assuntos de uma
maneira que dá a entender que o Conselho Tutelar é uma
agência de proteção à delinqüência ou, ainda, uma espécie
de “polícia juvenil”.
Além disso, a maioria dos jornais tem repórteres de polícia
e alguns desses jornalistas mantêm uma relação promíscua
com setores da segurança pública. E, muitas vezes, os
Conselhos Tutelares não têm essa relação de proximidade.
A tendência é que os conselheiros tenham mais cuidado,
especialmente ao tratar de assuntos delicados, como a
exploração e o abuso sexual, e isso pode se confrontar com
o interesse dos editores que querem tornar o jornal um
produto mais vendável.

Houve algum avanço nessa cobertura?
Em Santa Catarina, graças à proximidade dos Conselhos
com alguns jornalistas, sim. Mas há questões que estão
acima dos repórteres. Às vezes trata-se da orientação
editorial do jornal. Um exemplo é que sempre parece que
a criança ou o adolescente comete mais atos infracionais
contra a pessoa, quando na verdade a imensa maioria dos
crimes é contra o patrimônio.
Como falar de adolescentes em conflito com a lei, de forma
socialmente responsável, a uma sociedade que tem tanto medo?
Essas crianças são seres humanos! Mas os pobres,
excluídos, viraram um estorvo. A vontade de algumas
pessoas é fazê-los sumir. Se eu saísse com uma câmara de
gás e os fizesse desaparecer, seria aplaudido. A questão é
que não se trata apenas da opinião pública, mas da opinião
publicada. É só ligar a TV para ver uma situação que estimula
esse sentimento de rejeição e exclusão.
Como mudar essa visão?
É preciso acabar com a idéia de que há brechas na lei
brasileira, de que existe impunidade. Nos Estados Unidos,
em algumas regiões, as crianças podem ser julgadas como
adultos. Mesmo assim, não se conhece nenhum País no
mundo onde elas matem tanto como lá. No caso brasileiro,
a ênfase do Estatuto está na família, para que ela assuma sua
responsabilidade. Essa, sim, é uma visão correta.
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RAÇA E ETNIA

Série “ Retratos do Rio”,
de Custódio Coimbra
O Globo (RJ)
Finalista da 5ª edição
2001/ 2002

UM DEBATE AINDA TÍMIDO
As discussões sobre aspectos raciais e étnicos são quase invisíveis na mídia brasileira
A pobreza no Brasil é negra. De acordo com um
trabalho recente do Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), todos os indicadores confirmam
que, sejam quais forem os parâmetros, os negros estão
em desvantagem em relação aos brancos. O estudo
analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad), de 2001. Outro trabalho, realizado
pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), constatou que as crianças são o
segmento mais desfavorecido da população brasileira.
É maior o percentual de crianças, na comparação com
outras faixas etárias da sociedade, que não dispõe de
cobertura de serviços básicos como água encanada,
esgoto e coleta de lixo.
Apesar desse quadro, o caráter urgente da
democracia racial e sua importância para a vida
de milhões de crianças passa longe do noticiário
analisado pela pesquisa da ANDI e do Instituto Ayrton
Senna. Entre todos os textos coletados em 2002,
menos de 1% mencionam questões de raça ou etnia.
Neste pequeno universo, 51% das reportagens fazem
referências a crianças negras e 40,65% às indígenas
– neste segundo caso, a presença é mais visível nos
jornais do Sul e do Centro-Oeste.
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Nessas matérias destacam-se dois assuntos: o debate
sobre a legislação que prevê cotas para negros no acesso
ao ensino superior (16,10%) e a situação generalizada de
exclusão ou os instrumentos para impedi-la (19,92%).
Apesar dos índices razoáveis, na prática trata-se de pouca
notícia publicada: 143 e 177 textos, respectivamente,
entre mais de 92 mil reportagens sobre infância e
adolescência, veiculadas pela imprensa brasileira ao
longo de 2002.

Trabalho infantil e adoção
Os aspectos raciais praticamente não aparecem nas
reportagens sobre exploração de mão-de-obra de
crianças e adolescentes. Segundo o Ipea, o trabalho
infantil atinge 17,03% de crianças negras entre cinco e 14
anos, contra 11,04% das brancas. Apenas seis entre 256
matérias sobre exploração da mão-de-obra de meninos
e meninas citam algum aspecto da questão racial. Outro
silêncio não justificado na cobertura diz respeito às
reportagens que retratam o tema das adoções. Sabe-se
que um dos principais entraves para que milhares de
crianças possam encontrar um novo lar é o fato de muitas
delas serem negras. No entanto, entre os 498 textos sobre
o assunto, somente 5,22% fazem essa reflexão.
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A VOZ DA REDAÇÃO
A reflexão social é constante no cotidiano da jornalista Flávia Oliveira. Há
10 anos em O Globo, sendo três deles como repórter especial na editoria
de Economia, ela não se contentou em cobrir só o sobe-e-desce do dólar
ou os efeitos da inflação no setor produtivo. Seu trabalho socialmente
comprometido tem sido alvo de reconhecimento: Flávia chefiou a equipe
vencedora da edição 2001/2002 do Grande Prêmio Ayrton Senna de
Jornalismo, na categoria Jornal. A série Retratos do Rio analisou diferentes
temas do dia-a-dia do cidadão carioca, entre eles saúde, educação e
violência, sob o ponto de vista do desenvolvimento humano e social.
Como você avalia a cobertura das questões raciais na imprensa?
O assunto ficou adormecido durante muito tempo na sociedade e,
conseqüentemente, na imprensa. A produção jornalística é voltada para uma
classe média que tem poder de compra e consumo, enquanto a população
negra está na base da pirâmide social. A mídia olha para o mercado dela.
Por que isso acontece?
A gente se acostumou em estudar e enxergar a questão do negro como
um fator social, não como uma questão racial. Precisamos entender que os
pobres são negros e são pobres porque são negros. A questão é muito mais
do que social. É racial mesmo. A Lei Áurea não teve medida compensatória.
A legislação dava liberdade aos escravos, mas não oferecia nenhum tipo de
suporte. Já os europeus foram subsidiados para vir ao Brasil para substituírem a
mão-de-obra negra. Essa cultura deu origem à situação de hoje e, certamente,
reflete na abordagem da imprensa quanto à condição do negro.
O negro tem tido mais espaço no noticiário?
Realmente, o negro ganhou muita força nos últimos anos. Pesquisas
respeitadas, como as realizadas pelo Ipea, começaram a gerar dados que
chamaram atenção para as questões raciais. Além disso, a abordagem está
mais coletiva. O movimento negro cada vez mais forte, discussões como as
das cotas nas universidades e ações de governo vêm reforçando o debate
dessas questões na sociedade e na imprensa. E isso é muito interessante,
pois provoca uma intensa discussão no noticiário. Um exemplo é o debate
que tivemos sobre a questão das cotas. Publiquei um artigo em O Globo
defendendo as cotas. Tive espaço e destaque. No mesmo dia o jornal veiculou
um editorial se posicionando contra o tema. Houve pluralidade de opiniões.
A raça dos entrevistados deve ser mencionada nas reportagens?
Se for relevante para a matéria, sim. É o mesmo caso da citação da idade.
Tudo depende do tema e da reportagem. No caso da grande imprensa, não
acredito que ocorra uma má utilização quando é mencionada a questão racial.
Mas sempre tem gente que enxerga mensagem subliminar em tudo. Se você
faz uma matéria sobre pessoas que estão endividadas, é natural que haja
negros como personagens. Porém, isso não é para alimentar a idéia de que o
branco é bem-sucedido e o negro é fracassado. A verdade é que é muito mais
fácil encontrar um negro nessa situação. E também, muitas vezes, o negro
bem-sucedido vira personagem de reportagens na imprensa.
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Não existe também nenhum
veículo que se destaque por tratar
de raça ou etnia. Entre as matérias
que falam sobre essas questões,
os jornais que mais mencionam
o assunto, sem estarem muito
à frente do restante, são os da
Bahia (Correio da Bahia e A Tarde).
Mas em termos reais, os números
são pouco representativos: 63 e
53 textos – o que no universo total
das matérias publicadas por esses
dois veículos em 2002 significam
2,03% e 1,52%, respectivamente.
Na comparação com a realidade
de outras regiões do País,
entretanto, o Nordeste apresenta
um dos menores índices de
menção a esses aspectos. Entre
todas as matérias dos jornais
nordestinos, apenas 0,85% faz
ao menos uma citação de raça
ou etnia (confira outros dados nas
tabelas desta página).

RAÇA, ETNIA E GÊNERO*
MENINOS

MENINAS

Crianças
negras

52,56%

47,44%

Crianças
brancas

66,24%

33,76%

Crianças
indígenas

50%

50%

* Entre as 888 matérias que fazem a menção à
raça e etnia.

RAÇA E ETNIA POR
REGIÃO DO PAÍS
REGIÃO

PERCENTUAL DE
MATÉRIAS QUE
MENCIONARAM
RAÇA/ETNIA

Sul

1,08%

Sudeste

1,05%

Centro-Oeste

0,93%

Nordeste

0,85%

Norte

0,80%

AS REVISTAS

Série “ Retratos do Rio”,
de Custódio Coimbra
O Globo (RJ)
Finalista da 5ª edição
2001/ 2002

SINAL DE ALERTA
Cai interesse pela pauta da infância e da adolescência nas 10 revistas monitoradas pela
ANDI. Comportamento e Saúde se destacam como foco de atenção das reportagens
O jornalismo de revista é bastante diferente daquele
praticado pelos veículos de circulação diária. Além das
particularidades gráficas inerentes ao formato, as revistas
permitem tratar os temas com maior profundidade e
fugir do factual – pelo menos em tese. Algumas dessas
peculiaridades podem ser percebidas ao se analisar a
eleição dos temas prioritários. As questões ligadas ao
Comportamento, que ocupam o 9º lugar no ranking das
temáticas mais discutidas nos jornais, são as campeãs de
espaço nas revistas (veja a tabela “Temas Mais Abordados”,
na página 53). Num ano marcado pela crise financeira
no mercado jornalístico, a má notícia é que o interesse
pelos temas ligados à infância e à adolescência não se
manteve nos mesmos patamares de 2001, quando foram
registrados 1.131 textos nas dez revistas monitoradas pela
ANDI. Já em 2002 foram marcadas 1.108 matérias, mas
com critérios diferenciados. Se conservada a mesma
metodologia aplicada em 2001, que não incluía os temas
Internacional, Entretenimento e Consumo, seriam
registradas apenas 835 reportagens, artigos, editoriais,
entrevistas e infográficos (estes últimos também uma
novidade dentre as regras adotadas pela ANDI em 2002).
Ou seja, em termos reais, o noticiário decresceu 26,17%.
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Na cobertura das questões associadas ao comportamento infanto-juvenil, destaca-se a abordagem sobre
o relacionamento familiar. Nota-se que, nas revistas,
crianças e adolescentes não pertencem à coletividade,
mas às famílias. De todas as matérias veiculadas em 2002,
nada menos que 7,58% concentram-se em falar sobre
como educar (“bem”) os filhos, manter um ambiente
harmonioso em casa, ser bom pai ou boa mãe. A postura
individual das crianças, seus gostos e manias (sobretudo
os das meninas), vêm em segundo lugar. Do total,
15,61% das matérias abordam estas e outras questões
comportamentais. Nesse quesito, a campeã é a revista
Claudia, da Editora Abril, que publicou, em média, três
textos sobre esse tema por edição. Em termos numéricos,
Época tem mais matérias: 41. Mas proporcionalmente ao
número de edições, a semanal está em pé de igualdade
com as outras três revistas femininas, que são mensais.

Gravidez e bem-estar das crianças
A saúde infantil e o período de gravidez das mulheres
ajudam a encorpar o tema Saúde, o segundo mais abordado
pelas revistas, com 15,16% do total. Novamente, Claudia
se destaca: publicou 26,19% dessas matérias – uma
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média de 3,66 textos por edição. Mas vale lembrar que
a presença das semanais é bastante significativa nesse
tema. Já assuntos ligados à Aids têm pouco peso em todas
as revistas: apenas seis reportagens.

dos enfoques presentes na retranca Direitos & Justiça.
Sozinha e com apenas esse foco, a revista concentra
16,27% dos textos desse tema.

De acordo com Márcia Neder, diretora de Claudia
desde janeiro de 2002, o foco das reportagens está sempre
nos assuntos que falam diretamente sobre o cotidiano
das mulheres. Nesse sentido, segundo ela, é natural que
haja destaque para temas como saúde, educação, moda,
beleza, entre outros. Também como consequência, a
pauta da infância está presente nas páginas da revista,
principalmente com reportagens que abordam os temas
relacionados com os filhos.

FONTES: UM DIÁLOGO
ENTRE POUCOS ATORES
As vozes da cobertura de revistas se concentram
excessivamente em cidadãos comuns e especialistas,
algo muito natural quando a abordagem adotada
privilegia as histórias individuais em detrimento das
reflexões sociais. Se nos jornais os especialistas dão o
“passe-livre” para qualquer enfoque, nas revistas eles
estão ainda mais presentes. Das 1.332 fontes ouvidas
nas revistas, 27,85% são especialistas – principalmente
psicólogos, pediatras e pedagogos. Se consideradas as
1.108 matérias publicadas em 2002, eles chegam a um
terço dos textos.

Violência é o terceiro tema mais abordado: 14,71%
das reportagens tratam de atos violentos, crimes sexuais
e os ligados ao tráfico de drogas. Há espaço também
para reflexões sobre essas questões. Ao contrário do
conjunto de matérias analisadas nas revistas, cujo índice
de Busca de Soluções (veja explicação sobre esse conceito
na página 7) é de quase 30% do material, a cobertura
de Violência aponta mesmo é para a denúncia. Um
quarto das reportagens tem esse enfoque e apenas
12,5% apresentam alguma alternativa para os problemas
relatados. Essa parcela do noticiário é liderada por Época,
que publicou 54,6% das matérias de Violência.

Numericamente, as semanais Época, IstoÉ e Veja detêm
a maior quantidade de registros das matérias onde se
ouviram especialistas. Mas, proporcionalmente, esses
atores são mais consultados por Claudia: a cada edição,
há 5,4 matérias que recorrem a eles. Em Época, Veja e
IstoÉ, este número oscila entre 1,50 e 1,80. Carta Capital
vem em seguida, com 0,91.

A exclusão social, a violação de vários direitos e os
instrumentos legais para garanti-los também ocupam
espaço relevante no noticiário das revistas, mas
sobretudo nas semanais. Veja dá a maior contribuição
a esse processo de oferecer visibilidade à realidade de
crianças – e suas famílias – que sofrem com a miséria, um

Semanais

Femininas

Economia

2002
(1)

2002
(2)

Época

290

Istoé
Veja

Com a interlocução das revistas – especialmente as
femininas – voltada para as mães, percebe-se a ausência
do pai nessa discussão. A elas, cabe a participação de
12,27% no total das matérias. Eles estão em apenas

ÓTICA DA INVESTIGAÇÃO

NÚMERO DE INSERÇÕES
REVISTAS

Pai ausente

BUSCA DE SOLUÇÕES

DENÚNCIA

2001

Variação
(%)

2002 1
(%)

2002 2
%)

2001
(%)

Evolução

2002 1
(%)

2002
2(%)

2001
(%)

Evolução

235

198

18,69%

11,72

12,34

15,15

▼

14,48

15,74

3,03

▲

247

206

279

-26,16%

35,62

42,23

21,89

▲

9,31

10,67

6,56

▲

210

116

275

-57,82%

12,38

18,10

26,90

▼

5,71

9,48

1,45

▲

Carta
Capital

87

65

58

12,07%

22,98

29,23

48,27

▼

0,11

10,76

13,79

▼

Claudia

121

121

133

-9,02%

57,02

61,68

13,53

▲

0,00

0,00

9,52

▼

Marie
Claire

45

8

11

-27,27%

20,00

50,00

63,63

▼

0,06

12,50

16,67

▼

Criativa

30

28

29

-3,45%

66,66

64,28

13,79

▲

0,00

0,00

0,00

■

Uma

22

18

13

38,46%

40,90

44,44

15,38

▲

0,00

0,00

0,00

■

Exame

38

34

89

-61,80%

86,84

94,11

69,66

▲

0,00

0,00

0,00

■

Amanhã

18

17

46

-63,04%

88,88

94,11

97,82

▼

0,00

0,00

0,00

■

(1) Números referentes ao total de matérias publicadas em 2002 incluindo os correlatos (infografias) e textos sobre Internacional, Consumo e Entretenimento.
(2) Números referentes ao total de matérias excluindo os correlatos (infografias) e textos sobre Internacional, Consumo e Entretenimento – novidades em 2002. Esses números
permitem o confronto com os dados de 2001. Assim, a variação é calculada com base na comparação entre os dados de 2002 (2) e 2001.
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A VOZ DA REDAÇÃO
Diretor da revista Época desde 2001, o jornalista Paulo Moreira Leite
trabalhou em Veja por 17 anos, onde ocupou várias funções. Foi editorexecutivo encarregado da área política durante o caso que levou ao
impeachment do ex-presidente Fernando Collor, correspondente em
Paris e redator-chefe. Ao deixar Veja, em 1999, assumiu o posto de
correspondente em Washington do jornal Gazeta Mercantil.

Época foi a revista que mais produziu
capas sobre temas ligados à infância e
à adolescência.

Época foi a revista que mais abordou, em 2002, as questões de violência, incluindo
exploração e abuso sexual. Como falar desses assuntos sem ferir os direitos de
crianças e adolescentes?
Nos últimos tempos enfrentamos o desafio de tratar de assuntos chocantes
da realidade infantil – como pedofilia – sem cair no sensacionalismo. São
temas necessários numa revista que pretende retratar o País sem mascarar a
realidade. Essa é nossa proposta em todos os assuntos e também teria de ser
assim na vida das crianças. Creio que demos um tratamento equilibrado. O
segredo está nos detalhes. Em Época, nunca se lerão descrições desnecessárias
para ilustrar comportamentos criminosos ou doentios.
As revistas vêm mudando seu foco ao longo dos anos, saindo de temas de interesse
coletivo para os de interesse individual. Quais os benefícios e os prejuízos desse
modo de fazer jornalismo?

Em IstoÉ, uma das poucas abordagens
sobre crianças e eleições.

Acho que ninguém escolhe olhar o mundo de uma forma ou de outra. O
mundo é que constitui um modo de olhar a realidade e todos acompanham.
Hoje, o ponto de vista coletivo perde espaço na mídia para o individual
porque o espaço público está se degradando. A política está burocratizada,
os meios coletivos de ação social – como sindicatos – também. Época tem
procurado cobrir a vida social e as questões de interesse público. Mas não
podemos fingir que vivemos em Marte: as preocupações dos indivíduos e a
busca de saídas individuais são temas cada vez mais importantes.
A crise pela qual passam os veículos de comunicação impacta de forma significativa
a pauta social?
O impacto é real, mas um pouco menor do que em outras áreas. O País tem
uma certa consciência da chamada questão social e isso se reflete nas redações.
Sempre surgem pautas para discutir o assunto, com tamanha insistência, que
se pode notar em certos veículos uma espécie de culto à pobreza. Isso explica,
em parte, o imenso espaço dedicado à campanha da fome do início do governo
Lula, uma declaração de intenções sem nada ainda muito amarrado.
Seria, então, exagero o interesse da mídia pela pobreza? A abordagem está sendo
realizada de forma pouco crítica?

Ao lançar todo ano uma publicação
sobre Responsabilidade Social, a
Exame ajuda a reforçar essa prática.

Não acho que o interesse da mídia pelas questões sociais seja exagerado.
Vivemos num país pobre, onde as carências são imensas. Isso justifica o
interesse. Mas fico com a impressão de que a pobreza foi descoberta ontem.
Parece até que muitos jornalistas cobrem esse assunto a partir das assessorias
de imprensa de ONGs e órgãos públicos – muitas vezes já recebem a historinha
exemplar e até alguns personagens mastigados.
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5,41%. Nos textos em que os pais são ouvidos, a mãe
representa a família em 70% das vezes. Nada anormal,
já que a tendência nas revistas femininas é falar sobre
infância a partir da perspectiva familiar. A campeã em
atribuir às mães papel especialíssimo nessa cobertura
é Marie Claire. A média é de 1,6 matéria por edição.
Em seguida vêm Claudia (1,25) e Criativa (1,08). Das
semanais, Época é a que mais deu voz a elas: 55 matérias
(ou 1,05 por edição).
O grau de importância conferido pelas revistas
femininas à participação das mães no processo de
amadurecimento de seus filhos não se estende à voz
das crianças. Essa freqüência é tão mínima que, no
conjunto dessas publicações, apenas uma matéria
com opinião de crianças é veiculada a cada mês. Entre
todas as reportagens das revistas femininas, 5,96%
ouviram crianças ou adolescentes. No universo total de
revistas, entretanto, elas estão em 10,92% dos textos.
Sua participação, incluída aquela do ambiente escolar, é
pulverizada por quase todos os títulos.

Algumas lacunas
Para as revistas, o Poder Público ainda é apenas
o Executivo Federal. As instâncias capazes de agir
localmente para resolver os problemas que afligem a
infância brasileira perdem espaço para as secretarias
e as autarquias sediadas em Brasília. Entretanto, a
amplificação da voz desse nível da administração pública
dá-se unicamente entre as quatro semanais e a revista
Amanhã, especializada em negócios. É nesse ponto que
começam as ausências.

REVISTAS EM 2002
TEMAS MAIS ABORDADOS

NÚMERO DE
INSERÇÕES

ÓTICA DE INVESTIGAÇÃO
BUSCA DE
SOLUÇÕES

DENÚNCIA

26,01%

1,15%

Comportamento

173

Saúde

168

35,71%

5,95%

Direitos & Justiça

129

30,23%

10,85%

Internacional

115

2,61%

7,82%

Educação

105

45,71%

7,62%

Cultura/ Entretenimento

95

17,89%

0,00%

Terceiro Setor

80

96,25%

0,00%

Violência

73

5,48%

34,24%

Exploração e Abuso Sexual

48

16,66%

31,25%

Drogas

42

21,42%

4,76%

Consumo

27

3,70%

0,00%

Exploração do Trabalho

12

0,00%

25,00%

Mídia

11

27,27%

9,09%

Trabalho

9

0,00%

0,00%

Deficiências

7

57,14%

0,00%

Situação de Rua

5

0,00%

20,00%

Acidentes

3

66,66%

0,00%

Meio Ambiente

2

50,00%

0,00%

Esporte

2

50,00%

0,00%

Desaparecidos

1

100,00%

0,00%

Mortalidade Infantil

1

100,00%

0,00%

DESTAQUES DA COBERTURA

Várias fontes não aparecem nem em 5% desse
noticiário. É o caso, por exemplo, dos profissionais
de ensino. Apesar de poderem contribuir no contexto
das matérias que trazem uma abordagem centrada no
indivíduo, professores e diretores de escolas raramente
ocupam espaço nas páginas das revistas femininas. Nas
semanais, surgem um pouco mais.

Apenas IstoÉ tratou, especificamente, de exploração
sexual, dos crimes cometidos por pedófilos pela
Internet e dos adolescentes privados de liberdade.
Época foi a responsável pelo único texto sobre a
redução da maioridade penal.
Exploração da mão-de-obra infantil e o trabalho
legalizado são temas ausentes nas revistas. O peso
na cobertura é de, respectivamente, 1,08% e 0,81%
do total das reportagens analisadas.
Marie Claire foi a única revista a falar de aborto.
Proporcionalmente, a questão racial e étnica está
mais presente nas revistas do que nos jornais. São
33 citações que correspondem a 2,97% dos textos.
Nos jornais, esse índice não chega a 1%.
Meninos e meninas são retratados com mais
equilíbrio nas revistas. Dos textos que mencionam
sexo, a citação a garotos e garotas está equilibrada.
Nos jornais, meninos aparecem mais: 57,48%
contra 42,51%.

Da esfera pública, Legislativo, Judiciário e Ministério
Público estão em menos de 1% das matérias. Conselhos
Tutelares foram ouvidos apenas uma vez e os de Políticas
Públicas estão em dois textos.
Proporcionalmente, o ano eleitoral foi mais abordado
pelas revistas do que pelos jornais. Mas ainda assim, com
projeção mínima, já que em apenas 2,52% das matérias
algum candidato teve espaço. O registro das propostas
que pudessem contribuir para um compromisso mais
firme com relação à infância e à adolescência foram,
infelizmente, uma oportunidade perdida.
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A missão do Instituto Ayrton Senna é
criar oportunidades de desenvolvimento
humano a crianças e jovens brasileiros
para que possam viver e conviver na
sociedade do século 21. O IAS desenvolve
e dissemina programas em todo o Brasil
e realiza ações para mobilizar a sociedade
em torno da causa infanto-juvenil.

A missão da ANDI é contribuir para a
qualidade da informação pública em
torno de temas relevantes para a
promoção e defesa dos direitos da
infância e da adolescência. Para isso,
busca estimular o diálogo pró-ativo,
profissional e ético entre os atores da
sociedade civil organizada e a mídia.
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