


Em mais de 600 páginas de conteúdo,
atualizadas diversas vezes por dia, o site da
ANDI disponibiliza informações importantes
para a produção de reportagens em
torno do direitos da infância e da
adolescência fundamentais para a garantia
do pleno desenvolvimento humano e  para
um melhor diálogo entre profissionais da
mídia e outros atores sociais. Boletins
eletrônicos, provacação de pautas,
indicações de fontes de informação e a

A Ç Õ E S  P A R A  U M A  B O A  P A U T A  S O B R E  A  C R I A N Ç A  E  O  A D O L E S C E N T E

www.andi.org.br
Um portal para a realidade nada virtual da criança e do adolescente no Brasil

PUBL ICAÇÕES  IMPRESSAS

Análise do Clipping ❿ informe
semanal, com 16 páginas,
contendo as principais notícias
veiculadas pela mídia brasileira na
área da infância e juventude,
editadas por temas e regiões.
Distribuído para assinantes.

Direto ao Assunto ❿ informativo
do projeto Jornalista Amigo da
Criança, com assuntos em pauta e
artigos exclusivos.

Rádio pela Infância ❿ publicação
mensal, distribuída a cerca de
1.000 radialistas em todo o País,
com notícias e sugestões de pauta
para programas de rádio.
Semanalmente, um resumo dos
principais fatos na área da
infância e juventude, o Momento
Criança, é veiculado na Voz do
Brasil.

Pesquisa A Mídia dos Jovens ❿
pesquisa semestral que analisa o
comportamento editorial de
suplementos de jornais e revistas
que têm como público-alvo os
adolescentes.

Radicais Livres ❿ informe
semanal que resume as principais
notícias de relevância social
veiculadas por suplementos,
revistas e programas de televisão
dedicados aos jovens.
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agenda dos principais eventos do setor
estão disponíveis no site.
As publicações realizadas pela ANDI e seus
parceiros podem ser encontradas no site,
muitas vezes com versões integrais de
textos e imagens editados em versão
impressa. Alguns conteúdos, entretanto, são
orientados especificamente para a
comunicação online. Entre eles, um
glossário com conceitos precisos para
abordagem de diversos temas relacionados

Conversa Afiada ❿ publicação
temática com fontes de consulta e
informações para a mídia dirigida
aos adolescentes.

Ponto J – Jornalismo e
Juventude ❿ pautas e fontes para
matérias sobre a prevenção da
gravidez e da Aids na
adolescência.

Pesquisa Infância na Mídia ❿
análise do comportamento
editorial da mídia impressa, a
partir do acompanhamento de 50
jornais de todo o País e 8 revistas
de circulação nacional.

PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS

Infância na Mídia ❿ informe
atualizado ao meio-dia com o
resumo das principais matérias
sobre infância e adolescência
publicadas em 50 jornais de 24
capitais brasileiras e em oito
revistas de circulação nacional.
Distribuído por e-mail para mais
de 3.000 personalidades e
organizações sociais.

Niños y Jóvenes en Línea/Brasil ❿
informe semanal distribuído para
mais de 1.000 atores sociais
íbero-americanos, contém o
resumo das principais notícias
brasileiras de interesse universal.
Também na versão em inglês:
Children in Media/Brasil.
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à criança e ao adolescente. Para jornalistas,
educadores e outros profissionais há
informações sobre 17 prêmios oferecidos na
área da infância e do jornalismo.
No Banco de Projetos Sociais estão
cadastrados cerca de dois mil projetos,
organizações e especialistas envolvidos em
diversas áreas temáticas. O usuário tem
acesso aos contatos de cada uma das fontes
listadas e a um resumo das atividades
desenvolvidas pela organização.



A começar pelas condições adequadas a uma boa gestação e parto, uma série de
variáveis compõem o cenário para que possa ser pleno o que chamamos
desenvolvimento humano. Entre tais variáveis, as muitas faces do que é a Educação
Infantil tendem finalmente a ocupar no Brasil seu devido espaço na agenda das políticas
públicas. Recentes mudanças legais, ainda em fase lenta de implementação, inauguram a
compreensão de que o atendimento a crianças com zero a seis anos de vida nas
chamadas creches e pré-escolas não é uma mera questão de assistência social.
Historicamente concebidas como verdadeiros depósitos de crianças com a única
finalidade de “guardá-las” enquanto seus pais (ou mais notadamente suas mães) vão ao
trabalho, estas instituições passam a ser consideradas espaços de educação, assim como
de seus funcionários passou-se a exigir formação adequada para a missão. O próprio
termo pré-escola está em fase de extinção, uma vez que mesmo as creches (zero a três
anos) são, ou devem ser, escola.
Ao destacar, nesta edição, uma análise sobre como a imprensa brasileira cobre a questão,
a pesquisa Infância na Mídia mostra que se a realidade (física e pedagógica) desses
espaços é ainda uma “ação pobre para os pobres”, assim também pode-se definir o olhar
que os jornalistas lançam sobre o tema – quase que exclusivamente orientado para

inaugurações e pela luta dos pais às poucas vagas existentes.

GERALD INHO V IE IRA  •  AND I V IV IANE SENNA  •  IAS

Por esta razão, a ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância
e o Instituto Ayrton Senna acreditam que a presente análise
(construída em aliança com a Fundação Orsa e com o envolvimento de
especialistas de outras intituições parceiras), assim como as
recomendações que dela podem-se deduzir para jornalistas e fontes de
informação (governamentais e não governamentais), são uma
contribuição para que a imprensa possa construir uma mudança de ótica
significativa o suficiente para que se observe o acesso a esses espaços de
educação (e sua qualidade) não simplesmente como uma questão do
“direito à vaga”, mas sobretudo como o início de um processo – um
berçário, poderíamos dizer - desde a primeira infância, para que todo ser
humano possa confirmar o desejo do poeta: gente é pra brilhar!
Agradecemos à Fundação Orsa – uma das maiores referências
brasileiras sobre o tema – e ao Unicef, MultiRio e OMEP por terem se
juntado à nossa aliança para propiciar a presente análise.
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B E R Ç Á R I O  D E  E S T R E L A S

ESTA PUBLICAÇÃO É DIRIGIDA A

PROFISSIONAIS DE IMPRENSA,

PROFESSORES E ESTUDANTES DE

COMUNICAÇÃO E OUTRAS ÁREAS

ACADÊMICAS, ORGANIZAÇÕES

NÃO GOVERNAMENTAIS E

GOVERNAMENTAIS E A TODOS OS

QUE QUE ACREDITAM SER A

INFORMAÇÃO UM DIREITO DO

CIDADÃO, E QUE POR ISSO SE

SENTEM (COMO JORNALISTAS OU

FONTES) CO-AUTORES DE SUA

PLURALIDADE, INDEPENDÊNCIA

CRÍTICA E RESPONSABILIDADE

SOCIAL.

Primeiras palavras

N O S S O S  P A R C E I R O S

A PESQUISA INFÂNCIA NA MÍDIA

É UMA REALIZAÇÃO DA ANDI -

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS

DIREITOS DA INFÂNCIA E DO

INSTITUTO AYRTON SENNA

A PRESENTE EDIÇÃO CONTA COM

OS SEGUINTES APOIOS:

A pesquisa Infância na Mídia pode ser

solicitada à ANDI. É distribuída gratuitamente

aos assinantes das revistas Imprensa e

Educação – que se somam às parcerias desta

realização.
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A presente edição da pesquisa Infância na Mídia tem

como destaque uma análise sobre a cobertura do tema

Educação Infantil. Para compor o universo deste estudo

foram selecionadas todas as inserções (matérias, artigos,

editoriais) sobre o tema publicadas em jornais

pesquisados pela ANDI durante o ano 2000.

São 769 inserções em 62 jornais, dos quais 50 são

acompanhados diariamente pela ANDI. No ano passado,

esses 50 jornais, de 24 capitais, publicaram 64.396

matérias sobre vários temas relevantes para a infância e

a adolescência.

Para a análise especial sobre Educação Infantil, não foi

utilizada uma amostragem das matérias classificadas

pela ANDI nesse tema, mas o total delas (769 inserções).

Excluíram-se desse universo as notas e, para efeito de

dados estatísticos, as matérias de revistas foram

analisadas separadamente.

Todas as inserções analisadas possuíam como tema

central matérias sobre a prática do cuidado e educação

em creches e pré-escolas, políticas governamentais para

a educação infantil e outras questões afins. Temáticas

correlatas à educação de crianças de 0 a 6 anos aparecem

como questão secundária em material classificado em

outros temas do banco de dados da ANDI, como

mortalidade infantil, comportamento, inclusão de

deficientes, nutrição e violência, mas não fizeram parte

deste estudo, que selecionou apenas textos cujo tema

principal era especificamente a Educação Infantil.
Uma vez separadas as matérias, artigos e editoriais, foi

preparado um questionário para sistematizar as

informações contidas nesse universo.

Depois da leitura prévia das matérias, o questionário foi

dividido em dois blocos. O primeiro analisava as

informações sobre educação infantil. O segundo,

aspectos jornalísticos dessa cobertura. O questionário foi

então apresentado a especialistas no assunto. Esses

consultores forneceram importantes contribuições para

a forma final do instrumento de pesquisa. Depois,

reuniram-se novamente para discutir os números e

aspectos qualitativos da cobertura. A base completa dos

dados analisados pode ser encontrada no site da ANDI.

A margem de erro na presente pesquisa é de 0,3% para

mais ou para menos.
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G R U P O  D E  A N Á L I S E  D E  M
Í D I A

Craig Loftin é oficial de projeto na área de
Educação do Unicef, psicólogo graduado pela
Universidade de Iowa (EUA) e doutor em psicologia
infantil pela Universidade de Utah (EUA).

Maria Helena Magalhães é assistente social
pós-graduada em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul) e
coordenadora da área de comunicação do
Instituto Ayrton Senna.

Rachel Mello é oficial de comunicação do
Unicef, jornalista e mestranda do programa
de pós-graduação da Faculdade de
Comunicação da Universidade de Brasília.

Regina de Assis é presidente da MultiRio
(Empresa Municipal de Multimeios). Graduada
em Serviço Social e Pedagogia e pós-
graduada em EdM Harvard Graduate School
of Education, Cambridge (EUA); CAS Harvard
Graduate School of Education, Cambridge
(EUA); EdD Teachers College, Columbia
University, New York (EUA).

Valéria Mateus é coordenadora de
comunicação e marketing da Fundação Orsa.
Publicitária, formada pela FAAP - Fundação
Armando Alvares Penteado e pós-graduada
em Marketing pela ESPM - Escola Superior
de Propaganda e Marketing. Atua no Terceiro
Setor desde 1997.

Vera Melis é coordenadora do núcleo de
educação da Fundação Orsa. Graduada em
Pedagogia pela Faculdade Oswaldo Cruz,
mestre em educação pela University of
Houston (EUA) e doutora em Administração
e Recursos pela Universidade Mackenzie.
Vera também é professora no programa de
mestrado em educação da UNIMONTE.

Vital Didonet é vice-presidente da
Organização Mundial para a Educação Pré-
Escolar (OMEP) e consultor em educação.
Graduado em Filosofia e Pedagogia com
mestrado em educação e especialização em
educação infantil.

A FUNDAÇAO ORSA

A Educação Infantil em nosso País vem se
expandindo e ganhando expressão. A
Constituição Brasileira e o Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelecem que é
dever do Estado, por meio dos municípios,
garantir a Educação Infantil, ou seja,
atendimento em creches e pré-escolas a
todas as crianças entre 0 e 6 anos de idade.
A participação da Fundação Orsa tem sido
efetiva na defesa dos direitos das crianças
por meio de programas que se
complementam, buscando criar um sistema
de rede para fortalecer as políticas públicas
nesta área. A Fundação - mantida pelo Grupo
Orsa que, junto com a Jarcel S/A, repassa 1%
de seu faturamento bruto anual para essas
ações sociais - trabalha em programas e
projetos próprios ou parcerias nas áreas de
educação , saúde e promoção social.
No campo da educação, com o foco na
educação dos 0 aos 6 anos de idade, a
Fundação desenvolve programas de
formação continuada para os profissionais
que atuam na área, de promoção e defesa da
infância por meio de fóruns, pesquisas e do
atendimento direto e administração
pedagógica em centros de educação infantil.
O Prêmio Qualidade na Educação Infantil,
promovido pela Fundação Orsa, pelo
Ministério da Educação e Undime às
melhores experiências de educação infantil
nos estados brasileiros, é uma iniciativa para
fortalecer o intercâmbio de informações. Essa
troca é imprescindível para que a concepção
do educar e cuidar nos primeiros anos de
vida se fortaleça entre os cidadãos brasileiros,
responsáveis pela infância no País.
A Fundação é parceira da ANDI e do Instituto
Ayrton Senna neste estudo por acreditar no
papel fundamental da mídia para que a
construção das políticas para a Educação
Infantil possa se tornar realidade. É através
da investigação e, principalmente, de um
novo olhar para a importância das condições
oferecidas para o desenvolvimento nos
primeiros seis anos de vida, que a mídia
impressa pode impulsionar uma nova cultura
para a infância brasileira.
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I M AG E N S  D O  A N O :  A  E D U C A Ç Ã O  I N FA N T I L  N O S  J O R N A I S
DIÁRIO DO NORDESTE – A FOTO DE CID BARBOSA FOI
PUBLICADA DO DIA 10 DE MAIO DE 2000 EM REPORTAGEM
INTITULADA LEI PROMETE O FIM DAS ESCOLINHAS DE FUNDO
DE QUINTAL, EXIBINDO A ENTRADA DA CRECHE COMUNITÁRIA
ÁLVARO WEYNE.

AGÊNCIA ESTADO – MÃES PROTESTAM NA PRAÇA DA SÉ, EM
SÃO PAULO. A FOTO DE MILTON MICHIDA FOI PUBLICADA NO
JORNAL DA TARDE DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2000.

FOLHA IMAGEM – TAMBÉM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2000, O
REPÓRTER FOTOGRÁFICO ANCHIETA PUBLICOU NA FOLHA DE S.
PAULO A IMAGEM DO PROTESTO DE MÃES NA PRAÇA DA SÉ
CONTRA UM DECRETO DO ENTÃO PREFEITO CELSO PITTA,
TRANSFERINDO CRIANÇAS COM MAIS DE QUATRO ANOS
DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA EMEIS (ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO).

O POPULAR – FOTO DE CRISTINA CABRAL PARA REPORTAGEM PUBLICADA NO DIA 16 DE
MARÇO DE 2000. NA IMAGEM, O GAROTO JOÃO HENRIQUE BRINCA NO INSTITUTO
PESTALOZZI, EM GOIÂNIA, QUE DESENVOLVE PROGRAMA PEDAGÓGICO PARA
CRIANÇAS AUTISTAS.

O POPULAR – CRIANÇAS BRINCAM EM
UMA SALA DA CRECHE MÃE
DOLOROSA, EM GOIÂNIA. IMAGENS DO
LOCAL FORAM PUBLICADAS POR
CRISTINA CABRAL NO DIA 15 DE
FEVEREIRO DE 2000, EM MATÉRIA
INTITULADA CRECHES REDUZEM
VAGAS POR FALTA DE MONITORES.

DIÁRIO DE NATAL – A FOTO DE IANO
ANDRADE FOI PUBLICADA NA
EDIÇÃO DO DIA 30 DE JANEIRO DE
2000.
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GUILHERME CANELA
CONSULTOR TÉCNICO

 A construção do espaço público - para
utilizar expressão do filósofo alemão Jürgen
Habermas - no qual se dá a formação dos
formadores da opinião pública e, logo, da
própria opinião pública, está
intrinsecamente ligada ao comportamento
da mídia impressa. Aqui são iniciados,
escondidos, valorizados ou deturpados os
debates fundamentais para o Público (assim
mesmo com P maiúsculo).
A mensagem dos meios de comunicação
contribui para a construção da realidade em
que vivemos. “O aparecer na mídia”, não
raro, é o fiel da balança na decisão pública
de se atirar determinada política
governamental nas gavetas do

E d u c a ç ã o  I n fa n t i l   

“Nas democracias de hoje, são

os meios de comunicação de

massa que desempenham o

papel mais amplo e mais

central na formação da opinião

pública. [...] Resumindo tudo

numa única frase, diríamos que

o mundo é – para o público em

geral – a mensagem dos meios

de comunicação”1

QUEM GUARDA OS GUARDIÃES?
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CYNTHIA GARDA • EDITORA-EXECUTIVA DA ANDI

     A  P A U T A  Q U E  O  B R A S I L  N Ã O  V I U

Os primeiros seis anos da vida de uma criança são decisivos para desenvolver suas habilidades lógicas, musicais,
comunicativas, emocionais, motoras e de convívio social. Diversos campos científicos convergem para a necessidade de
garantir que a criança tenha os estímulos e condições necessários para atingir o seu desenvolvimento pleno nessa fase.
As conclusões de neurologistas, psicólogos e pedagogos sobre a grande oportunidade de desenvolvimento humano que
representam os primeiros anos de vida inspiraram leis que pretendem fazer as políticas públicas do País atenderem a
essa faixa etária de sua população.
Um passo fundamental foi dado com a Constituição Federal que, em 1988, definiu a Educação Infantil como um direito
da criança. Ou seja, o acesso às chamadas creches e pré-escolas é parte do direito de todo brasileiro a desenvolver suas
capacidades e não apenas uma resposta à necessidade de um local seguro no qual as mães trabalhadoras possam deixar
seus filhos – abordagem válida, mas que não é o centro da questão.  Essa mudança de ótica foi reforçada por uma série
de leis que definiram metas para a educação dos brasileiros de 0 a 6 anos que o País tem que atingir em uma década.
A Lei também determina que se deve priorizar o atendimento em instituições públicas das crianças de famílias de menor
renda. Tal prioridade não pode caracterizar esse atendimento como uma ação “pobre para os pobres”.

É pobre, porém, a ação da mídia
impressa do País na cobertura da
Educação Infantil. No ano passado, os
50 jornais de 24 capitais brasileiras
que a ANDI acompanha diariamente
publicaram 19.619 reportagens,
editoriais e artigos sobre educação de
crianças e adolescentes. Menos que
800 delas tinham como tema
principal o atendimento à faixa etária
de 0 a 6 anos.
Para esta edição da pesquisa Infância
na Mídia foram analisadas 769

textos publicados em jornais no ano
passado (ver Universo Pesquisado,
p. 5). Os resultados dessa análise,
expostos nas próximas páginas,
mostram que, na hora de pautar,
apurar e escrever sobre a Educação
Infantil, o jornalista tende a ignorar
que o centro da questão é o direito
da criança a seu desenvolvimento
pleno, reproduzindo visões
assistencialistas que o País precisa
deixar para trás, sob pena de
comprometer seu futuro.

esquecimento ou trazê-la à tona,
reforçando-a com o debate e as verbas
necessários para que a mesma se torne
realidade. A mídia tem, assim, um poder
central nas democracias contemporâneas:
definir a agenda pública. Essa hipótese,
conhecida como agenda-setting, salienta:
“Em conseqüência da ação dos jornais, da
televisão e dos outros meios de informação, o
público sabe ou ignora, presta atenção ou
descura, realça ou negligencia elementos
específicos dos cenários públicos. As pessoas
têm tendência para incluir ou excluir dos seus
próprios conhecimentos aquilo que os mass
media incluem ou excluem do seu próprio
conteúdo. Além disso, o público tende a

atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma
importância que reflete de perto a ênfase
atribuída pelos mass media aos
acontecimentos, aos problemas, às pessoas.”2

Partindo desse princípio, pesquisar a
cobertura da imprensa sobre determinado
assunto permite entender um pouco
melhor como tal assunto refletirá na
realidade cotidiana. Mais do que isso,
permite entender como ele não se
refletirá, a partir da observação das
lacunas dessa mesma cobertura.
À figura do watchdog, ou à do guardião,
atribuída à mídia, cabe a indagação: quem
guarda os guardiães? Às fontes de
informação, cruciais ao pautar a mídia, fica a

pergunta: estão democratizando o
conhecimento que acumulam em suas áreas
e que é, a princípio, um bem público? Esta
pesquisa e os debates por elas gerados são
instrumentos para que imprensa e fontes
avaliem posturas. E para que, sem nunca
abrir mão da independência, da investigação
e do pragmatismo, ajudem a estabelecer os
fundamentos de uma sociedade melhor.
Nada mais lógico que iniciar esta caminhada
pelo começo: a Educação Infantil.

OS PRÓPRIOS GUARDIÃES

1 SARTORI, GIOVANNI. –  A   TEORIA   DA  DEMOCRACIA  REVISITADA. V.1.
SÃO PAULO:  EDITORA ÁTICA, 1994. P. 133.
2 SHAW (1979), APUD WOLF, MAURO – TEORIAS DA COMUNICAÇÃO. 5ª

ED. LISBOA: EDITORIAL PRESENÇA, 1999. P. 144
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LEIS E GESTÃO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A REVOLUÇÃO QUE

NÃO ATINGIU A PAUTA
DOS JORNAIS

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) em 1996, o País
vive uma reformulação legal sem
precedentes na história recente, iniciada na
Constituição Federal de 1988, que pela
primeira vez fala na Educação Infantil como
direito. Vive uma revolução na maneira de
encarar a educação de crianças em seus
primeiros seis anos de vida: como direito da
criança, dever do Estado e opção da família.
A creche e a pré-escola passam a ser
diferenciadas exclusivamente pela faixa
etária das crianças que as freqüentam – de 0
a 3 anos e de 4 a 6, respectivamente. Ou seja,
na lei pelo menos, a creche não é mais uma
instituição para crianças pobres. À União e
aos estados cabe definir, junto aos
municípios, competências e diretrizes
curriculares. Mas é da esfera municipal,
segundo a LDB, a incumbência de garantir
esse atendimento. Outro salto substancial foi
a definição de padrões para o profissional
que trabalha na área.
Executivo, Judiciário, universidades e
sociedade civil compartilham a
responsabilidade de criar as condições para
que essa revolução legal não caia no vazio. E,
ao contrário do que acontece há dez anos
com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
muito citado e debatido pela imprensa, essa
mudança nas leis não encontrou seu lugar
na cobertura sobre a Educação Infantil
realizada pela mídia impressa no ano
passado.

…7,9% (61) TÊM COMO TEMA
PRINCIPAL O CENSO DA EDUCAÇÃO

Quase 8% de todas as matérias sobre
Educação Infantil pesquisadas nesta análise
são sobre o censo que o Ministério da
Educação se propõe a realizar este ano, o
primeiro na área. Mas se a cobertura é
quantitativamente expressiva, também é
qualitativamente viciada: 65,5% dos textos
parecem gerados a partir dos press releases
do Governo.
O Governo Federal é a principal fonte citada
em 50,8% das reportagens, artigos e
editoriais a respeito do censo. Mas o alcance
do trabalho das assessorias de imprensa
governamentais deve ser maior. Em 21,3%
das matérias não foi possível identificar a
fonte, mas a maioria delas parece ter sido
redigida a partir de informações obtidas do

Governo, embora não o cite.
A cobertura do tema foi praticamente
gerada por uma única fonte, distribuída
pelas agências e reproduzida em diferentes
veículos do País sem alterações nem
desdobramentos sobre a realidade do estado
ou município. Quase não há discussões em
torno da qualidade dos questionários do
censo, e 51,7% dessas matérias são
favoráveis ao Governo. As demais são
neutras. Nenhum dos textos sobre o censo
analisados no universo desta pesquisa foi
classificado como desfavorável ao Governo,
no sentido de questionar a eficiência do que
estava sendo proposto nem em outro
sentido. A maioria tampouco expõe porque o
censo será importante para educadores e
políticas públicas.
Debates importantes ficaram de fora da
maior parte da cobertura. Por exemplo: os
números do censo cobrem a totalidade da
população de crianças de 0 a 6 anos e suas
famílias? Permitem analisar questões sobre a
qualidade de vida e a constituição do grupo
familiar? Refletem o universo das crianças
portadoras de necessidades especiais?
Essas e outras perguntas são extremamente
importantes considerando-se que a LDB,
apesar de estabelecer que o atendimento em
instituições de educação infantil é uma
obrigação dos municípios, não define uma
destinação específica de verbas para esse
atendimento. Do percentual mínimo do
orçamento destinado à educação, 10% são
para a educação infantil e “outras despesas
educacionais do município”.
Sobre esses 10% do orçamento, porém, a lei
determina “a atuação em outros níveis de
ensino, somente quando estiverem atendidas
plenamente as necessidades de sua área de
competência (ou seja, a educação básica)”.
Aqui está um aspecto importante do censo:
definir quais são as necessidades
educacionais das crianças de até seis anos
em cada município. Em outras palavras, o
número de famílias que querem optar por
esse tipo de atendimento, definido pela lei
como direito de suas crianças e dever do
Estado. Sem esse dado, não é possível cobrar
dos municípios a aplicação de verbas nessa
etapa da Educação.
Segundo os especialistas que participaram
desta análise, o censo, cujos resultados não
foram divulgados até o fechamento desta
edição, deve também fornecer dados a

ENTRE 769 REPORTAGENS,
ARTIGOS E EDITORIAIS
ANALISADOS…
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respeito do trabalho de equipes
multidisciplinares e da formação específica
de professores e pessoal de apoio nas
instituições de educação infantil, a natureza
desses estabelecimentos e sua inserção nos
sistemas municipais de educação. Ou seja, o
quadro dos recursos humanos, espaço físico,
equipamento, material pedagógico,
regimento escolar e proposta de cuidado e
educação.
Esses questionamentos não aparecem nos
textos analisados. A mídia e os especialistas
da área, que poderiam provocá-la,
permitiram que o noticiário sobre o censo se
reduzisse à informação de que o Governo o
havia iniciado, praticamente sem
contextualizar suas razões nem investigar
sua efetividade.

…3,9% DAS MATÉRIAS TÊM COMO
FOCO PRINCIPAL A LEGISLAÇÃO

Embora 25,5% dos 769 textos jornalísticos sobre
Educação Infantil publicados em 2000 e
analisados neste estudo citem diferentes leis em
algum momento, apenas 30 têm a legislação
educacional como foco principal da matéria.
Desses, 12 são especificamente sobre a LDB.
Responsáveis pela regulamentação da lei, os
pareceres dos conselhos de educação
(Federal, estaduais e municipais) são o tema
central em apenas 5 das matérias sobre
legislação em educação infantil. E os
conselheiros, profissionais aptos a emitir
opiniões fundamentadas a respeito do tema,
são fonte em apenas 2 desses textos.
As três esferas do Poder Executivo alternam-
se como fonte em 10 dessas matérias. Já os
poderes legislativos foram ouvidos em 4 das
reportagens, artigos e editoriais sobre
legislação. Esse índice tem potencial para
crescer, até como forma de estabelecer um
contraponto às posições dos órgãos
executivos.
Judiciário e Ministério Público não são
ouvidos quando o tema central é legislação,
o que demonstra o afastamento desses
segmentos das discussões sobre educação
infantil. Essa atuação do Judiciário e do
Ministério Público como fontes de
informação e/ou protagonistas de ações
efetivas surpreende se comparada à forte
influência que apresentam em outros temas.
No ano passado, esses atores pautaram
10,46% das 64.396 inserções de matérias

relacionadas a crianças e adolescentes,
clipadas em 50 jornais de capitais brasileiras
acompanhados pela ANDI, nas quais foi
possível identificar a fonte da informação.

OMISSÃO, ATRASO E DÍVIDA

Apenas 0,9% de todas as matérias analisadas
têm como assunto principal a
municipalização da educação infantil. Com a
sanção da LDB em 20 de dezembro de 1996
ficou estabelecido, no Art. 89 das disposições
transitórias, que as “creches e pré-escolas
existentes ou que venham a ser criadas
deverão, no prazo de três anos, a contar da
publicação desta Lei, integrar-se ao
respectivo sistema de ensino”. A integração
dessas instituições no sistema de ensino
básico não é uma opção do estabelecimento
nem do sistema, mas uma imposição legal
que responde às necessidades e direitos das
crianças brasileiras de 0 a 6 anos e suas
famílias.
Prefeitos, secretários de educação estaduais
e municipais, câmaras de vereadores,
conselhos municipais de educação, da
criança, tutelares, varas e promotorias da
infância e juventude, Ministério Público,
universidades, cursos de Pedagogia isolados,
escolas normais, famílias, movimentos e
organizações da sociedade civil dividem a
responsabilidade de não deixar que mais
instituições sejam fechadas, mas de exigir
padrões básicos para seu funcionamento e
as condições para alcançá-los.
Para isso, a lei determina que as equipes
pedagógicas de governos estaduais e
municipais têm que redefinir e apoiar a
qualificação dessas instituições. As
universidades e os cursos de formação de
professores das secretarias municipais e
estaduais de educação precisam criar
estratégias de qualificação do pessoal leigo,
atualmente 40% do total de profissionais
atuantes. Legislativo e Judiciário, exigir de

prefeitos e secretários de educação o
cumprimento da lei. E os conselhos e as
famílias, supervisionar a transformação das
instituições.

UMA DÉCADA EM DUAS

A “Década da Educação” foi instituída com a
publicação da LDB. O Art.87 das disposições
transitórias definiu o prazo de um ano a
partir da sanção daquela lei para que a
União encaminhasse ao Congresso Nacional
o Plano Nacional de Educação (PNE), com
diretrizes e metas para os dez anos
seguintes.
No mesmo artigo fica estabelecido que:
“Até o fim da Década da Educação somente
serão admitidos professores habilitados em
nível superior ou formados por treinamento
em serviço”.
Mas o PNE e suas metas para dez anos só
foram sancionados em 9 de janeiro último.
Com esse atraso, o Brasil acabou criando
“duas décadas da educação” diferentes. Uma
começou em 1997, um ano depois de
sancionada a LDB; a outra, em 2001, com a
entrada em vigor do Plano. Segundo a
primeira delas, em 2007 vence o prazo para
que os professores tenham formação em
cursos superiores. Em 1998, porém, 13% dos
que atuavam na chamada pré-escola
possuíam apenas o ensino fundamental,
completo ou incompleto.
Esse quadro não ganhou relevância nas
matérias que tratavam da educação infantil
como foco principal no ano passado: apenas
1,0% dos textos analisados abordava a
formação dos profissionais da área.
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O  B E R Ç O  D O  D E S E N VO LV I M E N TO  H U M A N O

“A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos específicos de educação infantil vem

crescendo no mundo inteiro e de forma bastante acelerada, seja em decorrência da necessidade da família

de contar com uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação de seus filhos pequenos,

principalmente quando os pais trabalham fora de casa, seja pelos argumentos advindos das ciências que

investigaram o processo de desenvolvimento da criança. Se a inteligência se forma a partir do nascimento e

se há “janelas de oportunidade” na infância quando um determinado estímulo ou experiência exerce maior

influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da vida, descuidar desse período significa

desperdiçar um imenso potencial humano. Ao contrário, atendê-la com profissionais especializados capazes

de fazer a mediação entre o que a criança já conhece e o que pode conhecer significa investir no

desenvolvimento humano de forma inusitada. Hoje se sabe que há períodos cruciais no desenvolvimento,

durante os quais o ambiente pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para exercer funções em

áreas como a matemática, a linguagem, a música. Se essas oportunidades forem perdidas, será muito mais

difícil obter os mesmos resultados mais tarde.” *

“Considera-se, no âmbito internacional, que a educação infantil terá um papel cada vez maior na formação

integral da pessoa, no desenvolvimento de sua capacidade de aprendizagem e na elevação do nível de

inteligência das pessoas, mesmo porque inteligência não é herdada geneticamente nem transmitida pelo

ensino, mas construída pela criança, a partir do nascimento, na interação social mediante a ação sobre os

objetos, as circunstâncias e os fatos. Avaliações longitudinais, embora ainda em pequeno número, indicam

os efeitos positivos da ação educacional nos primeiros anos de vida, em instituições específicas ou em

programas de atenção educativa, quer sobre a vida acadêmica posterior, quer sobre outros aspectos da vida

social. Há bastante segurança em afirmar que o investimento em educação infantil obtém uma taxa de

retorno econômico superior a qualquer outro.”*

*Trechos da Lei nº 10.172, que instituiu, em 9 de janeiro de 2001, o Plano Nacional de Educação.
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AS LEIS

PARA OS PRIMEIROS

SEIS ANOS DE VIDA DE

UM BRASILEIRO

Para investigar, retratar e criticar a natureza das

instituições de educação infantil, sua inserção

nos sistemas municipais de educação, a formação

dos professores, o trabalho de equipes

multidisciplinares, os recursos humanos,

materiais, pedagógicos e a infraestrutura

necessários na formação de crianças até os seis

anos de idade, é importante conhecer os

seguintes documentos:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988)
Nos artigos 6º, 7º, 30, 203, 208 (IV), 211 e 227, a

Constituição define educação, saúde, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos

desamparados como direitos sociais. Também

estipula o direito dos trabalhadores urbanos e

rurais de acesso a creches e pré-escolas para seus

filhos. Envolve municípios, assistência social,

Estado, União, família e comunidade na garantia

dos direitos das crianças de 0 a 6.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(1990)
Cap.IV art.53 – IV “É dever do Estado assegurar
à criança e ao adolescente (…) atendimento
em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade.”
Parágrafo único “É direito dos pais ou do

responsável ter ciência do processo pedagógico,

bem como participar da definição das propostas

educacionais.”

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
(1993)
Art. 2º “A Assitência Social tem por objetivos:

I- Proteção à família, à maternidade, à velhice;

II- Amparo às crianças e adolescentes carentes.”

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
(Lei Nº 9.394/96)
A Lei dispõe sobre a integração entre os esforços

da família e do Estado na educação, obrigação

dos municípios de oferecer atendimento gratuito

em creches e pré-escolas, concepção,

desenvolvimento e avaliação de propostas

pedagógicas, finalidade da educação infantil,

formação dos professores, recursos financeiros e

papel dos conselhos. Os principais artigos que

tratam da educação de crianças entre 0 e 6 anos

são: 1º; 2º; 4º (IV); 11 (V); 12 (VI e VII); 13 (I,II e IV);

14 (I e II); 17 (& único); 18 (I e II); 29; 30; 31

(disposições transitórias); 62; 63 (I e II); 64; 67

(disposições transitórias); 69; 70; 77; 90.

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RESOLUÇÃO No 1/99
E PARECER No 022/98)
As Diretrizes Nº 4, 5, 6, 7 e 8 tratam da elaboração

de propostas pedagógicas; dos processos de

avaliação das crianças; da exigência da presença

de professores na equipe de direção e

coordenação com, pelo menos, o curso normal de

nível médio;  e das propostas pedagógicas e

regimentos como ferramentas da gestão

autônoma e de qualidade das instituições de

educação infantil.

PARECER CEB Nº 20 (1998)
A Câmara de Educação Básica e o Conselho

Nacional de Educação se manifestam sobre a

inclusão de crianças de 6 anos no ensino

fundamental.

PARECER CEB/CNE Nº 26 (1997)
O Conselho Nacional de Educação se manifesta

sobre financiamento.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Lei Nº
10.172/01)
Instala, em 9 de janeiro de 2001, a Década da

Educação, definindo os objetivos e metas que o

País deve atingir para a educação infantil nos

próximos dez anos.

CONSTITUIÇÕES E LEIS ORGÂNICAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS
Garantem o direito das crianças à educação

infantil e, em alguns casos, avançam mais que a

legislação federal.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO
Assegura o direito dos pais trabalhadores a que seus

filhos freqüentem instituições de educação infantil.

TRATADOS INTERNACIONAIS
Declaração Universal dos Direitos Humanos –

ONU (1948)

Convenção Internacional sobre Direitos da

Criança – ONU (1989)

Declaração Mundial sobre Educação para Todos –

Jomtien (1990)

* Seleção de leis extraída do Parecer 04/2000 da

Câmara de Educacação Básica do Conselho Nacional

de Educação, que em sua seção 2. Fundamentos

Legais dos Direitos das Crianças de 0 a 6 anos,

sintetiza os artigos mais significativos da legislação

citada acima, com exceção do Plano Nacional de

Educação e da Consolidação das Leis do Trabalho.
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Entre 1997 e 1998, o número de matrículas
na pré-escola caiu em 200 mil. Em 1999,
houve nova queda: 159 mil matrículas a
menos. Com a criação do Fundef recursos
antes aplicados na educação infantil foram
transferidos, por municípios e estados, ao
ensino fundamental, fechando muitas
instituições para crianças de 0 a 6 anos.
Tramita no Congresso um projeto de lei para
criar o fundo próprio para a Educação Básica
(Fundeb).
A realidade traduzida por esses números,
porém, se choca com a cobertura da
imprensa para o tema no ano passado.
Apenas 0,9% das mais de 700 matérias
analisadas pela ANDI focaliza o Fundef.
E tendem a ignorar suas conseqüências,
positivas para o ensino fundamental, mas
negativas para as crianças de 0 a 6 anos.
Orçamento foi o tema em 7,8% (60) delas.
Outros fincanciamentos, verbas para
programas, distribuição, desvio ou má gestão
responderam, juntos, por 5,4% (42) dos
textos analisados.
A queda no número de matrículas também
se choca com as metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação. Com a sanção
do Plano em 9 de janeiro de 2001, o Brasil
assumiu várias metas para creches e pré-
escolas, algumas resumidas abaixo.

A partir de janeiro de 2001
• Só admitir profissionais com titulação

mínima em nível médio.
• Assegurar que, em todos os municípios,

além de outros recursos municipais, os
10% dos recursos de manutenção e
desenvolvimento do ensino não vinculados
ao Fundef sejam aplicados,
prioritariamente, na educação infantil.

• Instituir mecanismos de colaboração entre
os setores da educação, saúde e assistência
na manutenção, expansão, administração,
controle e avaliação das instituições de
atendimento a crianças de 0 a 3 anos.

• Garantir a alimentação escolar na
educação infantil, através da colaboração
financeira da União e estados.

• Extinguir as classes de alfabetização
incorporando as crianças imediatamente
no ensino fundamental e nele matricular

todas as crianças de 7 anos ou mais que
freqüentem instituições de educação
infantil.

• Implantar conselhos escolares e outras
formas de participação da comunidade
escolar.

• Adotar progressivamente o atendimento
integral a crianças de 0 a 6 anos.

• Estabelecer parâmetros de qualidade na
educação infantil.

• Realizar estudos sobre os custos da
educação infantil com base nos
parâmetros de qualidade.

• Promover debates com a sociedade civil
sobre direitos dos trabalhadores à
assistência gratuita a seus filhos e
dependentes em creches e pré-escolas.

• Ampliar oferta de cursos superiores para
professores de educação infantil.

• União e Estado devem apoiar municípios
com maiores necessidades técnico-
financeiras.

• Garantir recursos do Tesouro e da
Assitência Social para programas de renda
mínima associados à educação; e recursos
da Saúde e Assistência Social para a
educação infantil.

Em um ano
• Elaborar “padrões mínimos de

infraestrutura” para o funcionamento
adequado de instituições de educação
infantil. A partir de então, só poderão ser
construídas instituições que se adequem a
esses critérios.

Em dois anos
• Municípios definem sua política para

educação infantil.

Em três anos
• Implementar o programa de formação em

serviço.
• Todas as instituições formulam seus

projetos pedagógicos.
• Estabelecer sistema de acompanhamento,

controle e supervisão da educação infantil
nos municípios.

• Incluir creches ou entidades equivalentes
no sistema nacional de estatísticas
educacionais.

UMA PAUTA

PARA A DÉCADA

COMPROMISSOS QUE O PAÍS

ASSUMIU PARA EDUCAR

SUAS CRIANÇAS
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• Informatizar as secretarias estaduais de
educação, integrando-as em rede ao
sistema nacional de estatísticas
educacionais.

Em cinco anos
• 30% da população de até 3 anos de idade

e 60% da população entre de 4 a 6 com
acesso à educação infantil.

• Adaptar as instituições de educação
infantil que existem hoje aos “padrões
mínimos de infraestrutura”.

• Todos os dirigentes possuem formação em
nível médio e os professores, habilitação
específica de nível médio.

• Fornecer aos municípios materiais
pedagógicos adequados para garantir os
padrões mínimos de infraestrutura.

• Informatizar as secretarias de educação da
metade dos municípios com mais de 20
mil habitantes.

• Estabelecer, nos municípios, programas de
acompanhamento e avaliação dos
estabelecimentos de educação infantil.

Em dez anos
• Incluir na educação infantil 50% das

crianças de 0 a 3 e 80% de 4 e 5 anos.
• Nível superior para todos os dirigentes e

para 70% dos professores.
• Estabelecer em todos os municípios, com a

colaboração dos setores responsáveis pela
educação, saúde e assistência social e de
organizações não-governamentais,
programas de orientação e apoio aos pais
com filhos entre 0 e 3 anos, oferecendo,
inclusive, assitência financeira, jurídica e de
suplementação alimentar nos casos de
pobreza, violência doméstica e
desagregação familiar extrema.

• Informatizar TODAS as secretarias
estaduais de educação, integrando-as ao
sistema nacional de estatísticas
educacionais.

A tabela ao lado reflete a participação dos veículos
no universo da pesquisa, composto por 769
inserções. O percentual “outros” reúne as seguintes
publicações: A Gazeta do Paraná; A Região; Folha do
Boqueirão; Folha de Londrina; Jornal da Cidade;
Jornal da Comunidade; Jornal do Estado; Jornal de
Juazeiro; O Estado do Paraná; O Metropolitano;
Primeira Hora; RAC; Valor Econômico.
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ENTRE 769 REPORTAGENS,
ARTIGOS E EDITORIAIS
ANALISADOS…

A educação infantil só é tratada como um
direito da criança em 2% (15 inserções) de
todas as matérias analisadas. Segundo o
diagnóstico do Plano Nacional de Educação
(PNE), as estatísticas disponíveis até o
começo de 2001 davam conta de 1,4 milhão
de crianças de até 3 anos freqüentando
creches, embora os brasileiros nessa faixa
etária sejam 12 milhões. Das crianças com
idades entre 4 e 6 anos, aproximadamente
9,2 milhões, 44% estavam matriculadas na
pré-escola em 1998.
A chance de freqüentar os serviços de
educação infantil é fundamental para
respeitar o direito da criança ao
desenvolvimento integral. Se o acesso de
todos os brasileiros que têm esse direito
legal não é garantido, o País está plantando
uma semente de desigualdade.
Freqüentar esse tipo de instituição é decisivo
para o desenvolvimento e a aprendizagem,
potencializando a construção das estruturas
de inteligência, capacidades de expressão
oral, corporal e artística, habilidades de
interação social e formação da auto-
imagem. Não freqüentá-la implica no risco
de não realizar plenamente o
desenvolvimento por ela incrementado.

…22,7% TRATAM DO ACESSO A
INSTITUIÇÕES E SUA INFRAESTRUTURA

Nos textos que compõem o universo desta
pesquisa, as questões de acesso a
instituições e de sua infraestrutura foram o
tema principal em 22,7% dos casos. Esse
índice não considera as matérias sobre
questões orçamentárias, que indiretamente
estão relacionadas com a melhora,
manutenção e ampliação da rede.
Orçamento, critérios de distribuição de
recursos, verbas para programas, desvio ou
má gestão, Fundef e outros financiamentos
respondem por 14,1% do total de matérias.
O percentual de 22,7% representa 174
inserções. Fazendo um recorte estatístico
apenas para essas matérias sobre acesso e
infraestrutura, a expansão da rede é o tema
mais abordado (ver gráfico Acesso e
infraestrutura: o enfoque das
matérias, p. 17).
As matérias tendem a repercutir pautas
oficiais e transmitir uma visão favorável ao
nível de governo a que estão relacionadas. A
maioria reflete apenas a política de

inauguração de creches e pré-escolas, o que
é, em si, uma pauta positiva, mas na qual o
jornalista pode optar ou não por ultrapassar
o discurso político e analisar o que aquele
evento representa enquanto ampliação do
acesso à educação infantil. Os enfoques mais
respresentativos - disputa por vagas (41
inserções) e expansão da rede (52) - são
exemplos da dicotomia denúncia vs.
exaltação da atividade estatal (ver tabela
Inaugurações festivas ou protesto por vagas:
a visão é sempre parcial, p.17).
Quando a pauta é a disputa por vagas, a
imprensa ouve outras fontes além do governo,
como os usuários do sistema, em 11 inserções.
Ainda nessa pauta, 16 inserções foram
classificadas como desfavoráveis ao governo.
Já quando o foco principal é a expansão da
rede de atendimento, os poderes executivos
são a fonte em 36 das matérias. Entre as
reportagens sobre a ampliação da oferta de
vagas no município, 35 são geradas por
anúncios oficiais - solenidades de
inauguração. Aqui, 41 matérias foram
classificadas como favoráveis ao governo.
Esse índice expõe uma cobertura que se limita
a informar o leitor que, por exemplo, há uma
nova creche na cidade. Não ocorre uma
investigação sobre a pertinência de se construir
essa insituição e se ela está de acordo com os
padrões mínimos descritos pelas normas do
Conselho Nacional de Educação.
Tanto nas matérias sobre inaugurações
quanto nas sobre falta de vagas, a pauta
factual carrega uma visão reducionista.
Tende a ficar limitada a algumas famílias ou
bairros. O jornalista perde a chance de, a
partir desse gancho, aprofundar o tema
Educação Infantil, abordando outras
questões ou expandindo o contexto para o
quadro nacional.
A creche é inaugurada e, no texto, aparecem
o discurso do político e o número de
crianças atendidas. O jornalista não explora o
espaço, todas as atividades que a criança vai
desenvolver ali, o que poderia ser a pauta,
inclusive, para uma seqüência da matéria no
dia seguinte. Se isso é exposto, o leitor pode
começar a entender a educação infantil
como um direito da criança, além de uma
necessidade da mãe trabalhadora e, ainda
mais, o significado da experiência educativa
na instituição.
É válida a abordagem da creche como
equipamento social que dá condição ao

O ACESSO
AOS ESPAÇOS DE

EDUCAÇÃO
PLANTANDO

UMA SEMENTE DE
DESIGUALDADE
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trabalho extra-domiciliar dos pais. Mas a
questão não está restrita ao trabalhador ter
acesso a um lugar para deixar sua criança.
Além disso, a mídia impressa tende a abordar
o assunto como associado quase
exclusivamente à mãe, ignorando a
compreensão de que o pai compartilha essa
responsabilidade, o que é melhor para a
criança e a família.  As matérias reforçam,
assim, o estereótipo e a prática cultural de
que a criança é assunto de mulher,
responsabilidade da mãe. Outro grande
avanço jurídico da Constituição Federal,
fundamentado na realidade bio-psicológica
do ser humano, é o conceito de que a criança
também é “filha do pai”.
Na maioria das matérias, o espaço não é
avaliado enquanto um ambiente educativo
(ver Questões Pedagógicas, p.18). As
reportagens sobre condições físicas e
infraestrutura tendem a se voltar para a falta
de condições de saneamento, descrição
instalações, das condições de higiene e da
segurança no espaço físico da instituição.
Também não se investiga como essa estrutura
se apresenta na casa dos pais - o que implica
não fazer uma reportagem com a ótica do
direito às condições de desenvolvimento,
ignorando que as condições disponíveis para
a criança se desenvolver na família também
estão pauta. A matéria é mais enriquecedora
se leva o leitor a conhecer melhor o que se
passa no novo espaço educativo, o quanto ele
se articula com o familiar e o complementa.
No caso das denúncias, apontam-se, por
exemplo, a falta de vagas e o prejuízo vivido

pelas famílias quando a mãe vê sua
capacidade de trabalho limitada pela falta de
um local onde deixar suas crianças. A
questão é reduzida a garantir a segurança e
a higiene do lugar, não um ambiente
propício para desenvolver as capacidades
cognitivas, a imaginação, a brincadeira,
noções de música, lógica e linguagem. O
jornalismo parece reforçar o estereótipo de
que a educação infantil pública é uma ação
pobre para os pobres. Embora não se trate de
um silêncio completo, pouco se comentam
as questões propriamente pedagógicas da
educação infantil. Predominam a
externalidade, o contexto, o fato aparente.
Nesse aspecto, vale destacar que, quando a
matéria tem característica de serviço - para
orientar os pais na escolha de um
estabelecimento privado e sugerir estratégias
de adaptação da criança à creche ou à pré-
escola - o jornalista tende a estar atento aos
aspectos propriamente educacionais,
incluindo o desenvolvimento infantil no
centro da apuração.
A determinação legal de que o País oriente
uma prática pedagógica que respeite o
processo de desenvolvimento da criança nos
primeiros anos de vida, extraída do PNE, vale
aqui para jornalistas. O texto da lei chama a
atenção para a necessidade de superar as
dicotomias entre creche e pré-escola,
assistencialismo e educação, atendimento a
carentes e educação para a classe média.
Dicotomias que “orientações políticas e
práticas sociais equivocadas foram
produzindo ao longo da história”.
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“Nossas crianças têm direito:
à brincadeira
à atenção individual
a um ambiente aconchegante, seguro e
estimulante
ao contato com a natureza
à higiene e à saúde
a uma alimentação sadia
a desenvolver sua curiosidade, imaginação
e capacidade de expressão
ao movimento em espaços amplos
à proteção, ao afeto e à amizade
a expressar seus sentimentos
a uma especial atenção durante seu
período de adaptação à creche
a desenvolver sua identidade cultural,
racial e religiosa”

A escolha entre as diferentes instituições
de educação infantil é tema de 3,5% dos
textos analisados enquanto 5,3%
focalizam a disputa por vagas. A primeira
pauta quase sempre trata de
estabelecimentos particulares entre os
quais os pais (leitores) podem optar para
os filhos na época de matrículas.
Quando a matéria tem essa característica de
serviço à população, orientando os pais na
escolha de um estabelecimento privado,
comentando e sugerindo estratégias de
adaptação da criança à creche ou à pré-
escola, o jornalista demonstra interesse pelos
aspectos pedagógicos, propriamente
educacionais. Tende a ser preciso, cuidadoso,
didático. Põe as atividades das crianças no
centro da matéria.
Se a pauta é a disputa por vagas, a tendência
observada pelos consultores desta pesquisa é
a de que os textos jornalísticos discutam
apenas o acesso. Mas acesso a quê,
exatamente? A resposta é: a um local onde o
conjunto de ações pedagógicas favoreça o
pleno desenvolvimento da criança e não a
apenas a um abrigo seguro onde ela possa
passar o dia enquanto os pais trabalham.
Quando o repórter vai até o estabelecimento,
em geral, centraliza as observações sobre a
qualidade da instituição apenas no visual
externo do prédio. Ao reforçar esse segundo
olhar, como foi observado em muitas matérias
sobre a falta de vagas no sistema público, a
mídia tende a perpetuar a noção de “uma
educação pobre para os pobres”.

A infância é uma fase do desenvolvimento
humano com características próprias. A
criança é um ser ativo, curioso, imaginativo,
criativo. Aprende com brincadeiras. Exercitar
riscos, rabiscos e desenhos é uma etapa
importante antes do ensino da escrita.
Assim, ao entrar em uma creche ou pré-
escola, é importante mudar o olhar: ao invés
de procurar por cadeiras e mesas dispostas
em salas, típicas da fase da escolarização, é
preciso buscar por livros de histórias,
brinquedos e observar se o espaço físico é
flexível, permitindo organizar diferentes
atividades e deixar a criança livre para
explorá-lo.
Ainda prevalece a noção, com raízes na
história da educação de crianças até os seis
anos de idade, que surge a partir da
urbanização, da industrialização, da inserção
da mulher na força de trabalho extra-
domiciliar e da conseqüente necessidade de
se pensar instituições e espaços para a
criança. Desde meados do século XIX, a
Pedagogia estuda e propõe condições para
tornar a pré-escola uma etapa rica, que
complemente as experiências vividas em
casa e em outros ambientes sociais.  Na
segunda metade do século XX, a Pedagogia
volta-se também para o atendimento das
crianças de 0 a 3 anos.
Na família e nas instituições de educação
infantil, o adulto deve propiciar ações para
que a criança interaja no mundo social, físico
e lógico. Nesse processo de desenvolvimento,
ela vive a partir da brincadeira, da
oportunidade do movimento, do ambiente
relacional, funcional, do jogo, vencendo
desafios propostos em relação à leitura do
mundo que a cerca. A atuação do adulto
nesse processo, permeada por relações
afetivas saudáveis, orienta, estimula e
problematiza. Esse desenvolvimento em um
ambiente enriquecedor propicia a
construção da auto-estima, da criatividade,
da segurança e da solidariedade.

... 3,8% (29)CARREGAM A ÓTICA
ASSISTENCIALISTA
Freqüentar uma instituição que promova o
educar e o cuidar é um direito da criança,
opção da família e dever do Estado. Esses
espaços de educação infantil deverão
organizar ações educativas práticas que
contribuam para que as crianças possam
experimentar as vivências necessárias para

(Trecho dos Critérios para um atendimento em creches que respeite os
direitos fundamentais das crianças, COEDI/MEC, 1995, por Fúlvia
Rosemberg e Maria Malta Campos)

ENTRE 769 REPORTAGENS,
ARTIGOS E EDITORIAIS
ANALISADOS…

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

DESENVOLVIMENTO
PLENO OU SÓ A VAGA

EM UM ABRIGO
SEGURO?
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seu desenvolvimento e nas quais os
profissionais da infância, principalmente
professores, possam construir projetos,
organizar espaços e estabelecer parcerias. No
universo de matérias que compõe esta
pesquisa, no entanto, em 3,8% dos textos, a
educação infantil é retratada apenas sob a
ótica assistencialista, ignorando as diretrizes
curriculares que direcionam essa prática
pedagógica.
A assistência social é também um direito da
criança, mas não resume a forma adequada
de cuidar e educar. É preciso considerar as
características de cada faixa etária e exigir
dos adultos a compreensão da importância
das brincadeiras, das atividades dirigidas e
semi-dirigidas. No Brasil, ainda há entraves
políticos, técnicos e financeiros para a
construção de uma condição educacional
para as crianças de 0 a 6. As creches são
pensadas como paliativas e, dentro dessa
abordagem assistencial, professores e
profissionais não são valorizados.
Nos textos, a ênfase está em financiamentos,
alimentação, situação de higiene e sono. São
todos pontos importantíssimos, mas não há
investigação sobre o ambiente, o cotidiano, os
brinquedos ou como a instituição desenvolve
a educação conjunta com a família.

... 8,6% ABORDAM O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A grande maioria das matérias que
relacionam educação infantil e
desenvolvimento da criança (8,6% ou 66 do
total de inserções) têm como tema principal
o Prêmio Qualidade na Educação Infantil,
promovido pela Fundação Orsa, pelo
Ministério da Educação e Undime às
melhores experiências de educação infantil
nos estados.
Nessas reportagens, porém, o foco não é a
questão pedagógica nem mesmo as práticas
ou experiências premiadas. Raras vezes uma
instituição é visitada pelos jornalistas
autores dos textos. A pauta quase sempre se
restringe à solenidade de entrega do prêmio,
realizada com a presença do presidente da
República em Brasília e repercutida em
agências de notícia. O contato com os
premiados de cada região é feito, na maioria
dos casos, por telefone, mesmo quando
estão na mesma cidade do jornal. Os
jornalistas perdem a chance de focalizar a
questão pedagógica, que é forte e

concretamente percebida a partir do prêmio
em si, refletida na entrega de materiais,
brinquedos, equipamentos e recursos que o
professor pode utilizar para enriquecer o
cotidiano das crianças de 0 a 6 anos.

... 0,4% (3) FOCALIZAM RECURSOS
MATERIAIS E RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
Os recursos materiais utilizados nas
instituições podem funcionar como
indicadores para o olhar da prática da
educação infantil. As formas de utilização e
organização do ambiente físico, social e
relacional refletem a concepção que a
instituição tem da criança de 0 a 6.
É preciso investigar tamanho, distribuição e
variedade de recursos materiais que
permitam o desenvolvimento da criança, e
que na pesquisa só são o tema principal em
0,4% das inserções. Aqui, as diferenças entre
a educação infantil e o ensino fundamental
precisam estar bem refletidas no espaço que,
ao invés de salas cuidadosamente
preenchidas com cadeiras e mesas, deve ser
ocupado privilegiando a brincadeira e as
demais atividades pedagógicas,
desenvolvidas ludicamente.
Esse percentual (0,4%) inclui as reportagens
cujo tema central são as relações
interpessoais. Isso reforça a necessidade de
que o índice aumente já que, para isso, o
jornalista deve procurar saber como se
desenvolve a aproximação com a família,
com a comunidade e como se estabelecem
essas presenças dentro da instituição, além
do número de adultos por grupo de crianças.

… 1,8% DISCUTEM COMO
QUALIFICAR O EDUCADOR
O profissional da infância, ou o professor de
educação infantil enquanto profissional,
reconhecido como tal, conta com apenas
uma inserção no universo da pesquisa, o que
reflete a presença de um número bastante
diversificado de terminologias utilizadas
para identificar o adulto que cuida e educa a
criança de 0 a 6. E a construção da
identidade do professor de educação infantil
passa pela qualificação profissional. Embora
apareçam algumas inserções na mídia sobre
o tema, a questão aqui é especificar o que se
entende por qualificação profissional, para
que, onde ela se realiza e como. Relacioná-la
com a legislação federal, com a política

pública municipal, e o locus onde ocorre.
Vale, aqui, incluir a discussão da busca da
identidade deste profissional e a relação com
os cursos de formação inicial e continuada.
Segundo a LDB e o Parecer 022/98, até 2007
todos os profissionais que passem a ser
contratados para atuar na educação infantil
deverão ter magistério ou curso de
Pedagogia, além de garantir sua formação
continuada, por meio de cursos, reuniões.
Também se estabelece a criação de equipes
multidisciplinares para atuar na área.
Paralelamente ao profissional, inclui-se a
FAMÍLIA – não na perspectiva do
assistencialismo, mas na relação que deve ter
com a instituição em compartilhar a
responsabilidade e o prazer na educação de 0
a 6, envolvendo avós, tias, irmãos mais
velhos e vizinhos. Entre as matérias
analisadas nesta pesquisa, todas elas
referentes, em primeiro lugar, a creches e
pré-escolas, 3,0% (23) abordam o papel da
família na educação dos filhos.

... 6,5% DOS TEXTOS QUE TRATAM DE
POLÍTICAS PÚBLICAS REFEREM-SE A
QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Políticas Públicas conduzidas pelas diferentes
esferas estatais correspondem a 58,0% (446)
das inserções sobre educação infantil
estudadas nesta pesquisa. Dessas, apenas 30
referem-se a questões pedagógicas – 3 delas
à educação especial e 14 à qualificação
profissional.
O essencial – traduzido aqui como a
educação, o aproveitamento do tempo da
criança na instituição para formar sua
inteligência, desenvolver estruturas de
aprendizagem, expressão, inserção e
interação social, para o entendimento de
suas emoções e o uso delas como forças
pessoais para o crescimento, a auto-
expressão e o relacionamento com o mundo
– está pouco presente nas matérias.

CAMINHOS PARA OBSERVAR
QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Além das reportagens cujo tema são
propostas pedagógicas para a educação
infantil, alguns itens podem ser observados
pelos jornalistas quando visitam instituições
para apurar uma matéria, independente do
foco principal da pauta. Isso significa, por
exemplo, despertar o olhar para a construção
de um novo ambiente para a educação
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infantil. O ambiente é educativo e
influencia a vida dos que ali estão. Essa
“arrumação” está relacionada ao projeto
pedagógico da instituição.
Um aspecto importante é a utilização de
diferentes espaços na comunidade, já que a
creche e a pré-escola não são os únicos
locais onde acontecerá a aprendizagem da
cultura. E concentrar mais atenção nas
atividades que são desenvolvidas pela
criança naquele estabelecimento do que nas
condições materiais para o funcionamento
da instituição ideal. É importante estar
atento ao despertar do senso estético entre
as crianças, por meio de uma proposta que
inclua linguagens expressivas, a coerência
entre os equipamentos e o plano
pedagógico, a regionalidade e a faixa etária
das crianças. E à arte na comunidade e sua
inserção no universo educacional.
Vale ter em mente alguns pontos que
garantem a qualidade na abordagem sobre
questões pedagógicas em matérias sobre
Educação Infantil:

RELACIONAR LEIS, POLÍTICAS
E PRÁTICAS
Confrontar a proposta individual de cada
estabelecimento com as políticas públicas
do município, estado, Federação e com
decretos e diretrizes legais. É possível
destacar o projeto político, pedagógico e as
práticas educacionais, lembrando que,
como definido pelas diretrizes curriculares
para a educação infantil, creche e pré-
escola não devem antecipar a escolaridade
nem negar à criança a oportunidade de
descobrir, aprender e se desenvolver.

EXPLORAR PESQUISAS ACADÊMICAS
No meio universitário, há um grande volume
de pesquisas nacionais e estrangeiras que
relacionam a primeira infância com o
desenvolvimento humano. Entre essas teses,
podem-se encontrar estudos sobre: as
relações entre a família e a equipe escolar; o
uso de materiais não-formais; a divisão de
responsabilidades entre escola, família e
Estado. Pesquisas conduzidas por ONGs,
Governo e organismos internacionais
oferecem dados sobre a situação da
educação infantil no Brasil e no mundo.

QUEM VAI APLICAR AS PROPOSTAS
PEDAGÓGICAS?
Na equipe docente é importante verificar a
qualificação e o número de profissionais
para cada grupo de crianças em diferentes
faixas etárias. Na proposta pedagógica,
as atividades previstas e se elas estão
organizadas de forma a ampliar o
universo cultural, o repertório, a
fantasia, o movimento, a leitura de
imagens, sons e palavras.

BRINCAR PARA APRENDER
“Brincar com criança não é perder tempo, é
ganhá-lo: se é triste ver meninos sem escola,
mais triste ainda é vê-los sentados
enfileirados, em salas sem ar, com exercícios
estéreis, sem valor para a formação do
homem” (Drummond)
Na educação infantil, a criança aprende
através do brincar, que lhe permite descobrir,
explorar, crescer e, conseqüentemente,
aprender. É essencialmente diferente do
ensino fundamental. A criança de 0 a 6 tem
necessidades, interesses específicos e
estágios de desenvolvimento que devem ser
respeitados. As matérias analisadas
estabelecem uma relação muito forte entre
prática de ensino e método, o que fortalece a
ação do adulto em olhar a educação infantil
com foco no de rol de atividades e não na
criança como um todo.
Transformações do sistema produtivo e das
relações de trabalho assombram pais e mães
com o fantasma do futuro desemprego de
seu filho, os quais passam a acreditar que as
crianças deveriam ser estimuladas a obter
sucesso, o que é comumente associado, no
caso de creches e pré-escolas, a uma
antecipação da escolaridade, e isso pode ter,
na realidade, reflexos negativos no
desenvolvimento da criança.
A educação infantil não deve se basear na
divisão por disciplinas ou em horários
rígidos, como no modelo do ensino
fundamental. Para se desenvolver pessoal e
socialmente, a criança precisa ter acesso ao
conhecimento do mundo, o que, no seu
caso, se dá na brincadeira e na descoberta,
pelas quais desenvolve o senso estético e
princípios éticos. O parecer do Conselho
Nacional de Educação sobre as Diretrizes
Nacionais para a Educação Infantil reúne
conceitos e caminhos para entender melhor
essa concepção.

PENSAR O ESPAÇO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A organização do espaço ajuda a criar
condições pedagógicas para o
desenvolvimento dos valores de autonomia,
responsabilidade, solidariedade, cooperação
e respeito, pela oportunidade que oferece à
criança de se relacionar com o outro, com
animais, a natureza e o mundo que tem à
sua volta. Essas possibilidades podem ocorrer
em creches, pré-escolas, parques e praças
infantis, entre outros espaços.
Para a criança, o espaço é um ambiente.
Mais do que a metragem que ocupa, para a
criança existe, segundo definiu a arquiteta
Mayumi Souza Lima, “o espaço-alegria,
espaço-medo, espaço-proteção, espaço-
mistério, espaço-descoberta, enfim, os
espaços da liberdade ou opressão”.
Os seguintes itens podem ajudar o jornalista
a analisar a qualidade do espaço de uma
instituição de educação infantil:

• Ele oferece oportunidades para as crianças
fazerem experiências com água, terra,
plantas?

• Não  apresenta risco de se machucarem?
• Tem área livre e espaçosa para atividades

de movimento amplo, como correr,
esconder-se, andar de triciclo?

• Oferece proteção contra chuva e sol
fortes?

• É iluminado e ventilado?
• Os ambientes são alegres, acolhedores?
• A decoração é feita com trabalhos das

crianças e/ou com motivos de nossa
cultura?

• As mesas e cadeiras são adequadas ao
tamanho das crianças e leves parar serem
movidas por elas mesmas?

• O espaço da sala é suficiente para
organizar diferentes ambientes ou centros
de atividades e permite a mobilidade das
crianças entre um centro e outro?

• As estantes ou armários podem ser
alcançados pelas crianças na busca de
materiais para atividades, como jogos,
tintas, papéis, brinquedos?

• As maçanetas, pias, torneiras, estão em
altura adequada ao tamanho das crianças?

• Há um espaço para as mães
amamentarem?
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Creche
É a instituição para crianças de 0 a 3 anos. No Brasil, essa faixa etária foi
historicamente atendida na esfera da ação social, priorizando cuidados como saúde,
alimentação e segurança. Grande parte dessas crianças freqüenta instituições
filantrópicas e associações comunitárias. Mas, desde a aprovação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB) em 1996, as creches passaram a integrar o sistema de
educação básica dos municípios e a ter que responder por diretrizes curriculares
básicas, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, com profissionais
preparados para garantir que, naquele espaço, a criança tenha acesso aos estímulos
que garantem seu desenvolvimento pleno.
Pré-escola
Dos 4 aos 6 anos de idade, a criança pode ir à pré-escola. Atualmente, esse espaço é
mais freqüentado por crianças de famílias de renda média ou alta. Aqui é muito
importante destacar que a pré-escola não significa “fora da escola” nem “antes da
escola”. Essa etapa da escolarização faz parte do ensino básico e também deve ser
administrada pelos municípios, sujeita a diretrizes pedagógicas. Não é uma fase
preparatória para o ingresso no ensino fundamental. As crianças nessa idade
possuem necessidades pedagógicas específicas e diferentes daquelas que já iniciaram
sua alfabetização.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) reúne dados sobre os membros do
Sistema das Nações Unidas para medir as condições que oferecem para o
desenvolvimento pleno de sua população. Vai muito além de utilizar a renda pessoal
e o crescimento econômico de um país como indicadores de boas condições de vida,
estudando diversos indicadores que ajudam a retratar as oportunidades, o direito de
escolha, o poder de participação das pessoas e da comunidade no processo de
desenvolvimento e a distribuição eqüitativa dos resultados do mesmo pela população.
No relatório Situação da Infância Brasileira 2001, o Unicef Brasil reuniu indicadores
que ajudam a traçar um panorama das condições que o País oferece para o
desenvolvimento de suas crianças, compondo o Índice de Desenvolvimento Infantil
(IDI). Ambos os índices enfrentam as limitações de tentar mensurar a complexidade
do conceito de desenvolvimento humano, mas têm aplicações importantíssimas, que
desafiam esses limites e impulsionam a continuidade do processo de criar um novo
paradigma, mudando o foco apenas do desenvolvimento econômico para o humano.
No caso específico do IDI, é clara sua utilidade para mobilizar recursos e vontade
política e no processo de municipalização das políticas para as crianças de 0 a 6.

Nos primeiros três anos de vida, as sinapses, espécies de pontes entre um neurônio e
outro, fazem o cérebro chegar a 1,2 quilos, quase o tamanho que terá na fase
adulta. Essa rede se desenvolve quando a criança vê, ouve, sente. Ou seja, quando
recebe estímulos. Acredita-se que a estabilidade emocional, o vocabulário potencial e
a capacidade de racionínio lógico são determinados até os quatro anos. Pesquisas do
IPEA apontam que os brasileiros que freqüentam a pré-escola entre os 5 e 6 anos
tendem a aumentar sua renda futura em até 18%. Em todo esse período, a família, a
creche, a pré-escola e outros ambientes de convívio complementam a socialização e o
cuidado afetivo da criança.  Garantir o pleno desenvolvimento das futuras gerações
depende, assim, em primeiro lugar das condições que as crianças experimentam em
casa. E pode se dar em espaços alternativos, como o Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento em Belo Horizonte (foto), que, entre outros projetos, disponibiliza
brinquedos e jogos destinados ao desenvolvimento das capacidades de crianças da
comunidade. O Banco de Projetos Sociais (www.andi.org.br) lista iniciativas
de todo o País.

EDUCAÇÃO INFANTIL

A FAMÍLIA E
OUTROS
AMBIENTES

ÍNDICES PARA O
DESENVOLVIMENTO
HUMANO E INFANTIL
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A educação acontece na família, no bairro,
em parques, em projetos que
complementam as vivências que a criança
experimenta em casa e nas instituições que
integram o sistema de educação básica,
como creches e pré-escolas. Esta análise de
mídia avalia a cobertura da mídia impressa à
educação nos primeiros seis anos de vida
paralela à oferecida pela família: apenas
aquela que acontece em estabelecimentos
apropriados para oferecer esse atendimento.
No ano 2000, políticas públicas conduzidas
pelas diferentes esferas estatais
correspondem a 446 inserções sobre
Educação Infantil. Isso representa 58% do
universo de 769 reportagens, editoriais e
artigos analisados para esta pesquisa. A
sociedade civil, incluídas empresas e
entidades do Terceiro Setor, é o foco
principal em 9,9% das matérias. Já o
tratamento da Educação Infantil de um
ponto-de-vista geral e não-governamental é
o tema central em 32,1% (ver gráfico Temas).
As políticas públicas estatais respondem,
assim, pela maioria dos textos, o que justifica
um mergulho em números extraídos desse
universo específico – as 446 matérias que
compõem a cobertura das políticas
governamentais para educação infantil no
universo desta pesquisa.  As administrações
municipais são o nível de governo focalizado
em 255 matérias sobre políticas públicas
estatais, enquanto o Governo Federal
aparece em 120 delas.
Esse último dado evidencia a tendência da
imprensa em dedicar uma parte significativa
da cobertura do tema às ações do Ministério
da Educação. Por quê deveria ser diferente?
No caso da educação infantil, porque ela
integra o sistema de educação básica, que é
de resposabilidade municipal. Ou seja, há
fontes de informação sobre o tema em cada
um dos 5.500 municípios brasileiros,
responsáveis por garantir o acesso a
instituições para as crianças do País em seus
primeiros seis anos de vida.
Essa municipalização está em curso depois

de haver sido definida por diversas leis
aprovadas na última década. Pode-se dizer,
assim, que a educação infantil no País se
encontra em uma fase de transição. Nesse
momento de transferência de
responsabilidades, alguns índices deveriam
ter aparecido mais na cobertura: os das
parcerias entre diferentes esferas do governo
(ver gráfico As matérias se referem a).
Nas cobertura das políticas públicas estatais,
os próprios governos pautaram a mídia. Se
somarmos anúncios  oficiais  de  medidas
(140 inserções), a resposta do governo a
movimentos (38) e a divulgação de
procedimentos de avaliações (42), chegamos
à seguinte cifra: 49,3% das 446 inserções
relativas ao tema foram geradas a partir de
um dos níveis governamentais
(ver gráfico O que gerou matérias sobre
políticas estatais).
Esse índice esconde um problema na
cobertura de políticas públicas: ainda são
pouco ouvidas fontes não-oficiais que
podem agregar perspectivas novas e
contextualizar a iniciativa com seus aspectos
positivos e negativos. Os momentos nos
quais o governo pauta a mídia tendem a
resultar em matérias favoráveis a suas
iniciativas. 75% dos anúncios oficias geram
matérias positivas para o governo. Já nos
textos gerados por informações do
segmento educacional, por exemplo, 71,7%
das inserções são desfavoráveis ao governo.
Esses dados reforçam a necessidade de
diversificar as fontes de informação. Assim, é
possível cobrir, por exemplo, o anúncio
oficial abrindo espaço para que segmentos
sociais relacionados à educação infantil
possam contextualizar e, inclusive, contestar
o programa, ação ou medida anunciados.
Ouvir o Legislativo, que possui comissões
especializadas na área de educação e só foi a
fonte em 2,7% das inserções, pode ser o
ponto de partida para estabelecer um
contraponto aos executivos. O mesmo se
aplica ao Terceiro Setor, universidades,
grupos sociais e organismos internacionais.

MÍDIA E GOVERNO
LIMITAÇÕES DE UMA

PAUTA OFICIAL
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FALTAM OPINIÕES
SOBRE EDUCAÇÃO

INFANTIL NOS
JORNAIS
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Agrupando-se os veículos analisados nesta pesquisa por região, a cobertura realizada
no Norte apresenta 48,3% de inserções favoráveis aos diferentes níveis de governo,
16,9%, desfavoráveis e 34,8% neutras. No Sul, por exemplo, o índice de matérias com
uma visão positiva das ações governamentais cai para 28,9% e o índice que cresce
mais é o de matérias neutras (53,3%). A análise das matérias publicadas em regiões
com altos índices de inserções favoráveis ao governo demonstra uma tendência de se
mostrar apenas o oficial. Comemora-se e a inauguração de cada nova creche, sem
estabelecer um contraponto, questionando, por exemplo, quantas creches seriam
necessárias para atender às reais demandas do município ou se esse é o melhor
destino para o gasto público com a educação infantil. Questionamentos que, por si só,
transformariam a matéria em neutra para efeitos desta pesquisa.

Entre os 14 jornais que apresentaram índices de participação superiores a 3% no
universo desta pesquisa (ver ranking, p. 15), as diferenças regionais voltam a se
manifestar. Desses 14 veículos, 6 são da região Sudeste e apresentaram, todos, índices
de matérias desfavoráveis superiores aos de favoráveis, assim como elevados
percentuais de inserções neutras. No caso dos 8 jornais das regiões Centro-Oeste
(inclusive um dos primeiros colocados do ranking), Norte e Nordeste, 6 apresentaram
mais inserções favoráveis ao governo, sendo que em 4 deles o índice foi superior a
40%, como mostra a tabela. No caso do Estadão do Norte, o índice favorável ao
governo foi de 70,8%. Tais dados tendem a demonstrar parcialidade por parte de
jornais, assim como a tendência a ouvir poucas fontes - as governamentais.

É possível verificar que nas regiões Norte e Nordeste, onde aparecem os mais altos
índices de material favorável aos governos, também as principais fontes são as
governamentais. A pouca variedade de fontes inibe uma maior diversidade de
informações sobre o tema. A melhora da cobertura implica, entre outras coisas, em
uma mudança do viés oficialista. É necessário ressaltar que no ano 2000 as eleições
municipais produzem o aumento da inauguração de creches e pré-escolas, o que
permite aos governos se exporem mais no noticiário sobre o tema.

A forma como os textos são assinados também evidencia uma cobertura distoante
entre as diferentes regiões. No Sul, Norte e Nordeste o índice de inserções para as
quais não foi possível identificar os autores é superior a 63%, contrastando com os
35% da região Sudeste. Esse elevado índice de textos órfãos prejudica a informação
do leitor. Muitas vezes, trata-se da reprodução de matérias de agências noticiosas
sem a explicitação de tal uso nem a contextualização local do assunto tratado.

DIFERENÇAS
REGIONAIS

NA COBERTURA
DA EDUCAÇÃO

INFANTIL
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Os primeiros colocados do
ranking e suas posições para
com o governo

Presença da fonte Executivo
(Federal, estadual e
municipal), por região

Regiões

Assinaturas
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Em 84,5% dos textos que compõem esta
análise foi possível identificar a fonte da
informação que gerou a matéria. O índice
representa 650 das 769 inserções. Dessas,
quase um terço tem como fonte o Poder
Executivo - municipal, estadual ou federal.
As três esferas legislativas são fonte em
apenas 2,7% das matérias. As preocupações
parlamentares refletem, em grande medida,
os anseios da sociedade, o que, pela difícil
mensuração, acaba sendo tomado como
aquilo que é coberto pela mídia. Se os
parlamentares têm pouco a dizer, e por isso
não são ouvidos, é preciso compreender que
eles não são instigados a se preocuparem
com  o tema.
Conclusões semelhantes podem ser extraídas
da participação do Judiciário e Ministério
Público como provocadores de matérias sobre
Educação Infantil. Cada um foi citado em
uma matéria. Instituições tão ativas em
questões relacionadas a crianças e
adolescentes não figuram no debate sobre
Educação Infantil que chega à mídia.
Mais surpreendente, no entanto, é que o
Conselho Tutelar tenha gerado apenas uma
das 769 reportagens, artigos e editoriais
analisados. E que todos os demais conselhos
(de educação, saúde, da criança e do
adolescente…) respondam juntos por 14
matérias no ano 2000.
Além de essas fontes ampliarem sua atuação
junto à mídia, e vice-versa, há espaço para
aumentar, por exemplo, a participação das
universidades na pauta dos jornais. Foi o
conhecimento acadêmico produzido nas
últimas décadas que gerou a maior parte das
mudanças legais e pedagógicas que se tentam
implantar no País, e nesse ambiente continua
sendo produzido um grande número de
pesquisas sobre a faixa etária dos 0 aos 6.

QUEM PAUTA A
IMPRENSA?

Fontes e referências para
matérias sobre Educação

Infantil podem ser encontradas
no site da ANDIwww.andi.org.br
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A Infância na Mídia acompanha, desde
1996, as matérias sobre crianças e
adolescentes publicadas em algumas revistas
de circulação nacional. Em 2000, Amanhã,
Cláudia, Criativa, Época, Exame, Istoé, Marie
Claire e Veja totalizaram, juntas, mais de 800
inserções sobre infância e adolescência. A
Educação Infantil, no entanto, teve menos
que 15 inserções como tema principal de
reportagens, editoriais ou artigos nesses
veículos.
Apesar do pequeno espaço que creches, pré-
escolas e outros estabelecimentos onde
ocorre o cuidar e o educar de crianças de 0 a
6 anos ocuparam nessas publicações, parte
dos equívocos apontados no estudo das 769
matérias de jornais impressos que compõem
o universo desta análise de mídia aparecem
nos textos das revistas.
Em uma matéria sobre o aumento do
número de crianças nordestinas
freqüentando a pré-escola, por exemplo,
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) são apresentados para
mostrar que Recife tem 77% das crianças
matriculadas nessa faixa etária, enquanto a
média nacional é de 58%. Uma das
conclusões, no entanto, é que “essas crianças
estão sendo mais bem preparadas para
ingressar no ensino fundamental”. A pré-
escola não tem como função preparar a
criança para o ingresso na etapa seguinte de
ensino, mas sim permitir que ela desenvolva
plenamente capacidades emocionais,
cognitivas, lingüísticas, artísticas que, nessa
faixa etária, têm mais chances de serem
estimuladas. Quando os estabelecimentos
que atendem crianças de 4 a 6 anos tentam
imitar a escola, aspectos pedagógicos
fundamentais para garantir esse
desenvolvimento pleno tendem a ser
ignorados. Trata-se de um erro de
concepção.
Na cobertura da tragédia de Uruguaiana, a
exemplo dos jornais, o foco ficou
exclusivamente na negligência que causou a
morte de 12 crianças que dormiam
desacompanhadas no cômodo da creche
onde se iniciou um incêndio. O episódio não
despertou na imprensa questionamentos
sobre que tipo de condições estão sendo
oferecidas no País para a formação das
próximas gerações. A creche tinha, segundo

um dos textos, 117 crianças matriculadas e
nenhum extintor de incêndio nas paredes. A
observação, absolutamente grave e
pertinente, não foi estendida a aspectos
fundamentais de um estabelecimento que,
pela lei brasileira, deve oferecer o ambiente
para que as crianças se desenvolvam
plenamente. Esse desenvolvimento é
indissociável de condições de segurança e
higiene. Mas de nenhuma maneira pode ser
desligado dos aspectos pedagógicos
desenvolvidos no local. Quais eram as
atividades realizadas na creche? Como
estava aproveitado o espaço? Como eram os
brinquedos? Qual a formação dos
profissionais que trabalhavam no local?
Mais uma vez, a imprensa ingnorou que
aquele estabelecimento deveria oferecer,
além de um local seguro para que mães e
pais de um bairro carente deixassem seus
filhos no horário de trabalho, condições para
que 117 brasileiros dessem os primeiros
passos de seu desenvolvimento humano.
O mesmo raciocínio aparece, por exemplo,
em uma matéria sobre a angústia de mães
que trabalham fora e precisam se separar
dos filhos por boa parte do dia quando
termina a licença maternidade. Dirigida a
leitoras das classes média e alta, a
reportagem exemplifica opções como deixar
os filhos aos cuidados de uma babá, com
familiares ou em creches. Ao se referir a
uma empresa que cumpre a lei oferecendo o
acesso a esse estabelecimento, a reportagem
cita que a creche foi implantada para
atender às necessidades das funcionárias.
Novamente, é uma visão incompleta: a
principal missão de uma creche é atender às
necessidades da criança. O acesso a um
estabelecimento que ofereça condições de
pedagógicas e de segurança é um DIREITO
dos brasileiros em seus primeiros seis anos
de vida, uma opção de suas famílias e um
dever do Estado.

CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS
UMA PAUTA
TÍMIDA NAS
REVISTAS
DO PAÍS

27



Há pouco mais de 18 meses nasceu a Rede ANDI, uma parceria entre
organizações de comunicação pela infância e adolescência, com o
objetivo de facilitar o diálogo entre as fontes de informação,
jornalistas e veículos de comunicação em todo o País, contribuindo
para a qualidade da informação sobre os aspectos fundamentais
para a promoção dos direitos e para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes brasileiros.
Entre outras ações, as cinco agências da Rede realizam pesquisas
semestrais sobre a cobertura dos temas relevantes para a infância e a
adolescência em publicações de seus estados. Os resultados revelam
diferenças regionais da imprensa brasileira. No segundo semestre de 2000,
por exemplo, os jornais de influência local no Amazonas, Pernambuco e
Bahia/ Sergipe apresentaram percentuais de matérias que investigam
soluções para os problemas que denunciam superiores à média nacional,
verificada na pesquisa Infância na Mídia, que desde 1996 analisa os 50
maiores jornais de 24 capitais brasileiras.
O índice nacional de Busca de Soluções é 31,01%. A imprensa de
Pernambuco alcançou 63,64%; a amazonense, 40,5%; e as de
Bahia e Sergipe, 38,3 %. Minas Gerais (24,7%) e Paraná (17,2%)
estão abaixo da média.
A articulação regional amplia o universo de jornais acompanhados,
antes restrito às capitais, aumentando a aproximação com os
veículos dos principais municípios de cada estado. Os jornais de
interior são monitorados nas pesquisas regionais, que também
comparam seu desempenho com o de veículos da capital. Dos 37
jornais pesquisados pelas agências da Rede ANDI, 25 são das capitais
e 12 de outros municípios. Os jornais do interior são 32,4% do
universo pesquisado.
A Rede iniciou suas ações em março de 2000 com a transferência de
métodos e estratégias desenvolvidas pela ANDI nos últimos anos,
com o propósito de investir na formação de uma cultura jornalística
que investigue e priorize as questões relativas ao universo das
crianças e adolescentes sob a ótica de seus direitos e do
desenvolvimento humano.

MAIS DE 10 MIL MATÉRIAS ANALISADAS NO 2º
SEMESTRE DE 2000

As cinco agências da Rede ANDI acompanharam diariamente, apenas no
segundo semestre de 2000, 37 jornais de capitais e do interior. Em 2001,
já são 39 os jornais monitorados. Cada agência analisa quantitativa e
qualitativamente a cobertura desses veículos de comunicação sobre a
infância e adolescência em seus estados. Os resultados dessas análises
são publicados em cinco diferentes pesquisas semestrais. Em um ano
foram lançadas oito edições regionais.
Apenas no segundo semestre de 2000, foram analisadas 13.002
reportagens, artigos e editoriais. Em cada estado, esses resultados
são apresentados e discutidos com os veículos de comunicação,
atores da sociedade civil ligados às áreas da infância e da

Pluralidade ameaçada
quando a pauta oficial
predomina

ENEIDA MARQUES
DIRETORA-EXECUTIVA DA AGÊNCIA UGA-UGA DE

COMUNICAÇÃO

“Integrar a Rede ANDI tem um forte significado para
a Agência Uga-Uga de Comunicação sob três
aspectos: o da visibilidade nacional, fortalecida pela
credibilidade da ANDI; o do olhar para a mídia
regional, levando em conta que a imprensa
amazonense, pela primeira vez, seria analisada
qualitativa e quantitativamente; e o da proposta da
Rede ANDI de, por meio de suas ações, estimular a
qualidade da informação e uma cultura jornalística
de compromisso social, voltada para a promoção e
defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O Amazonas, por suas características geográficas e
sua história de colonização e desenvolvimento,
ainda aparece nas estatísticas
oficiais com baixos índices de
desenvolvimento humano, o
que também confere à sua
população uma consciência
social em fase de construção.
Isso se reflete na imprensa,
como mostra a pesquisa A
Criança e o Adolescente na
Mídia – Amazonas.
Embora o tema Educação seja
o mais abordado, matérias
sobre Violência continuam
entre as primeiras posições.
Nossas análises também apontam que a principal
fonte de notícias dos jornais de Manaus é o Poder
Executivo. Ou seja, estamos perdendo a oportunidade
de envolver diversos atores sociais no debate e
adotando um comportamento de subserviência à
informação oficial.
O trabalho que a Agência Uga-Uga desenvolve no
Amazonas há pouco mais de um ano chega para
desfazer alguns mitos, derrubar tabus e mostrar, de
forma despretensiosa, aos profissionais de
imprensa, às fontes de informação e aos veículos
de comunicação, que é possível melhorar o nível da
informação, ser mais ético e contribuir, não com o
futuro, mas com o presente de crianças e
adolescentes amazonenses.”

IMPRENSA REGIONAL SE DESTACA   

LUÍS CLÁUDIO ALVES • COORDENADOR DA REDE ANDI

APOIOS LOCAIS: UNICEF,

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE MANAUS,

SAVE THE CHILDREN.

www.uga-uga.hpg.com.br

telefone: (92) 231-1385
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adolescência e estudantes universitários. Dessa forma, as agências
utilizam as pesquisas como instrumentos facilitadores do diálogo
entre as fontes de informação e os veículos e profissionais de
comunicação das capitais e do interior.
As pesquisas, articuladas com outras ações, são instrumentos para a
imprensa observar virtudes e equívocos cometidos na cobertura,
assim como as mudanças editoriais sugeridas por especialistas. Para
as fontes de informação, as análises de mídia representam a
possibilidade de ler criticamente a imprensa e avaliar sua própria
responsabilidade na qualidade geral da informação.
• A Rede ANDI tem o apoio da Fundação Avina, Fundação W. K.
Kellogg, União Européia/Novib/ Missão Criança e Unicef.

AÇÕES DAS AGÊNCIAS REGIONAIS

Clipping Hoje ❿ Resumo diário de notícias sobre a criança e o
adolescente publicadas em jornais da capital e interior, enviado a
jornalistas e atores sociais.
Prioridade Absoluta ❿ Agenda semanal de eventos ligados aos
direitos da criança e do adolescente.
Banco de Projetos Sociais ❿ Base de dados sobre projetos e
entidades que atuam na área da infância e adolescência, contatos de
especialistas e coleção de artigos.
A Criança e o Adolescente na Mídia ❿ Publicação semestral com a
análise da cobertura dos principais jornais do estado.
Assessoria de imprensa ❿ Apoio eventual na divulgação de eventos
relacionados à infância e adolescência.
Oficinas de Interação ❿ Encontros para aprimorar o diálogo entre
jornalistas, atores sociais e especialistas.

COMO FAZER PARTE…

A fase piloto da Rede foi financiada com recursos captados pela
ANDI e pelas agências regionais. Agora, cada agência é responsável
por sua sustentabilidade. O conselho gestor, formado pelos líderes
das organizações que integram o projeto, é quem aprova a entrada
de novos parceiros.
A nova agência se compromete por pelo menos 18 meses, atestando
ter recursos físicos, financeiros e humanos para cumprir os
compromissos durante o período, considerado ideal para a
transferência de tecnologia e integração à Rede. É preciso ainda
disponibilizar espaço físico e equipamentos para a agência. Um
jornalista em horário integral, um jornalista assistente e quatro
estagiários cursando a universidade compõem a equipe mínima.
Cidade Futura, em Santa Catarina, e Amencar, no Rio Grande do Sul,
devem abrir novas agências regionais este ano. E, com apoio da Save
the Children, estuda-se neste momento a entrada de uma agência
no Rio de Janeiro.

Mais poder de
atuação e troca
de experiëncias

ANNA PENIDO
DIRETORA-EXECUTIVA DA CIPÓ COMUNICAÇÃO

INTERATIVA

“A Rede ANDI é um exemplo de como as
organizações não-governamentais bem-sucedidas
podem ampliar a abrangência da sua atuação,
trabalhando em conjunto com instituições menos
experientes, que se capacitam a replicar estratégias
e procedimentos já testados e consolidados,
sempre com liberdade para criar e imprimir a sua
própria identidade às ações que multiplicam. Com
muita eficiência e muita generosidade, a ANDI tem
dividido conosco o resultado de seus aprendizados,
tanto no que se refere à mobilização da mídia pela
infância e adolescência, quanto nas áreas de

gestão e captação de
recursos.
Novos conhecimentos vêm
agregando consistência e
competência à nossa prática
cotidiana. Todos nós,
inclusive a própria ANDI,
temos aprendido também a
trabalhar de maneira
articulada com outras
instituições. Os processos
inerentes à Rede ANDI são
altamente democráticos,
envolvendo a ampla

participação de todas as organizações integrantes
na definição de objetivos e métodos. Aprendemos
uns com os outros, construímos juntos e
quebramos definitivamente com a lógica da
competição, que não deve ter espaço entre as
organizações do Terceiro Setor.”

 NA INVESTIGAÇÃO DE SOLUÇÕES

APOIOS LOCAIS: UNICEF, IG,

INSTITUTO AYRTON SENNA,

INSTITUTO C&A, CIA. BRASILEIRA

DE ALUMÍNIO – CBA.

www.cipo.org.br

telefone: (71) 461-4340
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redeandi@andi.org.br

telefone: (61) 322-6508
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Entre os temas mais abordados nos estados onde a Rede
ANDI está presente, cinco se repetem nas primeiras posições -

Educação, Violência, Direitos e Justiça, Terceiro Setor e
Saúde - mantendo a tendência apontada pela pesquisa
realizada anualmente pela ANDI com 48 veículos de 24

capitais. Educação é o tema mais abordado no Amazonas,
Paraná, Bahia e Sergipe. Em Minas Gerais e Pernambuco,

Violência foi o foco do maior número de matérias. Algumas
realidades regionais, no entanto, não chegam a influenciar a
pauta dos jornais. Em Pernambuco, por exemplo, estado que

tem a terceira maior taxa de mortalidade infantil do País –
58,2 por mil nascidos vivos, segundo últimos dados do IBGE –

o tema ocupa o 12º lugar no ranking.

A mídia melhor
preparada:
um País mais
esclarecido

PAULA BAENA E LILIAN ROMÃO
COORDENADORAS DA CIRANDA
CENTRAL DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA

O projeto da Rede ANDI representa para a Ciranda
uma experiência que vem, diariamente, agregando
um grande valor ao trabalho da instituição com a
mídia e com os atores sociais do Paraná.
A Ciranda nasceu em 1998 integrada à ANDI. Com
a Rede, o trabalho ganhou mais força. A
possibilidade de atuar somando o trabalho de
outras agências que se dedicam a qualificar suas
mídias locais é extremamente gratificante e nos
inspira tanto a buscar novas pautas quanto a
regionalizar as pautas
nacionais.
É cada vez maior o número
de jornalistas, organizações,
estudantes e atores da área
da infância buscando
informações, divulgação e
apoio em iniciativas e
trabalhos desenvolvidos na
área da infância e da
juventude.
Estamos diante de um
projeto com força nacional e
que, ao mesmo tempo, atua regionalmente,
levando o trabalho de cada agência às diferentes
regiões do País. Quando cada estado tiver uma
agência da Rede ANDI atuando em favor da
criança e do adolescente, mais rápido teremos um
País mais esclarecido e uma mídia melhor
preparada.“

Jornais pesquisados: A
Tarde, Tribuna da Bahia

e Correio da Bahia
(Salvador); A Região

(Itabuna); Jornal do Sol
(Porto Seguro); Jornal
Noite e Dia (Feira de

Santana); Jornal Nova
Fronteira (Barreiras);

Diário da Região
(Juazeiro); Cinform,

Gazeta de Sergipe,
Jornal da Cidade e
Correio de Sergipe

(Aracaju).

Jornais pesquisados: A
Crítica, Amazonas em

Tempo e Gazeta
Mercantil Regional

(circulação estadual);
Jornal do Commercio e

Diário do Amazonas
(Manaus).

EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA
SÃO PRIORIDADE NOS

NOTICIÁRIOS ESTADUAIS

APOIOS LOCAIS: FUNDAÇÃO

MAURÍCIO SIROTSKY, UNICEF,

PROVEDOR ONDA.

www.ciranda.org.br

telefone: (41) 224-3925
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Relações mais
criativas entre
sociedade
civil e mídia

LUIZ GUILHERME GOMES
DIRETOR OFICINA DE IMAGENS

“A afinidade entre missões institucionais, projetos e
ações aproximou, inicialmente, Oficina de Imagens
e ANDI. A Oficina de Imagens vinha desenvolvendo
pesquisas e metodologias dentro do campo da
inter-relação comunicação e educação,
trabalhando a relação entre mídia e crianças e
adolescentes no contexto da escola (educação
formal) e da sociedade (educação não-formal),
inclusive em projetos que visavam envolver esse
público na leitura e discussão da própria mídia.
Além da infra-estrutura física, profissionalização
dos recursos humanos, capacitações em captação

de recursos e planejamento
estratégico, o projeto Rede
ANDI tornou-se uma área
dentro da nova estrutura
organizacional, interligado
com as ações e projetos
historicamente desenvolvidos
pela Oficina de Imagens.
Conseqüentemente, serviu de
impulso para o
desenvolvimento de outras
áreas, e, ao mesmo tempo,
ganhou contribuições das

metodologias já desenvolvidas.
As ações básicas do projeto Rede ANDI, que
atingem um número considerável de atores, têm
contribuído, de alguma forma, para o
estreitamento de relações entre as organizações da
sociedade civil, mídia e empresas socialmente
responsáveis. Como atividades integradas a essas
ações, estamos conseguindo articular melhor as
organizações que integram a Rede Mineira do
Terceiro Setor, bem como, no conjunto de ações
denominadas Universidade Cidadã, dialogar com
alunos e professores universitários, mobilizando os
estudantes em torno de projetos e atividades
acadêmicas e realizando visitas às equipes dos
jornais pesquisados da capital e interior de MG.”

Jornais pesquisados:
Gazeta do Povo, O
Estado do Paraná,
Folha do Paraná,
Gazeta Mercantil
Paraná (circulação
estadual); Jornal do
Estado e Primeira Hora
(Curitiba); O Paraná
(Cascavel); Gazeta do
Paraná (Foz do Iguaçu,
Cascavel).

Jornais pesquisados:
Estado de Minas, Diário
da Tarde, O Tempo e
Hoje em Dia (Belo
Horizonte), Tribuna de
Minas (Juiz de Fora),
Diário do Rio Doce
(Governador Valadares),
Correio (Uberlândia).

Jornais pesquisados:
Diário de Pernambuco,
Jornal do Commercio e
Folha de Pernambuco
(circulação estadual),
Gazzeta Regional
(Petrolina), Vanguarda
(Caruaru), Gazeta
Mercantil/Nordeste (PE,
AL, PB e RN).

APOIOS LOCAIS: MAXITEL, CTBC

TELECOM, JORNAIS O TEMPO, HOJE

EM DIA, CORREIO, DIÁRIO DO RIO

DOCE E TRIBUNA DE MINAS.

www.latanet.com.br

telefone: (31) 3461-3584

M
IN

A
S
 G

ER
A

IS

31



Ampliando o
projeto
de cada
instituição

RICARDO PAIVA
DIRETOR DO AUÇUBA COMUNICAÇÃO INTERATIVA

“A tendência atual dos trabalhos na área social
converge para ações articuladas. A ampliação das
atuações de organizações nas mais diversas áreas
tem passado pela construção de parcerias e pelos
trabalhos em rede. Nessa realidade, a Rede ANDI
vem ocupar um espaço de trabalho voltado para a
sensibilização e qualificação dos meios de
comunicação no Brasil no tangente à defesa dos
direitos de crianças e adolescentes. É um trabalho

articulado, de extrema
importância para o Auçuba,
que, desta forma, consegue
aumentar a envergadura de
seu projeto, aproximar-se de
instituições afins e ganhar
qualidade na execução de
suas ações.
Participar da Rede ANDI
garante o intercâmbio de
idéias, o aperfeiçoamento
profissional e um retorno
maior e de melhor qualidade

aos parceiros atendidos pelo Auçuba. Além de
permitir a multiplicação das técnicas e
metodologias desenvolvidas por nossa instituição.”

PROGRAMA FORMA
JORNALISTAS PARA A
COBERTURA SOCIAL

As agências da Rede ANDI contribuem para a formação de
estudantes universitários, inserindo futuros mobilizadores sociais
e profissionais da imprensa no universo dos direitos humanos.
Cada agência oferece no mínimo quatro bolsas a participantes do
Programa de Treinamento em Comunicação e Mobilização Social
para Estudantes Universitários. Trinta e seis estudantes já
passaram pelo programa no Amazonas, Bahia, Minas Gerais,
Paraná e Pernambuco. Em Brasília a ANDI integra outros 16.
Os estudantes são iniciados nas principais questões sociais
relativas à infância e adolescência pelo contato direto com
entidades da sociedade civil, técnicos em políticas sociais,
jornalistas e veículos de comunicação brasileiros. Experimentam
noções práticas de checagem de informação, construção de
pautas e textos jornalísticos, além de análise quantitativa e
qualitativa do noticiário. Os participantes são selecionados entre
alunos dos últimos quatro semestres de cursos de Comunicação,
que recebem uma bolsa-estágio. O programa é apoiado pela
Fundação W. K. Kellogg.
A estudante Andressa Zanin Rovani, 22 anos, do 7º semestre de
Jornalismo da Universidade Federal do Paraná e participante do
programa na Ciranda – Central de Notícias dos Direitos da
Infância (PR), aproveitou a formação recebida e produziu um
trabalho acadêmico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com ele, foi uma das vencedoras do GP Ayrton Senna de
Jornalismo de 2001 na categoria estudantes. Ela também é finalista
do Prêmio Empreendedor Social, atribuído pela Ashoka.
“A Ciranda sempre foi um incentivo e uma fonte de informação
para que eu pudesse desenvolver esses trabalhos. Encontrei muita
força e estímulo para trabalhar meus projetos pessoais e
acadêmicos e divido com a equipe essas conquistas
fundamentais para o meu desenvolvimento pessoal e
profissional”, comemora Andressa.
Para Fabrício Santos, 21 anos, do 7º semestre de Jornalismo da
PUC de Minas Gerais, que participa do programa na Oficina de
Imagens (MG), a experiência marcou sua formação profissional e
pessoal. “Acredito que a missão de formar jornalistas
comprometidos com os direitos da criança e adolescente e
qualificados para cobrir esses temas está sendo cumprida com
êxito em nosso programa”, avalia.
Com os novos conhecimentos, alguns estudantes já começam a
“contaminar” os colegas de faculdade. Fernanda Meira, 22 anos,
aluna do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de
Pernambuco, destaca que o meio acadêmico não está sintonizado
com o que acontece com o Terceiro Setor no Brasil. “As
faculdades não estão preparadas ou não querem debater o
Terceiro Setor e conceitos como a responsabilidade social.
Aproveito os ensinamentos que recebo no Auçuba para mostrar
essa outra realidade para os colegas.”

APOIOS LOCAIS: INSTITUTO

C&A, INSTITUTO AYRTON

SENNA, SAVE THE CHILDREN,

CONSELHO ESTADUAL DE

DEFESA DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,

SINDICATO DOS JORNALISTAS

DE PERNAMBUCO,

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE

PERNAMBUCO, UNIVERSIDADE

FEDERAL DE PERNAMBUCO.

www.aucuba.org.br

telefone: (81) 3441-2722

P
ER

N
A

M
B

U
C

O

32



VEÍCULOS REGIONAIS
AUMENTAM A ATENÇÃO
SOBRE A INFÂNCIA

O crescimento da pauta da criança e do
adolescente nos jornais estaduais foi
destaque na 10ª edição da pesquisa
Infância na Mídia, lançada em março
deste ano. O jornal O Estado de Minas
subiu do 9º em 1999 para 1º lugar no
ranking ANDI/IAS – que considera
exclusivamente o número de matérias
publicadas – no ano 2000. O Liberal (PA),
do 13º para o 2º. O Correio da Bahia, do 18º
para 3º. E o Diário Popular (SP) subiu do
15º para o 6º.
Entre os chamados jornais de referência
nacional, o crescimento do número de
reportagens, artigos e editoriais sobre
Violência é uma tendência verificada no
ano passado, chegando a ultrapassar em
alguns casos a cobertura que esses
veículos deram à Educação.
Dos 50 jornais acompanhados pela ANDI
em 24 estados brasileiros no ano passado,
os cinco veículos mais atuantes são todos
de influência regional. E entre eles,
Educação é o tema mais abordado. Em
O Liberal, o índice de cobertura do tema
apresenta um percentual 9,03% maior que
o de Violência. No jornal Meio Norte (PI),
essa diferença chega a 24,92%. A distância
entre a cobertura dos dois temas diminui
no caso do Estado de Minas, ficando em
3,69%. O jornal realizou uma campanha
contra a violência em 2000 elevando o
número de matérias sobre o tema.
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… SUBIU DO 9º LUGAR EM 1999 PARA O 1º EM 2000

… SUBIU DO 13º LUGAR EM 1999 PARA O 2º EM 2000

… SUBIU DO 18º LUGAR EM 1999 PARA O 3º EM 2000

… MANTEVE-SE NO 4º LUGAR ENTRE 1999 E 2000

… DESCEU DO 3º PARA O 5º LUGAR ENTRE 1999 E 2000
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• Os gráficos ao lado comparam o espaço
dado pelos jornais apenas entre os 7 temas
mais abordados por cada veículo segundo
a classificação utilizada pela ANDI. Outros
temas que também foram cobertos pelas
publicações não foram considerados na
composição do gráfico.
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VIOLÊNCIA CRESCE NOS
JORNAIS BRASILEIROS

Nos dois últimos anos, chama a atenção o
crescimento do número de matérias sobre
Violência. A cobertura do tema aumenta
de 6.660 reportagens, artigos e editoriais
publicados em 1999, para 14.762 em 2000.
Sobe, assim, para o segundo lugar no
raking, ultrapassando Saúde. Violência
responde por 23,09% das inserções
classificadas em 15 temas no ano passado
pela Infância na Mídia, perde ainda para
Educação (30,56%). Essa tendência aparece
nos “jornais de referência nacional”.
Em Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo,
os índices de cobertura para Educação
ficam, respectivamente, 2,15% e 3,97%
maiores que os de Violência.
Já em O Globo e o Correio Braziliense, é
Violência quem lidera a cobertura, com
8,33% e 3,37% de matérias a mais que
para o tema Educação.
O único que foge à tendência é o Jornal do
Brasil. No veículo carioca, o percentual de
cobertura para o tema Educação é 10,34%
maior que o mesmo índice para Violência.

• O universo pesquisado pela ANDI não
inclui notas curtas nem matérias
publicadas na seção de notícias
internacionais.

• Matérias sobre trabalho na condição
de aprendiz são incluídas no tema
Educação.

• A pesquisa não utiliza uma
amostragem das edições de cada
jornal. Cada edição dos 50 jornais é
classificada diariamente, assim como
todas as edições das revistas
semanais e mensais.

• Os dados completos do ano 2000
estão na edição anterior da pesquisa
Infância na Mídia, que pode ser
adquirida na ANDI.
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• Os gráficos ao lado comparam o espaço
dado pelos jornais apenas entre os 7 temas
mais abordados por cada veículo segundo
a classificação utilizada pela ANDI. Outros
temas que também foram cobertos pelas
publicações não foram considerados na
composição do gráfico.
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EDUCAÇÃO PAUTOU
O FIM DOS ANOS 90…

Em 1996, a ANDI começou a analisar
notícias sobre infância e adolescência –
publicadas em cerca de 50 jornais do País.
Esse acompanhamento foi divulgado em
pesquisas trimestrais sobre o
comportamento da mídia impressa. Naquele
ano, três assuntos ocuparam o primeiro
lugar do ranking de temas mais abordados:
Exploração Sexual; Direitos e Justiça; e
Saúde. No ano seguinte, matérias sobre
Violência ou Direitos e Justiça alternaram-
se na primeira e segunda posições.
Educação firma-se como o tema de maior
cobertura pela mídia impressa brasileira no
universo das matérias sobre crianças e
adolescentes a partir de 1998. Volta a ser o
tema mais abordado em 1999 e 2000.
Além do crescimento da pauta Educação,
uma das grandes marcas no último ano da
década de 90 é a ascensão dos jornais
regionais (ver p. 33) no ranking ANDI/IAS,
que mede a atuação quantitativa dos
veículos na cobertura da infância e
adolescência.
Em 2000,  Folha de S.Paulo, O Estado de S.
Paulo, O Globo e Correio Braziliense
publicaram um número menor de matérias
sobre crianças e adolescentes do que no ano
anterior.
Dos veículos de referência nacional, apenas o
Jornal do Brasil elevou seu número mas,
ainda assim, ocupa a 28ª posição.
Como resultado da queda do número
absoluto de matérias publicadas sobre
crianças e adolescentes e do crescimento
desse espaço em jornais regionais, Correio e
Folha  - que nas nove primeiras pesquisas
ANDI/IAS alternaram-se nas primeira e
segunda posições no ranking ANDI/IAS –
caem para o 7º e o 8º lugares,
respectivamente. O Globo cai do 11º para o
27º. O Estado de S. Paulo, do 5º para o 11º.
Do ponto de vista qualitativo, entretanto,
esses mesmos jornais trazem enormes
contribuições. Os regionais também
avançam nesse aspecto.
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O Brasil inicia o século diante de um grande desafio, refletido em duas posições
que ocupa em diferentes rankings mundiais. Somos a 10ª economia em termos
de Produto Interno Bruto (PIB), mas estamos em 69º lugar no ranking que
classifica as nações segungo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A
distância entre 10o e 69o lugares nos dá a dimensão, a magnitude do desafio
ético-político de transformação social que temos pela frente, de um País que
convive com duas realidades tão distantes. Essa imagem – medida em números –
mostra o que somos em termos econômicos e o que deixamos de ser em
desenvolvimento humano.
Portanto, nosso desafio é reduzir as diferenças, fazer com que esse mundo, onde
vive grande parte da população brasileira e que ocupa o 69o lugar, se aproxime
cada vez mais da realidade de uma economia que está entre as dez maiores do
planeta. As mudanças necessárias são estruturais e para realizá-las, com
competência e eficiência, o País precisa contar com todos os setores da
sociedade. A imprensa tem aí um papel fundamental.

As quatro edições do GP Ayrton Senna de Jornalismo (1999 a 2001) constataram a
evolução quantitativa e qualitativa da cobertura das questões relacionadas à população
infanto-juvenil. As referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) têm sido
cada vez mais positivas, corretas e ético-politicamente amadurecidas. A imprensa – que
não confunde imparcialidade com falta de compromisso – abraçou a causa da garantia
dos direitos às crianças e aos adolescentes, contribuindo para a transformação das
realidades com uma rapidez surpreendente.
Considerando o GP Ayrton Senna de Jornalismo uma ferramenta a serviço dessa
transformação protagonizada pela imprensa, sentimos a necessidade de dar mais um
passo, de redimensioná-lo a partir do amadurecimento do jornalismo brasileiro na
última década. Em sua 5ª edição (com inscrições abertas), o GP propõe uma nova ótica
para os direitos: a do Paradigma do Desenvolvimento Humano (ver boxe abaixo -
Paradigma do Desenvolvimento Humano).
A partir desta edição (2001/2002), queremos valorizar e premiar jornalistas e veículos
de comunicação que façam matérias em que os direitos das novas gerações à

O NOVO DESAFIO DO GP
AYRTON SENNA DE JORNALISMO

DESENVOLVIMENTO HUMANO
VIVIANE SENNA • PRESIDENTE DO INSTITUTO AYRTON SENNA
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PA R A D I G M A  D O  D E S E N V O LV I M E N T O  H U M A N O

• A vida é o mais básico e universal dos
valores

• Nenhuma vida vale mais do que a outra
• Toda pessoa nasce com um potencial e

tem o direito de desenvolvê-lo
• Para desenvolver o seu potencial, as

pessoas precisam de oportunidades
• O que uma pessoa se torna ao longo da

vida depende de duas coisas: das
oportunidades que teve e das escolhas
que fez

• Além do acesso a oportunidades, as
pessoas precisam ser preparadas para
fazer escolhas

• Cada geração deve legar para as
gerações vindouras um meio ambiente
igual ou melhor do que aquele recebido
das gerações anteriores

• As pessoas, as organizações, as
comunidades e as sociedades devem ser
dotadas de poder para participar nas
decisões que as afetem
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equidade social e
sustentabilidade
ambiental

• A ética necessária para
pôr em prática o
paradigma do
desenvolvimento humano
é a ética da co-
responsabilidade

educação, à saúde, à alimentação, entre
outros, não sejam mais tratados ou
compreendidos per si, mas que leitores,
ouvintes e espectadores possam entendê-los
como instrumentos a serviço do
desenvolvimento humano das novas
gerações, tarefa imprescindível para reduzir
a distância entre 10 e 69. Dessa forma, a
garantia dos direitos às futuras gerações vai
situar-se em um outro patamar, mais
abrangente e mais profundo, sob um novo
quadro, considerando a criança e o
adolescente não apenas em si mesmos,
assim como o atendimento às suas
necessidades básicas não deve dar-se apenas
porque lhes é de direito.
O GP Ayrton Senna de Jornalismo propõe a
visão de conjunto aos direitos, re-
significando e valorizando cada um dentro
de uma agenda de equidade social, com o
objetivo de reduzir as desigualdades.

A ÉTICA DA CO-RESPONSABILIDADE

Já é sabido que a imprensa pode formar
consciências e convocar vontades em ampla
escala. Cabe a ela, também, a tarefa de
monitorar essa nova agenda de
desenvolvimento para que a sociedade possa
vislumbrar, por exemplo, por meio de uma
matéria, o que significa a falta de uma
educação de qualidade nessa agenda. Como

os analistas econômicos, que apontam a
conseqüência para toda a economia de uma
aprovação pelo Congresso da reforma
previdenciária, os “analistas sociais” devem
abordar, por exemplo, o que significam os
números da subnutrição ou a alta incidência
de jovens sem emprego para o futuro da
nação sob a ótica do desenvolvimento
humano. É importante que as matérias
sociais analisem as circunstâncias em um
contexto maior, em que haja uma visão
sócio-histórica, ético-política ou político-
estratégica, como é mais comum ocorrer na
cobertura dos eventos econômicos.
O Paradigma do Desenvolvimento Humano
propõe uma avaliação sistemática dos
desafios que o País ainda tem a enfrentar e a
criação de uma agenda de transformação
social que diminua as desigualdades sociais
intoleráveis.
Por isso, o GP Ayrton Senna convida e
convoca a imprensa a colocar seu talento,
sua inteligência, sua competência e seu
espírito crítico e ético a contribuir para
vencer a distância entre o Brasil que temos e
o Brasil que queremos.

• A promoção e a defesa dos Direitos
Humanos é o caminho para a
construção de uma vida digna para
todos

• O exercício consciente da cidadania é a
melhor forma de fazer os Direitos
Humanos transitarem da intenção à
realidade

• A política de desenvolvimento deve
basear-se em quatro pilares: liberdades
democráticas, transformação produtiva,
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Profissionais comprometidos com os valores éticos do jornalismo, a consciência da importância da comunicação para o
desenvolvimento social do País e o crescimento do sentimento de responsabilidade social fizeram com que surgissem as
fundações e institutos mantidos por empresas de comunicação. No Brasil, seis grandes empresas ampliam seu envolvimento
com questões sociais através das seguintes instituições: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, Fundação Romulo Maiorana,
Fundação Demócrito Rocha, Fundação Roberto Marinho, Instituto Herbert Levy e Fundação Victor Civita.

problemas sociais. Já o Papel Social é um
tablóide bimestral de 8 páginas que divulga
temas voltados para o Terceiro Setor. O
boletim prioriza as frentes trabalhadas pela
Fundação, que são cidadania empresarial,
implementação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), mobilização social e
cooperação técnica e financeira. O Papel
Social existe há quatro anos e chega a 4.300
leitores. A Fundação, para o ano 2001,
trabalha com um orçamento de R$ 1,8
milhão.

P R O F E S S O R E S
Com um orçamento anual de R$ 22 milhões,
a Fundação Victor Civita (FVC) atua em
iniciativas relacionadas à educação. A
metade desses recursos vem do Grupo Abril.
E também são complementados com a
venda da revista Nova Escola, o principal
projeto da FVC. Lançada em março de 1986,
a publicação é dirigida a professores.
A cada mês, 1,2 milhão de leitores utilizam o
material. “É a maior tiragem mensal de uma
revista no País”, informa Geraldo Suzigan,
diretor-técnico-comercial da FVC. “Dentro do
Grupo Abril, é superada apenas pela tiragem da
revista Veja.” Dois terços da revista são
distribuídos gratuitamente, por meio de
parcerias com governos, com o Instituto Ayrton
Senna e com a Fundação Bradesco, entre outros.
A Fundação Victor Civita nasceu há 16 anos
e leva o nome de seu criador, também
fundador da Editora Abril. “É importante
notar que a FVC surgiu muito antes de se
falar em responsabilidade social empresarial,
que sua criação deveu-se ao desejo de
contribuir com a construção de um um País
mais humano e com menos desigualdades
sociais e que, desde então, o trabalho vem
sendo dirigido para a formação dos

professores do ensino fundamental da rede
pública”, explica Cleide Castelan, diretora de
relações corporativas do Grupo Abril.
Atualmente está sendo implementado, em
parceria com o SOS Mata Atlântica, um
projeto ambiental que consiste em um
trabalho de  conscientização dos
funcionários da Abril para o
desenvolvimento do trabalho voluntário. A
primeira turma de 100 voluntários, todos
funcionários do Grupo Abril ou da Fundação
Victor Civita, que em pouco tempo estará
ministrando aulas de conscientização
ambiental em escolas públicas do estado de
São Paulo.

G A Z E T E I R O S
Um sólido exemplo de parceria entre uma
fundação e a empresa que a mantém se
desenvolve em Fortaleza desde 1985. Ali, a
Fundação Demócrito Rocha e o jornal O
Povo dividem ações como a Universidade
Aberta do Nordeste, na qual cursos de ensino
à distância são disponibilizados como
encarte do jornal, e o Projeto Editorial, que
edita e publica livros dirigidos ao resgate da
cultura e patrimônio do estado.
Juntas, as instituições conduzem uma
campanha de combate ao trabalho infantil,
com o apelo para que a sociedade não
compre jornais de gazeteiros com menos de
16 anos. Há três anos, o projeto Jovens
Gazeteiros: Aprendizes da Nova Era, prepara
adolescentes para outras atividades no
mercado de trabalho, por meio de oficinas de
informática e refrigeração, conduzidas em
parceria com o Centro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet) e o programa
Capacitação Solidária, do Governo Federal.
Em 1999, 60 meninos foram capacitados. Em
2000, foram 30, e, segundo Luciana Maciel,

NA ERA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
AS EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO

CAMILA MELO
ASSESSORA EXECUTIVA DA ANDI
COLABOROU: ANA FLÁVIA FLÔRES

MUITO ALÉM DO JORNALISMO

“A mídia tem a possibilidade não
só de colocar o assunto na
agenda nacional, mas de
divulgar formas concretas do
exercício da responsabilidade
social pelas empresas e outras
organizações”, defende Pedro
Sirotsky, presidente da RBS em
Santa Catarina, grupo que
mantém a Fundação Maurício
Sirotsky.
A Maurício Sirotsky nasceu como
um braço social filantrópico do
Grupo RBS de Comunicação e,
com o tempo, passou a ocupar
uma posição estratégica dentro
da empresa. “O relacionamento
com a sociedade ganhou novas
dimensões. Deixou de ser
somente comercial e passou
também a ser social e de
cidadania”, afirma Léo Voigt,
diretor-executivo da Fundação.
Dois projetos que trabalham a
comunicação no Terceiro Setor
receberam investimentos
especiais do grupo sulista nos
últimos anos.
Desenvolvido em parceria com a
televisão comunitária da RBS -
TVCom, o Passaporte Social é um
programa semanal de trinta
minutos que há três anos
investiga soluções para
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psicóloga do jornal, a
expectativa é de que 60
meninos sejam treinados
até o final de 2001. “A
participação da Fundação
Demócrito Rocha foi
fundamental para o
desenvolvimento e sucesso
deste programa, pois foi por
meio dela que o projeto foi
aprovado e os equipamentos arrecadados”,
afirma Luciana Maciel.
Nos últimos dois anos, a Fundação investiu,
em média, por ano, de R$ 1,5 a R$ 2 milhões
nos projetos que executa.

C O M U N I D A D E
Com um modelo de atuação que investe nas
parcerias com empresas privadas, entidades
governamentais, associações comunitárias,
organismos internacionais e sindicatos, a
Fundação Roberto Marinho foi idealizada
pelo presidente das Organizações Globo para
contribuir com a educação através dos meios
de comunicação. Criada em 1977, já conduziu
cerca de 150 projetos sociais.
A urgência de educar toda a população é
consensual hoje no País, mas não era na época
em que a Fundação criou o Telecurso 2000,
atendendo à demanda de milhões de
brasileiros que não concluíram o ensino básico.
O Telecurso teve sua metodologia aprimorada
ao longo dos anos e hoje é um símbolo da
educação básica no País, com 18 mil telessalas
e mais de 600 mil alunos beneficiados.
Como resposta a várias experiências bem
sucedidas em projetos educacionais, a
Fundação colocou no ar, em 1997, o Canal
Futura. Um canal do conhecimento,
viabilizado pela parceria com 14 instituições
e grupos empresariais, que têm em comum o
compromisso com a educação no País. O
Futura é o primeiro canal de televisão
privado do Brasil inteiramente dedicado à
educação. Com 24 horas ininterruptas de
programação, hoje conta com 14 milhões de
telespectadores.
Na Fundação existe o Departamento de
Mobilização Comunitária que é responsável
pelo sucesso da audiência dirigida, que
beneficia nove mil instituições, das quais
86% são escolas públicas. “Um diferencial da
Futura, reconhecido internacionalmente, é a
capilaridade de instituições trabalhando

juntas”, diz Mônica Pinto,
coordenadora de atendimento a parceiros.

H I S T Ó R I A  E  A R T E
O Instituto Herbert Levy foi fundado em
1991 e tem como mantenedor o grupo
Gazeta Mercantil, composto pelo jornal
homônimo, pela TV Gazeta, pelo site Invest News e pela
publicação semanal International Weekly Edition. O
Instituto atua principalmente na restauração de prédios
públicos, para torná-los acessíveis à população, como a do
Palácio da Justiça, no Rio de Janeiro, e a da Biblioteca do
Itamarati. E está criando o site Revisitando o Barão,
composto pelos documentos mais importantes do País
desde 1500.
Mantendo a sua característica de Instituto, o Herbert Levy
não possui recursos próprios. Sempre que identifica uma
oportunidade de trabalho parte em busca de um financiador e o incentiva a fazer
uso da Lei Rouanet. Outro projeto desenvolvido por esta Instituição é o Você Acima
da Média, que consiste na instalação de salas (atualmente 20) Gazeta Mercantil
dentro das principais universidades brasileiras equipadas com todo o conteúdo
produzido pelo jornal.
De acordo com Reinaldo Leite Paes Barreto, secretário-geral do Instituto, a
importância de uma empresa de comunicação ter o seu braço social está na
possibilidade dela usar todo o seu arsenal para uma ação do Terceiro Setor.
A Fundação Romulo Maiorana, que leva o nome de seu fundador, tem como
principal projeto o Salão Arte Pará. O salão premia os melhores trabalhos
produzidos por artistas paraenses e se tornou a maior referência de arte amazônica.
“Fundação e jornal têm uma boa relação de parceria”, afirma Daniela Oliveira,
assessora de projetos. Segundo ela, o jornal O Liberal está sempre aberto para
divulgar as ações e campanhas desenvolvidas pela Fundação, que existe desde 1981
e tem como mantenedora a Organização Romulo Maiorana. Roberta Maiorana,
diretora-executiva da Fundação, diz que devido ao trabalho das fundações e
institutos de empresas de comunicação, será muito importante a criação de um
grupo para que juntos articulem políticas voltadas para a melhoria da qualidade de
vida da população.
Todas as organizações de empresas de
comunicação para investimento social
privado são associadas ao GIFE (Grupo
de Institutos, Fundações e Empresas),
que é a primeira associação da
América Latina constituída por
organizações privadas doadoras de
recursos para projetos sociais.
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Como qualquer outra atividade
empresarial inserida em um
regime capitalista, o setor das
empresas de comunicação
possui interesses econômicos e
atua na perspectiva e na lógica
do mercado, ou seja, tem como
fim e foco principal o lucro.
Entretanto, ao contrário de
outros setores, a mídia tem
como principal matéria-prima
e, ao mesmo tempo, produto
final, uma mercadoria que
possui caráter público e social:
a informação. Por essa peculiar
característica, parece inegável o
papel estratégico que as
empresas de comunicação
ocupam no fortalecimento da
democracia e no
desenvolvimento da sociedade
brasileira.
Sendo assim, por ser o caráter
social elemento intrínseco à
atividade da mídia, as empresas
de comunicação estariam
desobrigadas de quaisquer
outros compromissos com a
área social ao cumprir o seu
trabalho jornalístico com
profissionalismo e ética?
Como corporação empresarial,
a mídia não tem nem mais nem
menos obrigação de realizar
investimentos em projetos
sociais. Os gestores dessas
organizações devem observar
no mínimo dois aspectos ao

analisar se elas devem ou não
atuar nessa área.
O primeiro diz respeito ao
negócio. Nas duas últimas
décadas, a participação da
iniciativa privada brasileira em
projetos sociais vem crescendo
de forma progressiva e
consistente. Vários fatores são
determinantes para essa
mudança de comportamento
do empresariado brasileiro.
A ampliação dos mecanismos
de participação da sociedade
civil, especialmente a partir da
Constituição de 1988, que
possibilitou a elevação do grau
de cidadania do brasileiro e
gerou maior vigilância sobre as
práticas das empresas; um
acirramento da concorrência, o
que obriga as corporações a
adotar novos conceitos de
gestão; e a conscientização por
parte dos empresários do
diferenciado papel social que
têm a desempenhar, são alguns
desses fatores.
Assim, o próprio estágio de
desenvolvimento do mercado
capitalista em que atuam as
empresas de comunicação,
tanto no Brasil como no
mundo, onde a relação com a
sociedade e seus vários
representantes legítimos é um
fator que se insere cada vez
mais na estratégia de gestão do

negócio, impõe às empresas de
mídia uma nova relação com a
área social.
O segundo aspecto é mais ético
que mercadológico. Ele diz
respeito ao compromisso que
estas organizações deveriam ter
de colocar a serviço do
desenvolvimento social
brasileiro: não só suas
influências política e
mobilizadora – mesmo que
relativas –, como também, com
especial destaque, o grande
capital social de que são
detentoras em se tratando de
processos comunicacionais.
Aportando conhecimentos
adquiridos no seu campo de
ação mercadológica, as
empresas de comunicação
podem contribuir muito mais
com o setor social, por
exemplo, realizando campanhas
públicas, mobilizando outros
investidores privados e
tornando-se qualificadoras das
organizações do terceiro setor
quando o tema é comunicação.
É o que acontece com os
nossos seis associados que são
braços sociais de empresas de
comunicação.
As empresas de comunicação
não podem se furtar a
tornarem-se acionistas do
grande movimento de
solidariedade que vem
ocorrendo na sociedade civil
brasileira. Caso não tenham
uma postura pró-ativa, correm
o risco de perder outra
oportunidade histórica, como
ocorreu com a campanha das
“Diretas Já”, quando, com
louváveis exceções, ficou a
reboque de outros setores.

REBECCA RAPOSO
SOCIÓLOGA, É DIRETORA
EXECUTIVA DO GIFE

JUDI CAVALCANTE
JORNALISTA, É GERENTE
DE INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO DO GIFE

NEM MAIS NEM MENOS
OBRIGAÇÃO

MÍDIA E SOCIEDADE

FOTOS

FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO

FOTO

PROJETO TOM DA MATA

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

FOTO

PROJETO TOM DA MATA

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

FOTO

PROJETO JOVENS GAZETEIROS: APRENDIZES DA

NOVA ERA DA FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA EM

PARCERIA COM O JORNAL O POVO.

FOTO

KIT TOM DA MATA

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
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“Escrevo a respeito de artigo
assinado pelo senhor na
publicação Infância na Mídia,
março de 2001, ano 6, número
1, edição 10, nas páginas 19 e
20. Esse artigo trata da matéria
intitulada ‘Eles estão mais
perigosos’, publicada na edição
da revista Veja, de 8 de
novembro de 2000 e que leva
meu nome. Quanto ao processo
de edição da revista Veja na
referida matéria esclareço o
seguinte:
Apesar de o material estar
assinado com meu nome, o que
poderia significar que a redação
final é de minha autoria, o texto
publicado é da edição executiva
da revista. Fui responsável pela
apuração dos dados, pelas
entrevistas com as fontes
especializadas no assunto – houve
15 entrevistados, e pela produção
de um texto com esse material.

emenda constitucional que trata
da maioridade penal, deputado
federal Inaldo Leitão; o ministro
da Justiça, José Gregori.
Meu texto, composto pelos
dados apurados com as fontes,
foi remetido à edição de Geral
da revista e reescrito pela então
responsável por essa edição e
repassado à edição executiva e,
mais uma vez, reescrito e,
finalmente, publicado. Esta foi a
forma de funcionamento da
revista, ao menos em relação a
esse material.
Quanto ao fato de não terem
sido publicados depoimentos
dos entrevistados ou nem ter
havido a indicação de quem é a
favor desta ou daquela idéia,
trata-se de uma postura de Veja.
A revista elaborou um texto final
segundo suas convicções.
Portanto, o texto e os conceitos
publicados não são meus. Minha
proposta de pauta era mostrar o
aumento de infrações violentas
cometidas por adolescentes com
até 18 anos de idade no País.
Ainda durante meu trabalho de
apuração fui informado pela
edição da revista que a posição
de Veja era a de defender a
redução da maioridade penal
como uma forma de dar uma
resposta rápida ao crescimento
dos atos violentos praticados
pelos adolescentes. A revista

E R R O S  E  E R R A T A S

Em março deste ano, a décima edição da pesquisa Infância na Mídia trouxe o artigo “Crimes, mentiras e
erratas erradas”, sobre matéria publicada pela revista Veja em novembro do ano passado. Defendendo a
redução da maioridade penal com base em uma interpretação equivocada das estatísticas oficiais de
infrações envolvendo crianças e adolescentes, a revista produziu o que o diretor-executivo da ANDI,
jornalista Geraldinho Vieira, chamou de “um dos mais equivocados textos já publicados pela imprensa
brasileira sobre a questão da criminalidade juvenil”.

Assinada pelo repórter Robson Luquêsi, a matéria não traz opiniões de fontes especializadas e, em tom afirmativo,
assume contornos de editorial. Depois de listar condições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para o
funcionamento das instituições onde devem ser internados adolescentes infratores, o texto condena: “Como não dá para
virar uma Suécia em curto prazo, a saída mais rápida para atenuar o problema seria a redução da maioridade penal para
os 16 anos”.

ROBSON CARLOS LUQUÊSI SOARES

A resposta do repórter que assina o texto de Veja:

DA APURAÇÃO ÀS BANCAS:
Quem responde pela informação?

:

:

J A N E I R O  D E  1 9 9 9  A  J U N H O  D E  2 0 0 0

ASSALTO - 1.520 INTERNADOS •  300 CUMPRIAM INTERNAÇÃO JÁ  EM 1999

TENTATIVA DE HOMIC ÍDIO - 400 INTERNADOS •  105 CUMPRIAM INTERNAÇÃO JÁ  EM 1999

LATROC ÍNIO –  1.040 INTERNADOS •  870 CUMPRIAM INTERNAÇÃO JÁ  EM 1999

HOMIC ÍDIO –  2.900 INTERNADOS •  2.400 CUMPRIAM INTERNAÇÃO JÁ  EM 1999

Foram entrevistados, entre outros, o oficial de projetos do Unicef,
Mário Volpi; o jurista Dalmo Dallari; o promotor de Justiça da
Infância e Juventude da cidade de São Paulo, Ebenezer Salgado
Soares; a diretora do Departamento da Criança e do Adolescente do
Ministério da Justiça, Olga Câmara; o desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Marcelo Fortes Barbosa; o relator do projeto de

também queria saber dos
entrevistados se haveria outras
formas desse tipo de ação rápida
para enfrentar essa situação.
Como já disse, foram 15 pessoas
entrevistadas. Houve posições
favoráveis e contrárias a itens do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, várias idéias quanto
ao tratamento hoje dispensado
aos infratores e sobre quais
medidas poderiam ser tomadas
para enfrentar o problema, entre
outros aspectos.
Portanto, repito, o texto e os
conceitos publicados não
refletem toda a apuração que fiz.
Com relação aos números
publicados houve um completo
desentendimento sobre o que
foi discutido durante o trabalho
de apuração e o que terminou
sendo publicado. Os números do
texto final chegaram a ser
corrigidos no processo de
checagem do material, que
antecede a publicação. Horas
depois, se percebeu que a
ilustração correspondente
também deveria ser alterada
para que ficasse mais clara a
informação. Porém, a edição da
revista decidiu voltar o texto à
situação anterior, portanto, com
os dados equivocados.”

OS NÚMEROS, SEGUNDO O REPÓRTER
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Em uma tarde de maio de 1992 eu era chamada por
meu diretor de Jornalismo para trabalhar pautas que
sairiam da rotina diária dos telejornais da TV Cultura.
Realizar um levantamento de projetos sociais com
crianças e adolescentes em todo o Brasil que
estivessem conseguindo bons resultados na redução
da mortalidade infantil, prevenção e retirada de
meninos e meninas das ruas, inclusão social de
meninas exploradas sexualmente, prevenção da
evasão e da repetência escolares. O objetivo:
transformar essas experiências na pauta de um
especial jornalístico de uma hora de duração a ser
exibido no final do mesmo ano.
O que aparentemente seria uma reportagem fria, sem

O projeto Jornalista Amigo da
Criança  foi  cr iado pela ANDI –
Agência de Notícias dos Direitos da
Infância e Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança em 1997 para
promover uma maior interlocução entre
profissionais de imprensa que dedicam
esforços pela defesa dos direitos da
criança e adolescentes no País.
Todos os anos são reconhecidos, por
meio de diplomação pública, trabalhos

de jornalistas engajados no compromisso de denunciar
violações de direitos e de investigar soluções para os
problemas da infância no País.
Hoje são 200 os Jornalistas Amigos da Criança, profissionais
que se tornaram referências na área da infância e
adolescência dentro e fora de suas redações. O projeto,
realizado em parceria com a Embratur e com apoio do Unicef,
Fundação Abrinq e McCann-Erickson, inclui iniciativas para
multiplicar informações para que esses profissionais possam
se aprimorar em temas relevantes para a infância e
adolescência, como envio de material especializado e convites
para participação em seminários e palestras.
A repercussão da iniciativa ultrapassa o universo das
redações. A ANDI recebe anualmente centenas de e-mails
de estudantes universitários, entidades que desenvolvem
trabalhos com crianças e adolescentes e profissionais de
diversas áreas, todos buscando informações sobre o projeto.

A produção também ganhou o
1o Grande Prêmio Íbero-
Americano de Comunicação
pelos Direitos da Infância,
concedido pelo Unicef e pela
Agência de Notícias EFE. Ângela
Santos é a autora da idéia
original e da produção de pauta
do roteiro premiado. Outros
especiais produzidos pela TV
Cultura a partir de pautas da
jornalista na década de 90
incluem:

NUNCA FUI CRIANÇA

Série exibida como parte da
programação do dia
internacional da criança na
televisão. Em dezembro de 1995,
o primeiro especial jornalístico
denunciou a exploração sexual
de meninas no Nordeste, a
desnutrição infantil no interior
de São Paulo, as crianças
viciadas em crack na capital, a
exploração da mão-de-obra
infanto-juvenil em carvoarias no

UMA AMIGA DA CRIANÇA POR TRÁS DAS CÂMERAS
Em abril de 1999, o
documentário “De volta para
Casa” foi o vencedor da 2a

edição Grande Prêmio Ayrton
Senna de Jornalismo na
categoria televisão. Exibido pela
TV Cultura no dia internacional
da criança na televisão, em
dezembro do ano anterior, o
programa mostrou a vida de
crianças em situação de rua no
País e a possibilidade de resgate
de sua cidadania com a
recuperação de laços familiares.

REFERÊNCIAS EM
TODAS AS REDAÇÕES

A DÉCADA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA TV
BRASILEIRA

Mato Grosso do Sul, e na
produção do sisal, pedreiras e
olarias do interior da Bahia. No
ano seguinte, mostrou a
desnutrição de crianças no Vale
do Jequitinhonha, em Minas
Gerais, e os programas que
tentam melhorar essa situação.

ÂNGELA SANTOS *
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gancho, começou a dar corpo a uma
mudança de olhar que, a partir de então,
passou a permear toda a produção
jornalística sobre a infância na TV Cultura,
impulsionada pelas ações que o Unicef
desencadeava no Brasil em função da
Convenção dos Direitos das Crianças de
1989 e das metas estabelecidas pela Cúpula
Mundial da Infância, realizada em 1990 pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
Vacinar, garantir escola, evitar a morte ou
ressocializar adolescentes não
representavam mais apenas uma obrigação
dos governos. Passavam a ser direitos de
crianças e adolescentes.
Já vivíamos a implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, mas a denúncia
ainda era o tom das reportagens sobre a
infância ameaçada, e o ponto de vista
criminal prevalecia na cobertura da imprensa
sobre meninos e meninas em situação de rua
ou sobre os jovens internados em
instituições como a Febem.
O contexto social brasileiro não apresentava
grandes mudanças, apesar das
movimentações no plano político. O Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) seria
aprovado, mas a opinião pública não
entendia o que deveria mudar, embora a
prioridade à infância prevista pelo novo
Estatuto já tivesse sido incluída no texto da
Constituição de 1988.

A partir de 1991, o Unicef buscava que os
governos estaduais estabelecessem e
cumprissem metas para melhorar a
qualidade de vida das crianças e
adolescentes, através do Pacto pela Infância.
E o surgimento da ANDI- Agência de
Notícias dos Direitos da Infância nessa época
apoiou a mudança de paradigmas no
tratamento da temática infância pela mídia,
consolidada ao longo da década de 90.
Tive a felicidade profissional de acompanhar
na prática essa mudança de olhar,
participando ano a ano, desde 1992, da
produção das pautas sobre infância e
adolescência para o Telejornalismo da
Cultura e da formatação de projetos de
coberturas especiais de fatos marcantes.
Como os desdobramentos da 2ª Reunião dos
Governadores brasileiros pela Criança, em
1993, que resultou em uma semana de
debates em outubro daquele ano no
programa Opinião Nacional. Ou a Marcha
Global Contra o Trabalho Infantil, em 1998,
na qual enviamos um vídeorreporter para
acompanhar a caravana brasileira que viajou
por diversas cidades de São Paulo até
Buenos Aires, onde se encontrou com a
caravana latinoamericana em fevereiro
daquele ano. Com editores, repórteres e
chefes de redação mobilizados em torno do
assunto, as sugestões de pauta, aceitas
prontamente, envolveram diversas outras

reportagens fora do factual e
programas de debates, como o Roda
Viva. A ótica: o direito a ter direitos.
Como emissora pública que prioriza a
infância e adolescência em toda sua

programação, a Cultura integra, desde 1995,
a rede do Dia Internacional da Criança no
Rádio e na TV, coordenada pelo Unicef. Todo
esse contexto tornou mais fácil, ao longo dos
anos, propor e produzir pautas socialmente
relevantes mostrando na telinha a defesa e a
promoção dos direitos dos cidadãos de 0 a
18 anos, em abordagens diferenciadas no
contexto dos velhos problemas. Uma linha
de evolução que alterou a hegemonia da
Política e da Economia nos noticiários, com a
cumplicidade de outros pauteiros, editores e
repórteres.
Em 1997 fui diplomada Jornalista Amiga da
Criança pela ANDI e Fundação Abrinq e a
atuação nessa rede de jornalistas propiciou
um ganho de qualidade ao meu trabalho e
deu mais visibilidade à pauta da criança.
Uma segunda mudança de curso está agora
aprofundando o tratamento que o
Jornalismo da TV Cultura dá à temática
infância e adolescência. A criação do Núcleo
de Documentários, em 1998, e a produção
dos especiais para o Dia Internacional da
Criança na TV na linguagem de
documentário a partir desse ano.
Depois de 11 anos de produção de pautas
para o jornalismo diário, tenho a
oportunidade de propor projetos e participar
da produção de documentários sobre
crianças e jovens na emissora. Como a TV
Cultura é protagonista na recente
dinamização da produção de documentários
no Brasil, temos aí um importante salto na
visibilidade dos assuntos ligados à infância,
na forma de apontar saídas para velhos
problemas e de contar histórias de nossas
crianças e jovens.

Em 1997, o foco foi a exploração
sexual de meninas em 5 cidades
brasileiras.

ABUSO SEXUAL

• CRIME SILENCIOSO

Especial sobre abuso sexual
contra meninas no Brasil exibido
em agosto de 1998.

VIDA BANIDA

Documentário sobre o drama de
adolescentes em conflito com a
lei no Brasil. Programa exibido
em dezembro de 1999 pela Rede
Pública de Televisão durante a
programação da TV Cultura para
o Dia Internacional da Criança
na TV, ganhadora pelo 3º ano

consecutivo do EMMY-2000 de
melhor programação infantil do
mundo.

* ÂNGELA SANTOS

Jornalista do Núcleo de
Documentários da TV Cultura São
Paulo, integra a Rede Jornalista
Amigo da Criança a Rede de
Comunicadores Sociais da América

Latina e Caribe para as questões
sociais do Trabalho, organizada
pela OIT-Organização Internacional
do Trabalho e é assessora
temporária da Organização Pan
Americana de Saúde, na elaboração
pela OPS de documento sugerindo
competências básicas do
jornalismo em saúde.
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ANDI • Cobrir temas relacionados à defesa
dos direitos de crianças e adolescentes foi
uma definição desde o começo do projeto
que você implantou no Correio Braziliense a
partir de abril de 1994 ou foi surgindo no
trabalho diário?
Ricardo Noblat • Foi surgindo, não houve nada
previamente pensado. Como várias coisas aqui
a partir de 1994. Acho que o jornal ganhou
muito destaque com a campanha da Paz no
Trânsito e ela não foi uma coisa pensada,
amadurecida, calculada. Foi a coincidência
entre nós termos umas três ou quatro
reportagens de gaveta sobre trânsito e o
desastre do atropelamento e morte de um
rapaz no Lago Norte provocados pelo filho do
ministro dos Transportes na época, Odacir
Klein. A gente cobriu muito bem o assunto, os
desdobramentos e começou a soltar as
matérias de gaveta. Só então se pensou: vamos
tornar isso pauta diária. Acho que o mesmo
aconteceu um pouco com os temas de
relevância social. Não houve um gatilho, como

no caso do trânsito com esse
atropelamento. Mas teve a ver

com a passagem de várias pessoas pela
redação. Ao longo dos anos, há momentos em
que o jornal é mais ou menos presente na
abordagem desses temas, porque isso não
depende apenas de uma deliberação da direção
de redação. Depende também de você ter
pessoas que se interessam mais ou menos por
questões sociais ou que têm um maior pendor
ou vocação ou gosto ou prazer em cobri-las.

ANDI • Nos anos 80, com o fim da ditadura,
a cobertura da infância e adolescência
acorda para o menor abandonado. Nos
anos 90, a mobilização para aprovar o
Estatuto da Criança e do Adolescente
unifica atores sociais da área e ajuda a
fixar a pauta da criança fora da escola.
Que perspectivas podem ser traçadas para
esta década?
Noblat • Acho que essa perspectiva já vem se
desenhando nos últimos anos, que é a de um
jornalismo menos de denúncia desses
problemas, não que os esqueça, mas que ao
mesmo tempo em que os apresenta tenta
discutir soluções, abordar experiências bem
sucedidas na área. Acho que vai emergir muito,
as próprias pesquisas da ANDI mostram isso. O

que pode vir depois da consolidação desse tipo
de tendência, eu não sei. Talvez a questão da
ética na abordagem dos temas de relevância
social. Vejo essa questão crescendo a partir da
política, ou das más lições que ela tem nos
dado. Pode ser que isso venha, não sei como, a
se colocar na abordagem desses temas. Mas,
com clareza, vejo que a pauta dos jornais está
se direcionando muito para um “não basta
apresentar problemas vamos propor soluções,
atrair quem tenha propostas, debatê-las e
apresentar o que está sendo feito”.

ANDI • Isso tem algum apelo junto
ao leitor?
Noblat • Acho que tem. O leitor já se cansou, e
dá sinais muito claros disso, de ter alguém
apenas apontando o dedo para os problemas.
Ótimo, apresente os problemas, ele quer
conhecê-los em toda sua extensão. Mas, e aí,
qual é a saída? Tem alguma coisa sendo
tentada? Há várias soluções já pensadas para
ele, dando certo em vários lugares? Ou, se não
há, o que fazer? Isso, claramente, o leitor indica
que quer ler. Mas acho que os jornalistas ainda

têm dificuldades para entender esse recado.
Não só na abordagem de temas de relevância
social, embora nesses fique mais clara essa
dificuldade. Eles ainda estão voltados para o
jornalismo de denúncia. É mais fácil, dá menos
trabalho, até porque, na maioria das vezes, as
denúncias nos chegam mais ou menos prontas
ou, pelo menos, em estado adiantado de
apuração. Então, é só arrematar. É muito
simples você ouvir um procurador dizer que
tem uma investigação em curso e nela está
apurando tais e tais coisas. Outra coisa é você
identificar um problema e pesquisar onde há
soluções para ele. Isso implica, muitas vezes,
sair da sua base de atuação, o que esbarra nas
limitações dos jornais, uns mais outros menos,
de verbas para viagens. Aí, é meio cíclico,
depende da conjuntura econômica do país, das
empresas, naquele momento.

ANDI • A cobertura com a ótica de buscar
soluções fica prejudicada com a crise?
Noblat • Fica um pouco em suspenso. Como a
própria abordagem de temas de relevância
social. Se você não ficar apenas na sua
paróquia, no seu quintal, e tentar enxergá-los
mais num país tão grande e com tantos

Em 1996 a ANDI começou a
acompanhar diariamente todas
as notícias sobre infância e
adolescência publicadas em 50
jornais de diferentes capitais
brasileiras. A primeira edição
da pesquisa Infância na Mídia
apresentou naquele ano o
ranking de jornais que mais
publicaram reportagens, artigos
e editoriais relacionados ao
tema naquele trimestre. O
Correio Braziliense estava em
primeiro lugar. Em dez edições
da pesquisa, lançadas ao longo
de cinco anos, o jornal voltaria
a liderar seis vezes a lista dos
veículos mais atuantes. Durante
todo esse período, a redação do
Correio esteve sob a direção do
jornalista Ricardo Noblat. Aqui,
ele fala sobre o desafio de não
deixar que, depois de anos
sendo exploradas, as questões
da infância pareçam uma
pauta velha.
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problemas como o nosso, esbarra em
limitações maiores. Porque fica mais fácil, mais
barato, ir ali na Esplanada dos Ministérios ou
no Palácio do Buriti colher alguma informação,
do que se mandar para a Amazônia, para
o Piauí ...

ANDI • Nossa análise sobre a cobertura de
Educação Infantil em 2000 mostra que 248
das 769 matérias analisadas foram
pautadas por uma das esferas do Executivo.
Noblat • Acho que isso, em parte, pode
decorrer de limitações que os jornais têm de
recursos. Mas em parte ainda é por uma
dependência muito grande que os meios de
comunicação têm do poder como fonte de
informação.

ANDI • Esse número não leva em conta as
matérias geradas a partir do Judiciário e
Legislativo…
Noblat • Aí é imenso. A pauta da imprensa
brasileira é muito oficial. Acho que os meios de
comunicação refletem menos a vida das
pessoas e mais o que os poderes fazem ou

deixam de fazer. É claro que os atos do poder
atingem a vida das pessoas. Mas para mim isso
não faz mais nenhum sentido. O grau de
dependência dos jornais do Rio e de São Paulo
das informações que recebem de Brasília é
escandaloso. O Gilberto Dimenstein contou
uma história muito interessante. Ele chefiava a
sucursal da Folha em Brasília quando a
Eleonora Lucena, que fazia a primeira página,
ligou e perguntou: “Qual é a manchete de
amanhã?” Aí, ele disse: “Vem cá, não tem um
tal de Rio Tietê, que transbordou no centro de
São Paulo, alagou tudo, a cidade não está
infernal?”

ANDI • O Ministério da Educação, por
exemplo, é eficiente ao lançar números e
pesquisas que rendem matérias. Onde
estão o Terceiro Setor, a universidade, os
especialistas? Vocês sentem essas fontes
tentando chegar à imprensa?
Noblat • Acho que é uma crítica que se pode
fazer ao chamado Terceiro Setor. Fora algumas
áreas mais organizadas, ou mais competentes
em termo de comunicação, a maioria dá muito
trabalho. Claro que, se os jornais tivessem uma
cobertura mais aplicada desse Terceiro Setor,

descobririam os assuntos. As pessoas são
muito receptivas nessa área, não se fecham,
não escondem informação. E acho que são
muito pouco procuradas. É uma dificuldade de
duas mãos. Acaba sendo mais cômodo,
preguiçoso, ser pautado pelas fontes oficiais, o
que é um horror, ao meu ver.

ANDI • Em 1999 a ANDI classificou 6.660
matérias sobre violência envolvendo
crianças e adolescentes. Em 2000, 14.753.
Dessas, 563 foram do Correio. Você percebe
um crescimento do tema no jornal?
Noblat • Crescimento do tema, sim, se você for
medir. Mas não que o jornal esteja orientado a
procurar mais notícias a respeito disso: o
jovem como vítima ou autor de violência. A
sensação que eu tenho, embora seja uma coisa
empírica, é de que os jovens estariam
protagonizando mais esse tipo de episódio,
onde são vítimas ou, eventualmente, autores.
Sinto isso em Brasília.

ANDI • Nessas quase 15 mil matérias sobre
violência, crianças e adolescentes

brasileiros foram vítimas em
56,35% delas e agentes em
17,77%. Você acha que essa
proporção está bem refletida
nas capas dos jornais hoje,
no tratamento editorial que
dão ao assunto violência?
Noblat • Acho que não. Até
porque, como a gente não faz
esse tipo de medição, muitas
vezes perde a sensibilidade para
saber se isso está aumentando ou
diminuindo. Você tem isso de
forma muito intuitiva.

ANDI • A cobertura desses crimes é muito
pautada pela Polícia?
Noblat • Acho até que pela dificuldade notória
do Correio com o governo do Distrito Federal, a
Polícia deixou muito de ser fonte de
informação para o jornal desde que começou o
governo Joaquim Roriz. Então, pelo contrário,
ela na maioria das vezes nos omite informação.

ANDI • E a escola? Os jornais estão
conseguindo entrar nela, trazer esse
universo para suas páginas?
Noblat • No geral, os jornais cobrem pouco a
Educação e têm pouca intimidade com o que
se passa dentro das escolas. Seja por interesse,
seja por outras barreiras. Aqui no Correio
estamos enfrentando dificuldades que não
sentíamos antes. Tudo aqui está muito
contaminado por uma má vontade do governo
com o jornal. Isso tem nos criado limitações
muito grandes.

ANDI • Em 2000, a ANDI registrou menos
de 30 matérias, editoriais e artigos sobre
Educação Infantil publicadas pelo Correio.
Na pauta dos jornais brasileiros, assim
como nas políticas públicas, a criança só
começa a existir aos sete anos de idade?
Noblat • É um pouco isso. As poucas ações que

os jornais fazem – aqui não estou
falando de cobertura, mas de

promoções e criação de produtos
– levam em conta isso, nunca se
pensa em alguma coisa mais
precoce. Aqui tivemos a
iniciativa de criar um
suplemento infantil diário, o
Este é Meu, mas também só

atinge crianças a partir dos sete
anos. É como se todos nós

pensássemos: bom, o problema da
criança, antes disso, é dos pais.

ANDI • E não das
políticas públicas.

Noblat •
Exatamente. Ou
então, os
problemas nos
parecem ser tão
maiores no País
para quem está
entrando na
adolescência, que a
gente não olha para
essa fase mais
berço.

 BLEMAS SOCIAIS DO BRASIL
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Eu gostaria que a gente
estivesse sempre disputando o

primeiro lugar. Então, quando a
gente cai, me acende uma luz

vermelha de preocupação em relação
a em que estamos falhando que não

continuamos oferecendo a
quantidade, e mesmo a

qualidade, das matérias que
oferecíamos.

ANDI • Você sentiu muita diferença na
maneira de o jornal cobrir Educação,
cultivar fontes na área, depois de criar uma
página fixa para o tema?
Noblat • Era uma forma de nos obrigar a
publicar as coisas. Acho até que pode ser a
forma mais inteligente - foi - de forçar os
profissionais a se voltar para esse assunto. Ou
se tornava aquela uma pauta permanente,
criando o espaço, a obrigatoriedade de se
publicar, ou aquilo dificilmente aconteceria. Por
outro lado, acho que a gente tem que
perseguir uma situação na qual não se precise
ter o espaço ou dias determinados, porque
pode-se cair numa outra armadilha: só pôr
educação no jornal naqueles dias.

ANDI • Em 2000, o Correio cai da 1a e 2a
posições no ranking da ANDI para o 7o lugar.
Essa queda aconteceu com a maioria dos
jornais de influência ou circulação nacional.
Já o Estado de Minas subiu da 9a para a 1a

posição. O Liberal (PA), da 13a para a 2a. O
Correio da Bahia, da 18a para a 3a.
Noblat • Cada um dos jornais que caiu nesse
ranking pode ter sua explicação particular. Aqui
não houve nenhuma mudança de orientação
em relação a isso. Algumas questões podem
ser internas, pontuais dos jornais. Mas se você
tem a emergência de alguns jornais que
estavam em posições distantes do topo, é
porque eles começaram a descobrir a
importância de alguns assuntos. Os jornais
regionais vivem muito da cobertura local e do
que recebem de agências. A cobertura local
deve ter crescido nesses jornais.

ANDI •
Correio e
Estado de
Minas são
destaques na
pesquisa da ANDI.
Mas você tem, por
exemplo, o Diário de
Pernambuco em 42o lugar, o
Diário de Natal em 28o, apesar de ser uma
referência na cobertura de Educação. É
possível ou interessante para os Diários
Associados pensar em unificar esses
padrões, essas estratégias de cobertura?
Noblat • Os Diários Associados, em 75 anos,
nunca conseguiram fazer isso. E eu não
acredito que vão conseguir agora. Cada um
dos jornais do grupo atua de forma
independente, e há muito pouca interação
entre um e outro. Não acredito que será
nenhuma deliberação superior do comando
dos Diários que fará com que esses jornais
reflitam mais ou menos. Será sempre uma
decisão local de cada um desses veículos, e da
maior ou menor sensibilidade das pessoas que
os comandam.

ANDI • Você foi homenageado no Grande
Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo com o
capacete simbólico de corredor de fórmula
1. Na cerimônia, em 1999, todo mundo
ficou de olho no seu capacete-troféu, era o
xodó da premiação…
Noblat • Tá ali até agora. Teve uma faxineira,
na primeira noite em que o capacete chegou
que, quando foi limpar a sala, passou a mão
por cima, se benzeu. Dois dias depois, apareceu
uma vela acesa ao lado dele. Quando a gente
chegou de manhã, só tinha um toquinho,
podia ter caído no carpete e dado um
problema grande. Ela achava que era o
capacete original do Senna. E, durante algum
tempo, eu até dizia que era mesmo. Mostrava:

“Olha tem
esta parte

aqui tá
meio que

descascando,
porque o

capacete é antigo”
(risos)… Não pretendo

tirá-lo aqui da sala. Com
certeza, é o prêmio mais importante que já

recebi. De vez em quando, quando olho para
ele, embora tenha se incorporado ao ambiente,
me provoca muito: “Ih, rapaz! Como é que a
gente está na cobertura de temas de relevância
social?” Funciona um pouco como um vigia
silencioso, e isso não é figura de literatura, não
estou fazendo subliteratura aqui. Esse
questionamento me faz provocar a Redação.
Me preocupa quando eu vejo o jornal que
esteve tanto tempo em primeiro lugar no
ranking estar em sétimo. Não que seja
desprimoroso nem que meu instinto de
competição seja tão forte que não admita
qualquer outro lugar que não seja o primeiro,
mas me incomoda. Eu gostaria que a gente
estivesse sempre disputando o primeiro lugar.
Então, quando a gente cai, me acende uma luz
vermelha de preocupação em relação a em que
estamos falhando que não continuamos
oferecendo a quantidade, e mesmo a
qualidade, das matérias que oferecíamos. É
claro que vejo todas essas outras questões das
pautas repetitivas ou da nossa incapacidade de
criar pautas mais originais em cima disso. Pode
decorrer de nossa incapacidade como de um
próprio esgotamento do assunto. Com
esgotamento estou falando em pautas
diferentes sobre o assunto, não que os temas
estejam se esgotando. Estão todos aí, quase
que intocados. Esse capacete tem muita
importância para mim por essas razões todas.
Deixa ele aí que é bom.
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MUITO SE TEM DEBATIDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A MÍDIA E AS

ORGANIZAÇÕES DO CHAMADO TERCEIRO SETOR, MAS A MAIORIA

DAS DISCUSSÕES RESUME-SE AO MURO DE LAMENTAÇÕES DAS

ONGs SOBRE ERROS COMETIDOS PELA IMPRENSA NA COBERTURA

DA ÁREA SOCIAL – ERROS, ALIÁS, MUITO SEMELHANTES AOS QUE

SE PODE ENCONTRAR EM MATÉRIAS SOBRE ESPORTES, ECONOMIA,

POLÍTICA, MODA. ÀS VEZES, ERROS REALMENTE GRAVES, QUASE

TODOS CONSAGRADOS PELA MÁ FORMAÇÃO ACADÊMICA E PELA

PRESSA COM QUE SE APURA, ESCREVE E EDITA INFORMAÇÕES.

MAS A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO É UMA VIA DE MÃO DUPLA: DEPENDE DE QUEM A PRODUZ (AS FONTES) E DE QUEM A COLETA E

EDITA (JORNALISTAS).  POR ISSO, AS ONGs DEVEM REEXAMINAR SEU PAPEL E SUA RESPONSABILIDADE. TODAS SABEM QUE

COMUNICAÇÃO É ALGO ESTRATÉGICO, MAS QUANTAS DELAS TÊM EM SUA ESTRUTURA UM ASSESSOR DE IMPRENSA? EM QUANTOS

PROJETOS SÃO PREVISTAS, NO FIM DE SUA EXECUÇÃO, AÇÕES DE COMUNICAÇÃO QUE TORNEM PÚBLICOS OS RESULTADOS OBTIDOS?

UM MITO SOBRE ESSE TEMA É O DE QUE, COM O DINHEIRO QUE SE GASTARIA COM O SALÁRIO DE UM ASSESSOR DE IMPRENSA, A

ORGANIZAÇÃO PODERIA ALIMENTAR MAIS CRIANÇAS, COMPRAR MAIS AGASALHOS OU SUPRIR OUTRAS NECESSIDADES. PARECE

UM ARGUMENTO DEFINITIVO, MAS, EMBORA EVIDENCIE AS DIFICULDADES DE SOBREVIVÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES, DEVE SER

MELHOR PENSADO.

DUAS RAZÕES PODEM E DEVEM MOVER UMA ORGANIZAÇÃO EM SEU EMPENHO POR UMA COMUNICAÇÃO PÚBLICA MAIS EFETIVA.

A PRIMEIRA É NORMALMENTE BEM ENXERGADA: TODA ORGANIZAÇÃO PRECISA DE VISIBILIDADE PARA QUE SE LEGITIME DIANTE

DA SOCIEDADE, PARA QUE SEJA AGREGADA CREDIBILIDADE POLÍTICA DIANTE DOS PODERES PÚBLICOS E PARA QUE SEJAM ATRAÍDOS

NOVOS APOIADORES (OU CONSOLIDADAS AS PARCERIAS JÁ  EXISTENTES). PODER ÍAMOS CHAMAR ESSE TIPO DE AÇÃO DE

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, MOVIDA PELO OBJETIVO DE CONSOLIDAR UMA IMAGEM.

A SEGUNDA RAZÃO, POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, ESTÁ MENOS PRESENTE, OU PELO MENOS NÃO É TÃO CLARA ENTRE OS LÍDERES SOCIAIS.

OUSO CHAMÁ-LA DE DEMOCRACIA DA INFORMAÇÃO, PORQUE CONSIDERO UMA OBRIGAÇÃO DE TODA ORGANIZAÇÃO COM FINS

PÚBLICOS DEMOCRATIZAR O CONHECIMENTO ACUMULADO PELA EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO DIRETO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

(E EM OUTRAS ÁREAS). DENÚNCIAS, SOLUÇÕES ENCONTRADAS, ENTRAVES POLÍTICOS OU CULTURAIS PARA O ENFRENTAMENTO DE

SITUAÇÕES ADVERSAS, DIAGNÓSTICOS DE REALIDADES… TUDO ISSO É INFORMAÇÃO QUE DEVE SER TORNADA PÚBLICA.

VALE DIZER QUE AS ORGANIZAÇÕES MOVIDAS PELA SEGUNDA RAZÃO - DEMOCRACIA DA INFORMAÇÃO - SÃO EXATAMENTE

AQUELAS QUE MAIORES “LUCROS” ATRAEM PARA SI. OU SEJA, AS ONGs QUE LEVAM À IMPRENSA AQUILO QUE PARA O JORNALISMO

É MATÉRIA PRIMA E RAZÃO DE EXISTIR (INFORMAÇÃO) ACABAM GANHANDO MAIOR ESPAÇO NA MÍDIA E MAIOR LEGITIMIDADE DE

IMAGEM JUNTO AOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS.

SE É ASSIM, PENSE DUAS VEZES ANTES DE CONSIDERAR QUE SUA ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE OU NÃO PODE INTENSIFICAR ESFORÇOS

E INVESTIMENTOS EM COMUNICAÇÃO.

G E R A L D I N H O  V I E I R A
JORNALISTA E DIRETOR-EXECUTIVO DA ANDI

ESTE ARTIGO FOI ESCRITO, ORIGINALMENTE, PARA

REVISTA DA FUNDAÇÃO GOL DE LETRA.
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