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“O Estatuto não é lei. 
    O Estatuto é vida”

Antonio José da Silva, educador social de rua

or que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma referência importante no trabalho da mídia? Não existe uma 

única resposta para essa questão. Cada capítulo, cada artigo da lei oferece uma justificativa ao profissional de P Comunicação. 

A lei federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que ficou conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um 

dos mais importantes textos jurídicos brasileiros depois da Constituição de 1988. Apesar disso, é conhecida ainda por uma 

pequena parcela da sociedade. Como instrumento regulador de relações e fonte de um modelo social novo, que procura 

integrar a infância e a adolescência à cidadania, o Estatuto busca orientar a construção de um País mais justo e 

responsável priorizando o desenvolvimento social à medida que garante os direitos fundamentais de meninos e meninas.

O Estatuto preconiza direitos constitucionais e condições de cidadania, o que o diferencia substancialmente do Código de 

Menores (Lei 6.697/79) – de concepção assistencialista – e, refletindo anseios políticos e sociais, divide a responsabilidade 

por  sua efetivação plena entre o poder público e a sociedade, criando possibilidades concretas para o exercício de uma 

democracia participativa.

Os avanços do ECA em relação ao Código são inúmeros – inspirada no princípio constitucional que garante prioridade 

absoluta à infância, a lei assume a concepção da criança como sujeito de direitos, estabelece a passagem da doutrina da 

situação irregular para  a doutrina da proteção integral, além de estruturar um sistema de garantia de direitos.

Entretanto, apesar do aparato legislativo ser importante, o Estatuto por si só não garante a mudança de postura frente à 

infância e à adolescência. A aceitação desse novo paradigma só vai acontecer, de forma ampla, quando todos os setores 

da sociedade assimilarem o que realmente representam as mudanças propostas pela nova lei. Muitos pontos do ECA ainda 

deixam de ser cumpridos, seja por desconhecimento ou por inoperância dos responsáveis por sua aplicação.

No começo dos anos 90, mais da metade da população infanto-juvenil (58,2%) era pobre. Passados 15 anos, os efeitos 

dessa pobreza continuam afetando diretamente a vida de crianças brasileiras em aspectos prioritários: saúde, educação, 

condições dignas de moradia e retaguarda familiar. Grandes transformações, especialmente no que toca o atendimento 

das crianças das classes populares, ainda não aconteceram. Redefinir o marco legal é, sobretudo, construir bases para uma 

cultura de valorização da infância que se traduza em políticas públicas efetivas e concretas. É aqui que os veículos de 

comunicação desempenham papel de destacada importância, pois é através deles que os temas são potencializados ou 

negligenciados na esfera pública de discussões.

Sem a pretensão de esgotar todas as nuances dessa relação que constrói e reconstrói a realidade continuamente, o 

Auçuba e a Rede ANDI Brasil – Comunicadores pelos Direitos de Crianças e Adolescentes - apresentam à imprensa os 

resultados de uma análise especial em torno da cobertura que trouxe o ECA como referência com o objetivo de ampliar o 

debate e a divulgação acerca do novo marco legal, em um momento propício para uma avaliação do seu impacto social.
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sta análise de conteúdo procurou identificar o perfil da cobertura realizada por 54 jornais brasileiros em 2004 acerca do universo infanto-juvenil, especificamente quando mencionavam o 

Estatuto da Criança e do Adolescente ou expressão diretamente relacionada (como legislação para infância, por exemplo). Todas as matérias que não citavam explicitamente o Estatuto, 

embora pudessem ser associadas por meio de exercício interpretativo, foram desconsideradas nessa investigação.E
Os dados gerados no conjunto da pesquisa foram obtidos de forma descentralizada e são de responsabilidade de cada uma das agências da Rede ANDI Brasil, que conduziram seus próprios 

processos de triagem, clipagem, seleção e classificação das notícias.

No contexto da análise são considerados dados relativos aos jornais impressos acompanhados pela Rede ANDI Brasil em 10 estados (jornais da Capital e Interior: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe). 

Foram coletados 1.442 textos que trouxeram discussões sobre infância e adolescência atreladas ao ECA. Este total representa o universo de matérias, artigos, colunas e editoriais e não uma amostra. 

Desse universo, 109 matérias correspondem aos jornais pernambucanos acompanhados pelo Auçuba – Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco.  O jornal Vanguarda, de 

Caruaru, que também é monitorado pela agência, não foi incluído nessa análise por não ter apresentado nenhum tipo de texto que mencionasse o Estatuto.  A cada uma das matérias foi aplicada 

uma ficha de classificação (questionário) com o objetivo de categorizar as informações contidas nos textos, tecendo um perfil desta cobertura. Dentre os itens pesquisados, destacam-se:

1.A dimensão da presença do ECA na cobertura – era mínima? Aparecia, ao menos, em um parágrafo? Era média, ocupando uma retranca ou o texto versava sobre o próprio ECA?

2.Temáticas associadas – quais são as principais temáticas discutidas quando o ECA é mencionado? Educação? Violência? Saúde?

3.Temas do Estatuto – quais são os principais temas tratados pelo Estatuto que são abordados no material analisado?

4.Imagem do Estatuto na Mídia – como o Estatuto é mencionado? Há apresentação de artigos da lei? Citam-se boas práticas de cumprimento? Menciona-se as causas para o Estatuto está sendo 

descumprido? Como o ECA está sendo divulgado por outros atores?

5.Questões transversais – há menção ao Fundo da Criança do Adolescente, Metas do Milênio, Sistema de Garantia de Direitos, questões de gênero, questões de raça/etnia, dentre outras temáticas?

6.Atores – quais são os atores do Sistema de Garantia de Direitos mencionados?

7.Contexto – o material analisado trouxe  estatísticas? Outras legislações?

8.Questões jornalísticas – quais são as fontes consultadas? Qual o tipo de texto analisado? Quem são os responsáveis pela notícia?

Como foi feita
a pesquisa?

AUÇUBA / REDE ANDI BRASIL - A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA MÍDIA EM PERNAMBUCO
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Infância legal 
na mídia 
O Estatuto como fator de qualificação 

do produto jornalístico

trabalho acumulado ao longo de cinco anos de atuação, acompanhando a cobertura em 

torno das temáticas da infância e da adolescência, confere à Rede ANDI Brasil a certeza de O que o universo infanto-juvenil tem espaço garantido nos principais veículos noticiosos 

brasileiros. A tarefa que se impõe na fase atual é compreender com que qualidade estes temas 

aparecem cotidianamente nas páginas dos diários analisados.

Esta pesquisa, portanto, pretende apontar alguns indicadores desta qualidade. Ao possuir como 

recorte os textos que mencionavam o Estatuto da Criança e do Adolescente, a investigação optou 

por olhar o material jornalístico que, pressupõe-se, possa ter uma predisposição em aprofundar as 

questões da infância e adolescência.

Para entender os aspectos qualitativos intrínsecos a este material algumas questões percorrem a 

reflexão provocada pela leitura dos dados coletados. Como o ECA é abordado na matéria? Aparece 

de forma descontextualizada ou agregou valor? Quais são os temas que mais atraem a menção ao 

Estatuto? A legislação está sendo utilizada de maneira adequada? 

As 1.442 matérias coletadas, que mencionaram o Estatuto em 2004, representam 1,35% do total 

de textos sobre infância e adolescência veiculados nos 54 periódicos acompanhados pela Rede 

ANDI Brasil no período. Os jornais pernambucanos acompanhados pelo Auçuba – Diario de 

Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco respondem por 7,6% desse total. 

O monitoramento diário no Estado contabilizou 11.410 matérias com enfoque na criança ou no 

adolescente em 2004, incluindo aí as publicadas no Vanguarda (Caruaru). Desse total, 109 (0,9%) 

citam o ECA.  O Estatuto não é uma fonte explícita constante nas matérias. José Fernando Silva, 

presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), considera 

positivo o fato de haver citações ao Estatuto mesmo que sejam poucas. Ele lembra que as leis não 

são freqüentes nos textos jornalísticos.

Contudo, deve-se ponderar acerca da pouca visibilidade que se dá ao Estatuto e de compreensões 

parciais ou equivocadas que se tem em torno da lei. A promotora de Justiça de Defesa da 

Cidadania do Recife - Infância e Juventude, Laíse Queiroz,  argumenta que a imprensa aborda a 

criança como a sociedade, de modo geral, vê, em situação de desfavorecimento ou irregular. É 

importante considerar a necessidade de ampliar essa visão, o que não significa que o jornalista 

precise usar uma linguagem dogmática, jurídica.  
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Julho, o mês da cobertura

A distribuição das matérias analisadas apresenta-se de 

maneira mais ou menos equilibrada ao longo dos meses do 

ano, com maior projeção em julho. Neste mês, há uma 

concentração de quase 1/5 da cobertura (18,1%), motivada 

pelas atividades e eventos alusivos ao aniversário do Estatuto 

(13/07). Este padrão é seguido pelos jornais de quase todos os 

estados que possuem agências da Rede, exceto duas que 

apresentam distribuição diferenciada (maior concentração 

em outros meses). 

Esse comportamento demonstra que a discussão na mídia 

ainda está, em alguma medida, vinculada a assuntos 

pautados por datas comemorativas e de maneira eventual. Os 

veìculos têm dificuldades para institucionalizar a presença 

do ECA na maior parte da cobertura sobre infância e 

adolescência. Tal aspecto não implica em fator de 

desqualificação da mídia, mas incentiva um debate mais 

amplo em torno do papel das fontes/atores sociais na 

divulgação e na relação que mantêm com os profissionais de 

comunicação para estimular a difusão da Lei. Essa também é 

uma tendência observada na cobertura de outros temas, 

como Exploração e Abuso Sexual (maior concentração em 

maio por conta do Dia Nacional de Combate – 18 de maio). 

Além de outras outras datas como o Dia do Índio, o Dia da 

Mulher etc. As datas são instituídas estrategicamente para 

fortalecer e dar visibilidade a diversos assuntos. Matérias 

sobre eventos comemorativos também são oportunas e 

podem usar o Estatuto como fonte de reflexão e instrumento 

de cobrança da sociedade civil e do Estado. O jornalista e 

mestre em Comunicação Ricardo Mello, autor do livro 

“Comunicação de Interesse Público”, lembra que o papel da 

sociedade civil organizada é encontrar “formas de fazer com 

que as pessoas percebam que o ECA tem relação com suas 

vidas. E não apresentá-lo como se fosse uma lei fria”. Ricardo 

argumenta, numa (auto)crítica que faz aos profissionais que 

atuam no movimento social e às fontes de um modo geral, 

“quem pauta quem? Nós estamos sendo pautados. Às vezes, 

discutimos apenas o que sai na mídia. As fontes e instituições 

precisam articular melhor seus conteúdos”.

RANKING DOS JORNAIS DA REDE Nº %

A Tarde (BA)
O Povo (CE)
Gazeta do Povo (PR)
Estado de Minas ( MG)
Diário do Nordeste (CE)
O Estado do Paraná (PR)
Correio da Bahia (BA)
A Crítica (AM)
Folha de Londrina (PR)
Jornal do Commercio (PE)
Correio de Sergipe (SE)
Paraná (PR)
Diario de Pernambuco (PE)
Jornal da Cidade (SE)
Amazonas em Tempo (AM)
O Estado de MS (MS)
Tribuna de Minas (MG)
Gazeta do Oeste (RN)
Folha de Pernambuco (PE)
Diário dos Campos (PR)
Gazeta do Paraná (PR)
Tribuna do Norte (PR)
Hoje em Dia (MG)
Diário do Amazonas (AM)
O Tempo (MG)
Correio (MG)
O Estado do Maranhão (MA)
Tribuna do Norte (RN)
Diário de Natal (RN)
Tribuna da Bahia (BA)
Cinform (SE)
O Mossoroense (RN)
Diário do Aço (MG)
O Progresso (MS)
Diário do Rio Doce (MG)
Diário da Tarde (MG)
Folha do Povo (MS)
O Imparcial (MA)
Diário da Região (BA)
Jornal do Estado (PR)
O Correio do Estado (MS)
Jornal Pequeno (MA)
Tribuna Feirense (BA)
Hoje (PR)
Tribuna do Paraná (PR)
O Jornal de Hoje (RN)
O Nordeste (CE)
Jornal do Commercio (AM)
A Região (BA)
Folha do Estado (BA)
Primeira Hora (MS)
Noite e Dia (BA)
Total

Distribuição por veículo

Na pesquisa realizada por cada uma das agências da 

Rede observou-se que há uma tendência de um veículo 

despontar na publicação de textos que mencionem o 

Estatuto. Os dados do Auçuba, no entanto, apresentam 

uma exceção a esse comportamento. Podemos até falar 

em equilíbrio entre os veículos analisados. Mas, deve-se 

considerar que são jornais diários e da capital do 

Estado. As demais agências pesquisaram veículos da 

capital e do interior e com periodicidades 

diferenciadas.

RANKING JORNAIS PERNAMBUCO %Nº

Jornal do Commercio (Recife - PE)

Diario de Pernambuco (Recife - PE)

Folha de Pernambuco (Recife - PE)

Total
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A dimensão do Estatuto na notícia 

Em 80% do material analisado, o Estatuto aparece de maneira pouco significativa, ou seja, a 

legislação foi citada de forma genérica em quase toda a cobertura. Um padrão seguido por 

praticamente todos os jornais acompanhados pelas agências da Rede. Tendência também 

observada no universo pesquisado pelo Auçuba. 

A mídia é uma parceira fundamental para promover uma interlocução com a sociedade de 

maneira a ampliar o entendimento comum acerca do ECA, daí a importância da lei ter uma 

presença mais articulada no contexto das matérias. Para a promotora de Justiça Laíse 

Queiroz, “é preciso esclarecer a sociedade acerca da dimensão da legislação na vida de todas 

as crianças, inclusive as de classe média, pois não é uma lei que vise atender apenas meninas 

e meninos de famílias de baixa renda”. A partir da década de 90, a visão legal acerca da 

infância é alterada de forma substancial. O Estatuto rompeu o paradigma da “situação 

irregular”, trouxe uma nova conceituação sobre criança e adolescente, propôs um 

reordenamento na relação da sociedade com o Estado, por meio de instrumentos que 

pressupõem uma participação efetiva (os Conselhos de Direitos e Tutelares), além de rever 

todo entendimento que se tinha acerca das políticas para a área.

Entretanto, não basta criar a lei, é preciso implementar suas determinações. E, de acordo com 

o relatório do governo brasileiro apresentado na Convenção sobre os Direitos da Criança, em 

outubro de 2003, em Genebra, isso está longe de acontecer. Apesar dos avanços, é ainda 

expressivo o percentual de crianças e adolescentes vivendo em situação de pobreza. Esse é 

um motivo para a mídia atuar de maneira incisiva na articulação e no fortalecimento do 

controle social das políticas que têm por meta implementar e consolidar determinações do 

Estatuto que ainda não foram consolidadas. 

Cerca de 84% dos textos que compõem essa análise são reportagens. Os textos de opinião – 

artigos assinados, colunas ou notas de colunas assinadas e editoriais – correspondem a 

12,4% do universo total dos jornais acompanhados e 21,1% dos jornais de Pernambuco (em 

relação aos 109 textos locais). Segundo relatório do consultor da pesquisa e coordenador de 

Relações Acadêmicas da ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Guilherme 

Canela, “ainda que o volume de reportagens (matérias, notícias) predomine fortemente, é 

importante comparar com outras pesquisas especiais semelhantes, como as que são 

conduzidas pela ANDI, nas quais se verifica que, em média, o número de reportagens para 

outros temas da agenda social é superior a 95%.” Esse é um indicativo de que a legislação 

brasileira para infância e outros instrumentos similares podem estar melhor articulados nas 

discussões travadas em espaços opinativos, muito embora ainda precisem ser mais 

explorados.  

A entrevista é um formato apropriado para aprofundar questões que, em geral, não cabem 

na cobertura cotidiana. Mas, nessa análise, sua presença não é significativa. Somam apenas 

2,6% dos textos coletados pelas agências da Rede. O Auçuba identificou uma entrevista no 

seu universo de textos.

O ECA é um título legal? 

Em grande medida, a importância editorial que se 

confere ao tema é indicada pelo título da matéria, 

que atrai a atenção do leitor: 12,6% do total de 

matérias analisadas trazem o ECA ou expressões 

diretamente a ele relacionadas no título dos textos. 

Os resultados dos estados giram ao redor deste 

percentual, tendo como exceções os dados do Rio 

Grande do Norte (23,2%), Sergipe (18,4%), Bahia 

(17%) e, pelo extremo oposto, Pernambuco (6,4%).
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O Estatuto da Criança e do Adolescente 
no marco dos direitos humanos: uma evolução 
em 15 anos

Por Wanderlino Nogueira Neto*

m 1988, o Brasil assumiu uma determinada “visão social de mundo”, quando da sua redemocratização, ao instituir-se como “Estado 

Democrático de Direito” e ao assumir compromissos com a “prevalência dos direitos humanos” e com a “promoção do desenvolvimento 

equilibrado”. Isso resultaria (se efetivada a norma constitucional), na elevação dos níveis da equidade e, particularmente, no E
desenvolvimento de políticas, estratégias e ações públicas de promoção e proteção de direitos e de redistribuição de renda, adequadas à situação 

dos grupos mais vulneráveis e excluídos - priorizando-se, em caráter “absoluto”, as crianças e os adolescentes. Historicamente, há 15 anos , com a 

ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1990) e a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), o 

País obrigou-se a garantir  a  realização dos direitos e liberdades fundamentais de todas as crianças e adolescentes, integral e prioritariamente, de 

modo que o Estado, a sociedade e as famílias reconhecessem e respeitassem suas crianças e seus adolescentes, enquanto “sujeitos de direitos” e 

“pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”. Isso implicou na necessidade das políticas públicas, estratégias, metas e ações considerarem 

minimamente os princípios gerais dos Direitos Humanos:

- Universalidade: os direitos não devem ser aplicados de maneira diferente para pessoas de diferentes culturas e tradições;

- Indivisibilidade: os direitos são interdependentes e correlacionados - nenhum grupo de direitos (civis, econômicos, sociais e culturais) é mais 

importante que o outro;

- Responsabilidade: os Estados Partes tornam-se responsáveis por todos os cidadãos, sem exceção, perante a comunidade internacional -  como 

tal deve prestar contas dessa obrigação e responsabilidade;

- Participação: o indivíduo tem a prerrogativa de participar da vida política e cultural, a contribuir e desfrutar do desenvolvimento e de contribuir 

para ele, cabendo ao Estado estimular a participação dos seus cidadãos em todas as esferas.

À época da elaboração e aprovação do Estatuto, no Brasil, o pensamento dominante nascia da reflexão sobre algumas “experiências alternativas 

de atendimento de crianças e adolescentes em situações de risco”, aí incluídos os “meninos e meninas de rua”, emblematicamente pela Pastoral 

do Menor da CNBB e pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.  A partir daí, intuía-se  a necessidade de abrigar tais práticas sobre 

a cobertura da “doutrina da proteção integral” - esboçada por John Bolbi na Europa do pós-guerra e tornado pensamento basilar para a 

elaboração de instrumentos das Nações Unidas - que dominava em nível internacional o processo de elaboração da Convenção sobre os Direitos 

da Criança  e mantinha grande sintonia com o discurso e a prática dos Direitos Humanos. 

Essa prática alternativa dos movimentos sociais brasileiros e seu discurso emancipador se colocavam em franca oposição ao adultocentrismo 

dominante no País, que muito se afastava do marco dos Direitos Humanos. O movimento social brasileiro, deste modo, acabou  aliando-se  à luta 

pela universalização e  prevalência dos Direitos Humanos, com especificidade para os direitos da criança e do adolescente (com graus diversos de 

consciência disso). Entrou em oposição com a prática asssitencialista-represssora e sua ideologia justificadora: a “doutrina da situação irregular” 

- concepção atribuída ao jurista argentino Ubaldino Calvento, acolhida inicialmente pelo Instituto Interamericano de los Niños da OEA (Uruguai) 

e cujo maior expoente no Brasil foi Alyrio Cavallieri - na qual se embasava o então vigente Código de Menores (1979). Prevalecendo as primeiras 
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*O autor é Procurador de Justiça (aposentado) do Ministério Público da Bahia. Atualmente, presta consultorias a várias instâncias públicas nacionais e 

internacionais. Foi professor de Direito Internacional Público da Universidade Federal da Bahia, Procurador Geral de Justiça e Diretor Geral do Tribunal 

de Justiça (Bahia).. Exerceu igualmente as funções de Secretário Nacional do Fórum DCA e de Secretário-Executivo da ANCED – Associação Nacional 

dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Prestou consultoria para o UNICEF no Brasil, Angola, Cabo Verde e Paraguai. Foi co-coordenador da 

Pesquisa sobre Trafico de Pessoas para Fins Sexuais – PESTRAF-BRASIL (OEA / CECRIA). Integrou o Grupo de Trabalho da ANCED que elaborou o 

Relatório da Sociedade Civil , para o Comitê dos Direitos da Criança do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas (Genebra).

linhas renovadoras citadas, disso resultou a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre “proteção 

integral à criança e ao adolescente”, com base no art. 24, XV da Constituição Federal. Foi promulgado como norma reguladora dos 

artigos 227 e 228 da CF e, conseqüentemente, tem que ser considerado como uma norma de “promoção e proteção dos Direitos 

Humanos”, especificamente de crianças e adolescentes. Em verdade, o Estatuto, em nenhum dispositivo seu, explicitamente 

sistematiza, com a desejada clareza, o hoje chamado e consagrado “sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente”, 

enquanto sistema de promoção e  proteção de Direitos Humanos especiais. Trata-se mais de uma inferência, especialmente a partir 

dos artigos 86 a 90 do Estatuto. 

O Estatuto prevê, no seu artigo 86, a existência de uma específica  "política de atendimento de direitos da criança e do adolescente" 

e estatui a obrigatoriedade de sua implementação  Obviamente, não se trata de nenhuma política setorial, como as políticas sociais 

básicas (educação, saúde, assistência social, por exemplo), mas sim de uma política intersetorial, a cortar transversalmente todas as 

políticas públicas, para assegurar que a satisfação de determinadas necessidades básicas desse segmento da população seja 

reconhecida e garantida como direitos fundamentais, prioritariamente e obedecidos determinados princípios. 

Essa política citada teria o condão de promover e proteger, enquanto Direitos Humanos geracionais (no caso, crianças e 

adolescentes), certos direitos da área da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, da previdência social, da 

proteção no trabalho, da segurança alimentar, da habitação, da cultura etc. 

Uma forte característica das políticas de promoção e proteção de Direitos Humanos é a de explicitarem-se através de ações 

afirmativas, criando verdadeiras e legítimas “discriminações positivas”, em favor de determinados segmentos da população, que têm 

sua identidade e diversidade não reconhecidas e desrespeitadas, que têm seus direitos violados de maneira especial (massiva e 

sistematicamente), que mais sofrem violências, explorações, discriminações, negligências: mulheres, afrodescendentes, população 

indígena, homossexuais, trabalhadores do sexo, idosos, jovens, adolescentes e crianças. Isso, sem prejuízo das ações redutoras dos 

níveis de desigualdade, de violência, exploração etc. Estrategicamente, a política de promoção e proteção (“atendimento”) dos 

direitos de crianças e adolescentes, para ter efetividade, necessita combinar na medida certa esses dois tipos de ação, quando 

intervém em favor de seu público, levando todas as políticas públicas a consagrarem essas  ações. Talvez, por aqui, encontre-se a 

saída para o futuro: temperar-se a receita equilibradamente, com ações afirmativas de direitos e ações redutoras de violências, 

explorações, negligências, discriminações. É preciso levantar novas bandeiras. E a afirmação e defesa de um determinado direito 

(sexualidade, liberdade, educação qualificada etc.) pode ser usada como tal. São as situações concretas de violações de direitos que 

podem mover e comover. E para tanto precisamos de dados e informações. 

Políticas públicas em favor da criança e do adolescente 

“Historicamente, há 15 

anos, com a ratificação da 

Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da 

Criança (1990) e a 

vigência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

(1990), o País obrigou-se a 

garantir  a  realização dos 

direitos e liberdades 

fundamentais de todas as 

crianças e adolescentes, 

integral e 

prioritariamente.”
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Patrícia Saboya em entrevista à Rede ANDI Brasil, faz uma análise acerca das políticas públicas do Brasil para a população 

infanto juvenil.

A cobertura de políticas públicas sobre infância e adolescência no Brasil tende a privilegiar o poder Executivo e 

mesmo organizações da sociedade civil. Por que o Legislativo, considerado uma instância importante na formulação 

e na fiscalização de PPs sobre infância, é tão pouco consultado? E o Judiciário?

Acho que há duas questões importantes a serem analisadas aqui. A primeira é que a sociedade brasileira, em geral, e a 

imprensa, em particular, ainda têm uma visão reducionista sobre o que são as políticas públicas e seu papel. Para a grande 

maioria das pessoas, a responsabilidade pelas ações em prol da população é apenas do Poder Executivo. E a cobertura da 

imprensa reflete, de certa forma, essa visão. De um tempo para cá, porém, com o aumento do engajamento da sociedade 

civil nas ações de cunho social, essa participação passou a ter maior visibilidade e, portanto, tem merecido uma atenção 

maior da mídia. Em relação ao Legislativo e ao Judiciário, entretanto, o olhar praticamente não mudou, apesar de haver 

um crescente interesse e um envolvimento cada vez maior desses dois poderes na discussão dos temas relacionados com 

a infância e a adolescência. Uma prova disso é a atual composição da Frente Parlamentar pela Criança e pelo Adolescente 

no Congresso Nacional. Hoje, a Frente conta com um número recorde de integrantes, com 133 deputados e 25 senadores, 

mostrando que a pauta da infância está ganhando, aos poucos, mais força no Parlamento. Mesmo assim, a atenção da 

mídia ainda não está voltada para essas questões. De modo geral, o noticiário da imprensa brasileira sobre o Legislativo 

ainda está fortemente relacionado às disputas políticas e aos debates sobre os problemas econômicos do País. 

Na sua opinião, qual a dificuldade de implementação das políticas consorciadas/integradas (saúde, educação, 

habitação  etc) voltadas a crianças e adolescentes?

Essa dificuldade existe não apenas nas políticas voltadas para as crianças e os adolescentes. A falta de coordenação entre 

as diversas ações governamentais tem sido, de fato, um grande entrave para a eficácia das nossas políticas públicas. Por 

isso, defendo há bastante tempo que o Brasil encare, de uma vez por todas, o desafio da unificação dessas estratégias. 

Algumas iniciativas do governo Lula já caminham nesse sentido. Uma delas é a construção de um cadastro único das 

famílias a serem beneficiadas pelos programas sociais, já em andamento. A outra é a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) modelo semelhante ao SUS que vai permitir não apenas uma maior rapidez na atenção à 

população em geral, mas também um controle mais rigoroso das ações a serem executadas e da aplicação dos recursos 

públicos. Sabemos, no entanto, que esse processo de unificação de estratégias é algo muito complexo, que depende dos 

esforços do Executivo em suas três instâncias, do Legislativo e também da sociedade civil, que precisa continuar 

Eleita Senadora para o exercício de fevereiro de 2003 a janeiro de 2011, 

Patrícia Saboya é vice-líder do Governo no Senado e coordenadora da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Entre 2003 e 2004, foi integrante das Comissões de Assuntos Econômicos 

(CAE), Relações Exteriores (CRE) e Assuntos Sociais (CAS), além de ter 

exercido a presidência da CPMI da Exploração Sexual. 

Entrevista
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Entrevista

exercendo uma constante vigilância sobre as ações do Poder Público.

Passados 15 anos do Estatuto, como avaliar as razões de as leis previstas neste documento ainda não terem sido incorporadas nas 

políticas governamentais?

O Brasil possui uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. Infelizmente, 

porém, o nosso País ainda não consegue assegurar, na prática, o cumprimento dos direitos infanto-juvenis. Mas é importante ressaltar 

que tivemos, sim, avanços significativos nos últimos anos em diferentes áreas. Entre eles, destaco, por exemplo, a atuação firme do 

Ministério Público, dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares e a parceria cada vez mais sólida entre o Poder Público e a 

sociedade civil. Não há dúvidas de que tudo isso tem proporcionado conquistas importantes para nossas crianças e adolescentes, como 

a redução da mortalidade infantil, o sucesso nas campanhas de vacinação e no combate à AIDS, a expansão de matrículas no Ensino 

Fundamental, o aumento da duração média da amamentação  entre outras. 

É evidente, no entanto, que ainda temos gigantescos desafios pela frente. É triste constatar que 45% da população entre zero e 17 anos 

vive em condições de pobreza. É revoltante ver que o Brasil ainda não erradicou problemas gravíssimos como a fome, o trabalho 

infantil, a exploração sexual, a violência e o envolvimento de crianças no tráfico de drogas. É duro constatar que menos de 40% das 

crianças entre zero e seis anos freqüentam instituições de Educação Infantil. Para resolver essas e outras questões, é necessário não 

apenas fortalecer o sistema de garantia de direitos, previsto no ECA. É importante também haver uma mudança de mentalidade entre 

os governantes, que precisam entender que investir na infância e na adolescência tem que ser, de fato, prioridade absoluta. Nesse 

sentido, algumas iniciativas merecem destaque, entre elas, o Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, e o Selo 

Município Aprovado, do Unicef  ambas incentivam as prefeituras a priorizarem as estratégias de proteção às crianças e aos 

adolescentes. 

Garantir políticas a crianças e adolescentes é também garantir direitos às suas famílias. Como esse fato vem sendo abordado nas 

instâncias do Poder Público?

Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem aprendido, até com os próprios erros, que a elaboração de políticas públicas voltadas para as 

crianças deve necessariamente levar em conta a realidade familiar delas. Acredito que, atualmente, já existe um certo consenso de que 

é fundamental, além de evitar a fragmentação das ações governamentais, adotar um olhar integral em relação às famílias. Não 

adianta, por exemplo, garantir a freqüência das crianças na escola se não são oferecidas oportunidades concretas às mães e aos pais 

para que possam ter um cotidiano mais digno. E isso inclui ações de geração de emprego e renda, educação de adultos, além de apoio 

para que as famílias tenham acesso à moradia, ao  saneamento básico, à saúde e à toda uma rede de serviços de qualidade para que 

cuidem de seus filhos da melhor maneira possível. 

Na minha opinião, a criação de um único programa de transferência de renda (o Bolsa-Família), que estabelece como contrapartidas 

para os beneficiários a freqüência em postos de saúde, escolas, cursos de alfabetização e retirada de crianças do trabalho parece ser 

uma estratégia adequada para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade social. Mas é natural que um programa dessa 

envergadura, aplicado num País tão grande e tão diversificado como o Brasil, enfrente problemas no decorrer da sua implementação. 

Por isso, defendo que é preciso criar, urgentemente, mecanismos claros de controle e avaliação dos resultados dessas ações integradas. 

Submeter todo e qualquer programa a uma avaliação criteriosa e independente permite a redefinição de estratégias e um uso mais 

racional dos recursos. 

“Atualmente, já existe 

um certo consenso de 

que é fundamental, 

além de evitar a 

fragmentação das 

ações governamentais, 

adotar um olhar 

integral em relação às 

famílias.”
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 legislação brasileira para a infância imprime uma ampla visão jurídica e estabelece dispositivos 

com a pretensão de alcançar todas as dimensões prioritárias para o desenvolvimento da criança e 

do adolescente. Nessa perspectiva, a pesquisa procurou observar que temas são discutidos quando A
o Estatuto está em cena, entendendo que se agrega maior valor à notícia quando há uma relação clara da 

lei com o que está sendo exposto na matéria. 

Neste sentido, parece que os dados apontam alguns avanços: em cerca de 80% dos textos identificados 

nos 10 estados da Rede, a presença do Estatuto está claramente correlacionada ao tema central das 

matérias. No conjunto dos textos dos jornais pernambucanos esse percentual é ainda maior: 88,1%.

As matérias que tratam dos principais aspectos que envolvem a provisão ou negação/omissão dos direitos 

previstos tanto na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Crianças e Adolescentes quanto na 

legislação nacional (ex.: adoção, exclusão social, maioridade penal, direito ao lazer e ao esporte etc) foram 

as que trouxeram o Estatuto com maior freqüência: 27,5% dos textos coletados pela Rede. As Medidas 

Sócio-educativas aparecem como a segunda maior cobertura (13,9%) e Violência (em geral ou sexual, com 

19,1% dos textos). São temas que concentram discussões fundamentais (veja tabela Foco central dos 

textos, página 14). 

Esses dados apontam aspectos positivos na cobertura e reforçam a necessidade de sua ampliação. A 

pesquisa mostrou que o debate acontece e, embora esteja restrito a alguns temas, estes são fundamentais. 

Na avaliação do presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 

José Fernando Silva, é preciso insistir na referência às Medidas Sócio-educativas, pois são dispositivos do  

Estatuto que ainda não avançaram. Na opinião de Fernando, a mídia pode ajudar a ultrapassar essa 

discussão e levantar questões sobre o aspecto educativo das medidas. É importante chamar a atenção para 

uma abordagem mais ampla, pois em 65% das matérias de Pernambuco nessa temática, o foco era 

exclusivamente internação, a medida mais conhecida (Leia mais sobre o assunto no Box “Alternativas 

esquecidas”,  página 15). 

Já a discussão de temas como Educação (4,4%) e Educação Infantil (0,7%), Saúde (1,4%), Fome e Pobreza 

(1,4%), foram relacionadas ao ECA com percentuais pouco significativos (dados agregados da Rede). Essa 

baixa cobertura deve-se à pouca associação que a mídia faz da legislação com os acontecimentos nessas 

áreas. Entretanto, pergunta-se também em que medida as fontes têm conectado esses temas ao Estatuto? 

Profissionais das áreas de saúde e educação, por exemplo, conseguem relacionar a lei às suas atividades 

cotidianas? Embora não se tenha essa resposta aqui, pressupõe-se a necessidade de uma capacitação 
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específica dos profissionais das mais diversas áreas que atuam com crianças e 

adolescentes. É fundamental uma conexão mais contextual e avaliativa dos 

dispositivos legais com as políticas. A fragmentação da cobertura torna difícil 

uma compreensão mais ampla acerca da situação da infância. Nesse aspecto, 

importa tanto observar o comportamento da mídia como também de suas fontes 

e como tem contribuído para qualificar o produto jornalístico.

A legislação em pauta  - Quando verificados os artigos do Estatuto aos quais as 

matérias estão implícita ou explicitamente remetendo aos seus dispositivos, 

aqueles associados aos crimes, às penalidades e às medidas sócio-educativas 

acabam despontando. Os jornais pernambucanos reúnem dados que se 

aproximam dos 20% a menção aos artigos relativos a crimes e infrações 

administrativas. Considerando-se o total de textos reunidos pela Rede (1.442), o 

artigo isolado mais mencionado é o 244-A, que trata das penalidades 

relacionadas à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, o que está 

conectado à freqüência do tema nessa cobertura. Nos veículos de Pernambuco, 

100% dos textos sobre exploração do trabalho e fome, pobreza e miséria trazem 

como tema específico do Estatuto o direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. O direito à convivência familiar e comunitária está presente em 100% 

das matérias sobre adoção, embora seja intrínseco a outras discussões. O 

Conselho Tutelar aparece como tema específico apenas quando as matérias 

tratam de situação de rua (25%) e exploração e abuso sexual (9,1%).

Direitos e Justiça
Medidas Sócio-Educativas
Violência
Exploração e abuso sexual
O próprio ECA
Situação de rua
Exploração do trabalho
Educação
Adoção
Tráfico de crianças
Negligência
Saúde
Terceiro Setor
Educação Infantil
Maus-tratos
Fome, pobreza, miséria, exclusão
Cultura
Drogas
Mídia
Total

23
20
16
11
09
05
04
03
03
03
02
02
02
01
01
01
01
01
01

109

Nº

21,1
18,3
14,7
10,1
8,3
4,6
3,7
2,8
2,8
2,8
1,8
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

100,0

%FOCO CENTRAL DOS TEXTOS 

Veja aqui porque alguns temas
são tão importantes:

Saúde - Segundo o Dr. Halim Girade, oficial de projetos do Unicef no Brasil, a cada ano, mais 

de 100 mil crianças brasileiras não completam o seu primeiro ano de vida. “Entre 2 mil e 3,5 mil 

mães morrem em conseqüência da ausência de atendimento de qualidade durante a gravidez, 

o parto e o pós-parto. Os riscos para a mãe e seu filho aumentam por insuficiência de 

micronutrientes, como vitamina A e Iodo, por alta incidência de desmame precoce antes dos 

seis meses de vida, por falta de informações adequadas sobre os cuidados necessários ou por 

não ter acesso a serviços básicos de saneamento”, completa Girade. O Estatuto, em seu artigo 

7º, estabelece que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência. Como garantia anterior ao nascimento, no artigo 8° - é 

assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 

São avanços que precisam sair do papel, ocupar a agenda pública e ser estabelecidos como 

realidade absoluta para a infância brasileira. 

Educação - Desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), a 

educação de zero a seis anos foi concebida como a primeira etapa da Educação Básica, tendo 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança. O serviço de creches e pré-escolas é 

dever dos municípios, com apoio técnico e financeiro dos estados e do Governo Federal, mas, 

contraditoriamente, ainda não é obrigatório. “A partir do momento em que a Educação 

Infantil se tornar obrigatória, o MEC poderá ter programas suplementares para esta etapa, 

destinando recursos federais para construção de escolas, por exemplo, ou distribuição de 

material pedagógico”, aponta o secretário do MEC Francisco Fernandes. Em 1995, cinco anos 

depois do ECA instituído, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad), do 

IBGE, mostravam que 25,1% das crianças de até seis anos freqüentavam creche ou pré-escola, 

dessas 7,6% tinham de zero a três anos e 47,8% tinham idade entre quatro e seis. Não se pode 

negar que houve uma expansão significativa do Ensino Fundamental nos últimos dez anos. No 

entanto, ainda há muito a ser feito. O último Relatório da Situação da Infância e da 

Adolescência Brasileiras do Unicef (2003), baseado no Censo do IBGE de 2000, revela que 

38,6% das crianças com idade entre quatro e seis anos ainda estão fora da escola. O tema 

constitui-se em um aspecto fundamental para garantia do pleno desenvolvimento da criança, 

interferindo de forma decisiva nas outras fases de sua vida. Projeto de Lei para criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (Fundeb) está em tramitação no Congresso Nacional e não inclui a 

educação de zero a três anos embora seja uma reivindicação do movimento social na área (até 

o fechamento desta publicação não tinha sido aprovado).

Violência Sexual Infanto-juvenil - No Brasil, 937 municípios têm registro de 

exploração sexual comercial infanto-juvenil, conforme o documento da Matriz Intersetorial 

de Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, lançado em 

janeiro de 2005. O Programa Sentinela (conjunto de ações de assistência social destinado ao 

atendimento de crianças e adolescentes vitimadas pelas violências) porém, está implantado 

em apenas 33,1% desses locais. O documento é resultado dos trabalhos de uma comissão 

interministerial, formada em 2003, para avaliar todas as ações de enfrentamento no âmbito de 

cada pasta. São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco lideram a lista dos estados com maior 

número de municípios com registros de casos de exploração sexual infanto-juvenil. Para a 

presidente do Comitê Nacional de Enfrentamento, Neide Castanha, os avanços conquistados 

desde a criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes (fruto de um amplo processo de mobilização social que definiu, de forma 

integrada, estratégias de enfrentamento a partir do relatório da CPI de 1993 sobre a violência 

sexual contra crianças e adolescentes no Brasil) resultam da continuidade do processo de 

mobilização e articulação da sociedade civil. “Exercendo pressão política, a sociedade fez 

avançar ações fundamentais do enfrentamento como o Programa Sentinela, a prevenção nas 

escolas, a instalação do Disque Denúncia Nacional e a realização de várias pesquisas nacionais, 

regionais e estaduais O governo e a sociedade passaram a ver a exploração sexual contra 

meninas e meninos como crime e violação de direitos humanos”, analisa. Para 2005, o 

orçamento federal prevê recursos da ordem de R$ 40,9 milhões para serem investidos em ações 

de combate ao abuso e à exploração sexual dos menores de 18 anos. 

Conselhos - A implementação e o controle das políticas públicas com a participação da 

sociedade civil ocorrem por meio dos Conselhos de Direitos e Tutelares. Os primeiros são 

formados por membros do poder público e da sociedade civil. Funcionam nos âmbitos federal, 

estadual e municipal e são responsáveis pela formulação e controle das políticas de 

atendimento às crianças e adolescentes. Os Conselhos Tutelares (CT) são responsáveis pelo 

acolhimento e encaminhamento daqueles que têm seus direitos ameaçados ou violados. O 

ECA estabelece que cada município deve ter seus Conselhos. No entanto, segundo dados do 

Conanda, apenas 27% dos municípios têm CT e 41% têm Conselhos de Direitos. Os Conselhos 

Tutelares não atingem metade dos municípios brasileiros. Em Pernambuco, segundo dados do 

Conselho Estadual (CEDCA), dos 185 municípios 158 possuem Conselhos Tutelares e 176 

Conselhos Municipais. Em geral, a infra-estrutura é pouco adequada ao exercício das 

atividades que lhe competem. 
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A execução de medidas sócio-educativas no Brasil continua 

dissonante do ideal de respeito à dignidade do adolescente autor de 

ato infracional. Essa é a constatação apresentada pelo Governo 

Federal no Relatório Consolidado ao Comitê sobre os Direitos da 

Criança, em outubro de 2003. Desse período em diante, pouca coisa 

mudou. Quinze anos após a promulgação do Estatuto, muitas 

instituições ainda parecem não entender que a privação do direito 

de ir e vir, por si só, não oferece nenhuma condição para que os 

adolescentes sejam reinseridos na sociedade. “O Brasil convive com a 

melhor legislação nesta área e com o pior sistema de atendimento. 

As autoridades políticas não dão a mínima prioridade a esta 

temática”, avalia o oficial de projetos e coordenador do Programa 

Cidadania dos Adolescentes do Unicef - Fundo das Nações Unidas 

para Infância no Brasil, Mário Volpi. 

Boa parte das críticas destinadas às instituições de privação de 

liberdade decorre das crescentes denúncias de tortura, da ausência 

de um modelo pedagógico que possibilite o acompanhamento dos 

garotos de forma individual e dos padrões arquitetônicos de várias 

unidades, que remetem às penitenciárias para adultos. 

Para contornar essa situação, o Conanda vem construindo 

coletivamente com membros da sociedade civil organizada e do 

Estado um documento com diretrizes para a criação de um Sistema 

Nacional de Atendimento Sócio-educativo (Sinase). O objetivo é 

estabelecer princípios e parâmetros pedagógicos para a efetivação 

plena das medidas sócio-educativas e a adequação dos padrões 

arquitetônicos das unidades de privação de liberdade às disposições 

do ECA. 

É importante frisar que o ECA estabelece outras medidas para que os 

adolescentes respondam por seus atos. São elas: Advertência 

(art.115); Obrigação de reparar o dano (art.116); Prestação de 

Serviços à Comunidade (art.117); Liberdade Assistida (Art.118), nesse 

caso, o adolescente será acompanhado por uma pessoa capacitada 

que o auxilie à plena reintegração na família, na escola e no 

trabalho; e a Inserção em regime de semi-liberdade (art.120), 

quando o adolescente é afastado temporariamente do convívio 

social para que receba um atendimento especializado e possa ser 

reintegrado. A aplicação da medida de privação de liberdade deveria 

ocorrer somente depois que essas alternativas fossem esgotadas.

Alternativas esquecidas
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O educador fala à Rede sobre os avanços da Educação no Brasil e os desafios para 

consolidar e ampliar as conquistas.

Após 15 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, qual sua avaliação com relação ao 

acesso e à qualidade da Educação brasileira?

O Brasil, nestes 15 anos, avançou tanto no que diz respeito ao acesso à escola (dimensão 

quantitativa) quanto no que diz respeito à qualidade da educação. Estamos, porém, ainda 

muito longe de atingir um patamar quanti-qualitativo, que possa ser considerado aceitável. 

Neste campo, a grande mensagem do ECA é abrir a todos nós a possibilidade de lutar pelo 

direito à educação no campo do Direito, colocando as conquistas do Estado Democrático, para 

funcionar em favor da população infanto-juvenil.

Que medidas precisam ser adotadas pelo País para garantir que a Educação seja oferecida 

de maneira a contemplar questões de gênero e de diversidade social, étnica e racial sob a 

ótica da inserção igualitária e da abordagem desses temas em sala de aula?

Eu diria que o primeiro passo deve ser incorporar as conquistas nestes campos (o social, o de 

gênero e o étnico) introduzidas na Constituição de 1988 e regulamentadas pela LDB e pelo 

ECA nos regimentos de nossas escolas, que, em muitos casos, não incorporam ainda nenhum 

desses avanços no campo dos Direitos Humanos. 

O segundo passo é, com base nos PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais), introduzir estas 

perspectivas e conteúdos nos projetos pedagógicos das escolas. Finalmente, o terceiro passo é 

preparar os professores para tirar estes avanços do papel e trazê-los para o dia-a-dia da sala de 

aula.
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Antonio Carlos Gomes da Costa é pedagogo e diretor-

presidente da Modus Faciendi -  Agência de 

Responsabilidade Social desde 1993. Trabalhou como 

perito no Comitê dos Direitos da Criança da ONU, em 

Genebra (Suíça) e participou, no Brasil, do grupo de 

redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 

1998, foi ganhador do Prêmio Nacional de Direitos 

Humanos, em reconhecimento ao seu importante 

trabalho em favor dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.
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Qual a importância do envolvimento da família e da comunidade no processo de ensino-

aprendizagem? De que maneira essa integração pode ocorrer?

Essa importância, mais do que fundamental, é um imperativo para que os sistemas de ensino 

se mantenham de pé no século XXI, cumprindo a função político-pedagógica e social a que se 

destinam. Como fazê-lo? O caminho é colocar em prática o conteúdo dos artigos 12, 13, e 14 

da LDB e o capítulo IV do ECA (artigos 53 a 58), que tratam do direito à educação e da 

importância da participação da família e da escola nesse processo. 

Considero que, sem a integração dos educadores familiares, escolares e comunitários, ficará 

cada vez mais difícil educar as novas gerações (crianças, adolescentes e jovens) com 

qualidade no século XXI. Programas como aqueles que a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura) vem promovendo em parceria com as redes 

estaduais em alguns estados apontam nesta direção. É preciso observar o que está 

acontecendo, identificar as melhores práticas e difundi-las em escala.

Quais os principais desafios para que o direito à Educação seja garantido de forma 

continuada desde a Educação  Infantil até o Ensino Superior?

O principal desafio é seguir a grande lição de Jomtien: “Se quisermos educação para todos, 

teremos de ter todos pela educação.” A educação é um assunto sério demais, para ficar 

apenas nas mãos dos educadores. Trata-se, na verdade, de algo que diz respeito à sociedade 

como um todo. Só assim, o direito à educação poderá ser exercido em plenitude. O ECA nos dá 

as condições de exigibilidade. Porém, isto não basta. Para que a lei saia do papel, é necessário 

sensibilizar, conscientizar, organizar e mobilizar pessoas e instituições dispostas a trabalhar e 

lutar por essa causa.

Acesso e financiamento devem ser discutidos sob a ótica da legislação. Para se cumprir as 

leis que garantem o acesso universal a creches e pré-escolas, de onde, legalmente, deve vir 

o financiamento? Municípios podem justificar que a prioridade para o Ensino 

Fundamental os desobriga a oferecer a Educação Infantil? Qual deve ser o papel e 

participação dos estados e da União?

A obtenção dos recursos, para termos educação de qualidade para todos, em todos os níveis 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), pressupõe e requer a adoção de 

uma ótica e uma ética de co-responsabilidade entre União, estados e municípios e destes com 

a sociedade civil organizada. Os dois grandes âmbitos deste debate devem ser o pacto 

federativo e a responsabilidade social. Sem que isso ocorra, continuaremos na direção certa, 

caminhando, porém, a passos lentos e pequenos frente à magnitude e complexidade da 

questão da Educação Básica no Brasil hoje.

AUÇUBA / REDE ANDI BRASIL- A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA MÍDIA EM PERNAMBUCO

“O principal desafio é seguir a 

grande lição de Jomtien: Se 

quisermos educação para 

todos, teremos de ter todos 

pela educação. A educação é 

um assunto sério demais, para 

ficar apenas nas mãos dos 

educadores.”
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percentual de textos que estão apontando claramente a importância do Estatuto da 

Criança e do Adolescente para a garantia dos direitos e o estabelecimento de deveres em O relação aos diferentes atores envolvidos soma 11,4% do total de matérias identificadas 

pela Rede ANDI Brasil (1.442). Em 63,2% destes textos o ECA não é, nem direta nem indiretamente, 

reconhecido como um instrumento instituidor de direitos e de deveres. Nas notícias analisadas pelo 

Auçuba, esse índice é de 78%. 

Dentre os 36,8% das matérias de toda a pesquisa que reconhecem estas características no Estatuto, 

56% apenas entendem o ECA como um instrumento de garantia de direitos, 37% vêem como 

garantidor de direitos e instituidor de deveres e 6% focam apenas deveres. Nos jornais 

pernambucanos 11,9% das matérias vinculam a garantia de direitos ao Estatuto e 10,1% o 

apresentam como um conjunto de direitos e deveres e nenhuma como instituidor de deveres. A 

leitura desses dados deve levar em conta a possibilidade de influência do discurso das fontes ligadas 

ao movimento social em torno da infância e adolescência que, em geral, fortalece os aspectos 

relativos à garantia de direitos. 

No senso comum, via de regra, lembra-se da lei para punir e a mídia acaba reproduzindo o 

pensamento uniforme da sociedade. Ademais, apesar dos seus 15 anos, o ECA é pouco conhecido. O 

conceito legal inaugurado pelo Estatuto não é plenamente compreendido pela sociedade brasileira 

e pela imprensa. O desconhecimento acaba por reforçar uma imagem equivocada. Falta o 

entendimento de que além de garantir direitos,  a  nova lei também prevê deveres e punições.

O jornalista e mestre em Comunicação Ricardo Mello destaca a importância da qualificação, não só 

da mídia, mas também dos cidadãos para debater o Estatuto. “Conhecendo o tema, a sociedade 

pode provocar a mídia. A questão da imagem é muito séria. Ouvimos com freqüência comentários 

de que o Estatuto existe para proteger os 'jovens infratores'. É preciso ter cuidado com o tipo de 

imagem que está sendo construída. O que estamos levando às redações?”, provoca.

Em todo o material analisado, 14,9% mencionam a proteção integral à infância e 14,1% fazem 

alusão ao sistema de garantia de direitos. Dado significativo aponta que 30% dos textos entendem 

a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, construção conceitual que, de acordo com o 

pesquisador Guilherme Canela, “é totalmente tributável à presença do ECA nas matérias, visto que 

outras pesquisas da ANDI - com textos onde o ECA não aparece -  sinalizam que não é comum o 

Qual a imagem do 
Estatuto na mídia?
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O Estatuto tem maior projeção como instrumento
de garantia de direitos.
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entendimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ao contrário, é muito mais freqüente o 

entendimento destas populações como carentes ou desamparadas”.

Como o Estatuto apareceu - Cerca de 50% dos textos (de 1.442) trazem o ECA de forma superficial na 

matéria (entre menções genéricas ao Estatuto e menções a artigos específicos), sem tratar aspectos da sua 

estrutura, impactos, funções. Os resultados coletados, que refletem realidades específicas de cada estado 

onde há agências da Rede, ficam bem próximos deste percentual. O Auçuba identificou 45% de matérias 

com essas características, qu e em outros estados  chegam próximo dos 70%. 

Ao contrário do que se pode pensar, matérias, artigos, colunas e editoriais discutindo a redução da 

maioridade penal não são significativas estatisticamente e em  muitos estados o assunto sequer foi 

abordado no ano de 2004. Onde mais foi mencionado, não passou dos 6%. 

Os dados que desenham as características dessa cobertura mostram que somente 5,8% das matérias 

coletadas nos 10 estados onde a Rede atua defendem que o Estatuto é responsável pelo aumento da 

criminalidade ou a necessidade de penas mais duras ou, ainda, falam da redução da maioridade (5,5% das 

matérias de Pernambuco falam da redução ou de penas mais duras). 

Especialmente em momentos de comoção, a sociedade tem uma percepção distorcida da realidade ao 

creditar o crescimento da violência no Brasil à pratica de atos infracionais pelos adolescentes. Em boa 

parte, tal comportamento decorre da ampla repercussão que a mídia dá a casos envolvendo atos violentos 

praticados por adolescentes, alimentando o clima de comoção social, e da reduzida cobertura 

contextualizada em relação aos reais números e condições de vida envolvendo esses jovens. Inversamente 

proporcional, o efeito dessa propagação parece supervalorizar um aspecto da discussão em detrimento de 

outros fatores de importância fundamental para uma compreensão clara da real situação de 

vulnerabilidade da juventude brasileira.

ECA na Mídia

Mais de 20% da cobertura revela experiências 
de aplicação da Lei

Um aspecto bastante positivo encontrado na cobertura mostra que 26,5% do universo total de matérias 

(1.442) apresentam experiências de aplicação da lei, revelam como está sendo descumprida ou como não 

totalmente implementada. Essa tendência é um pouco maior quando verificamos o conjunto desses 

aspectos na cobertura acompanhada pelo Auçuba (35,8%). Esse dado renova e justifica o trabalho da Rede 

ANDI Brasil em torno da mobilização dos profissionais da mídia, pois se por um lado é positivo, por outro é 

ainda acanhado se comparado com o noticiário geral sobre a temática infanto-juvenil e parece contribuir 

pouco para entender realmente o que o Estatuto representa e o processo de implementação de suas 

prescrições legais. 

Principal perspectiva do foco - Verificando os textos que trabalham especificamente sob a ótica do setor 

público, os dados agregados da Rede evidenciam uma cobertura equilibrada entre as políticas de 

competência da esfera federal, estadual e municipal, com um enfoque um pouco menos intenso para esta 

última. Quatro das agências da Rede, entre elas o Auçuba, identificaram maior número de matérias com 

foco na esfera federal, outras quatro na esfera estadual e apenas duas das agências trazem mais textos 

Dados do Ministério da Justiça indicam 

que os adolescentes são responsáveis 

por menos de 10% de todos os delitos 

praticados no País. Destes, somente 8% 

correspondem a delitos contra a vida. 
A grande maioria dos atos infracionais, 

cerca de 75%, é cometida contra o 

patrimônio. Ainda segundo informações 

da Subsecretaria de Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

vinculada à Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da 

República, em janeiro de 2004 havia 

9.591 jovens cumprindo medidas de 

internação no Brasil. Esse número 

corresponde, de acordo com o Censo 

2000 do IBGE que indica a presença no 

País de 25.002.051 habitantes de 12 a 

18 anos, a apenas 0,04% da população 

adolescente brasileira.
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ou  inocentes?
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Casos individuais e anúncio oficial de novas 
medidas motivam mais pautas 

O que motivou a inclusão da pauta, um fator observado pela pesquisa que pode 

evidenciar características qualitativas e alcance dos enquadramentos da cobertura. Os 

resultados encontrados revelam um equilíbrio entre a repercussão de casos 

individualizados e o anúncio oficial de novas medidas. Há uma predominância na 

inclusão da pauta motivada por perspectivas individualizadas e por políticas públicas. 

Entretanto, vale observar que, para o caso específico das políticas públicas, são 

praticamente inexistentes as matérias que abordaram resultados alcançados por 

políticas anteriormente lançadas, o que demonstra pouco acompanhamento por parte 

da imprensa. Além disso, as demandas de distintos atores também contribuem pouco 

para a inserção de pautas na cobertura, conforme os dados da tabela Como se deu a 

inclusão na pauta (página 21). 

Nas matérias onde a inclusão na pauta deu-se por demandas de autoridades policiais e 

Fontes

Para dar maior visibilidade à legislação para a infância o papel desempenhado pelas fontes é 
essencial. Em mais da metade dos textos desta investigação, o jornalista utiliza apenas uma fonte. 
Algumas fontes, tais como os Conselhos de Direitos, consideradas importantes para aprofundar e 
lançar outros olhares na discussão promovida pela mídia impressa aparecem com pouca projeção ou 
não chegam a ser consultadas pelos jornalistas. Nas tabelas abaixo destacam-se as cinco principais 
fontes com maiores percentuais de participação na cobertura analisada pela Rede e pelo Auçuba e as 
menos destacadas.

Nível de Abordagem

abordando políticas municipais (Bahia e Mato Grosso do Sul). Uma menor 

concentração na esfera municipal deve ser analisada com algum grau de preocupação, 

uma vez que as competências municipais para a infância e adolescência são 

fundamentais para garantir o funcionamento adequado das diretrizes políticas 

assumidas nas demais esferas. Em um ano de eleições municipais (2004), essa 

preocupação deveria estar presente na pauta da mídia quando discute questões 

referentes ao tema.

Nível de Abordagem - As matérias foram observadas também segundo o nível de 

abordagem. A maioria delas dá uma contextualização bastante simples às temáticas 

que estão discutindo. Textos mais complexos, que apresentam conteúdos avaliativos e 

propositivos, ainda são pouco representativos nessa cobertura. 

Na Análise do Auçuba foram identificados alguns aspectos positivos. Embora sejam 

temas pouco freqüentes nos jornais pernambucanos, Educação Infantil e Maus Tratos, 

quando são discutidos, têm abordagem 100% avaliativa. Com 50%, o tema que recebe 

abordagem mais propositiva no estado é Negligência - matérias sobre situações que 

acarretam algum prejuízo físico ou material à criança ou ao adolescente por conta da 

ausência do poder público, da sociedade ou da família.

Para a oficial de programa da Save the Children Reino Unido, Ana Dourado, o jornalista 

necessita do maior número de informações para produção de um  texto que fuja do 

factual, mas nem sempre ele tem tempo suficiente para as pesquisas. “Para discutir a 

educação neste País é preciso discutir financiamento e qualidade. Nesse ponto entra o 

papel das ONGs, fornecendo informações que, às vezes, não são divulgadas”, salienta. 

NÍVEL DE ABORDAGEM - REDE Nº

Factual

Contextual simples

Contextual explicativa

Avaliativo

Propositivo

Total

708

484

96

121

33

1442

%

49,1

33,6

6,7

8,4

2,3

100,0

23

54

6

24

2

109

21,1

49,5

5,5

22,0

1,8

100,0

NÍVEL DE ABORDAGEM - AUÇUBA %Nº

Factual

Contextual simples

Contextual explicativa

Avaliativo

Propositivo

Total

Polícia

Judiciário

Organizações da Sociedade Civil (OSCs)

Ministério Público

Não Foi Possível Identificar 

8,4

7,8

7,5

7,6

19,6

FONTES MAIS OUVIDAS - REDE %

11,0

10,1

9,2

7,3

25,7

FONTES MAIS OUVIDAS - AUÇUBA

Polícia

OSCs

Executivo Federal

Executivo Estadual/ Ministério Público

Não Foi Possível Identificar

%

%

Conselho Tutelar

Judiciário

Conselhos de Direitos

00

00

3,7

4,6

FONTES MENOS OUVIDAS - AUÇUBAFONTES MENOS OUVIDAS - REDE %

Conselhos de Direitos

Conselhos Tutelares

Sistema de aplicação de medidas 
de privação de liberdade

0,6

1,2

3,5

3,7

Criança e Adolescente não envolvidos 
diretamente com o fato

Criança e Adolescente não envolvidos 
diretamente com o fato
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Dentre os textos analisados pelo 

Auçuba, 10,2% apresentaram a 

necessidade de alterar a legislação 

inspirada em sua própria 

concepção ou, ainda,  destacaram 

aspectos inovadores ou solução 

para os problemas da infância. 

Nenhum texto, no entanto, 

estabeleceu alguma comparação do 

Estatuto com outras leis nem 

apresentou defesa à sua 

manutenção.

COMO SE DEU A INCLUSÃO NA PAUTA (%)

por repercussão de casos individuais predomina como fonte a Polícia - 85,80% dos textos compilados pela Rede. 

Já nos dados do Auçuba, a Polícia é fonte em 50% das matérias motivadas por demanda de autoridades policiais e 

100% quando a inclusão na pauta é inspirada por criança ou adolescente. 

O Judiciário é fonte mais freqüente quando a pauta é motivada por anúncio oficial de resultados de medidas 

implantadas, dado verificado no conjunto de matérias da Rede. Para a cobertura de Pernambuco, o Judiciário é 

mais ouvido em matérias alusivas ao aniversário do Estatuto. Já o Ministério Público é fonte de 33,3% das matérias 

do estado que partem de repercussão de histórias individuais e 20% nas que foram demandadas por divulgação de 

avaliações, levantamentos (censos) ou resultados de pesquisas sobre políticas governamentais. (Leia mais sobre 

fontes ao lado) 

Repercussão de histórias individuais

Anúncio oficial de novas medidas, solenidade de lançamento de projetos, programas 
ou ações, teleconferências 

Por iniciativa da própria imprensa 

Aniversário do Estatuto

Repercussão de eventos específicos ligados à área (congressos, seminários , prêmios)

Demandas do terceiro setor (Ongs, fundações, associações, igrejas)

Repercussão de pesquisas

Eleição/escolha/posse dos conselheiros

Divulgação dos procedimentos ou dos resultados de avaliações

Demandas de crianças e/ou adolescentes

Demandas da sociedade

Demandas das autoridades policiais

Demandas dos conselhos

Resposta do Poder Público a movimentos sociais 

Anúncio oficial de resultados de medidas 

Anúncio de ações dos conselhos

Campanha de captação para o Fundo dos Direitos da Criança 

Demandas de grupos sociais 

Demandas dos organismos internacionais

Utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança

Repercussão de pesquisas realizadas pelas universidades

Não foi possível fazer a aferição

Total

17,8

16,8

10,1

7,4

6,0

4,3

3,2

3,0

2,6

2,5

2,3

2,3

2,0

1,9

1,1

1,1

1,0

0,8

0,7

0,3

0,2

12,6

100,0

0,9

24,8

24,8

10,1

2,8

3,7

0,9

-

4,6

1,8

-

12,8

0,9

1,8

-

0,9

-

-

-

-

0,9

7,3

100,00

REDE AUÇUBA

E
C

A
 N

A
 M

ÍD
IA

AUÇUBA / REDE ANDI BRASIL - A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA MÍDIA EM PERNAMBUCO

O ECA precisa 
ser alterado?



E
C

A
 N

A
 M

ÍD
IA

22 ECA na Mídia

Principais causas e responsáveis
pelo descumprimento do Estatuto

Entre 1.442 matérias da Rede, 100 (6,9%) apresentaram causas para o 

descumprimento do Estatuto. Proporcionalmente, esse percentual é mais 

elevado no caso dos textos dos jornais pernambucanos (12,8%).  Dentre 

as causas mais citadas, figuram a incompetência de atores específicos, 

falta de vontade política e falta de verbas e recursos. 

Quem está, por omissão ou ação, dificultando o avanço das políticas para 

a infância e adolescência segundo a mídia? Dos textos que abordam o 

descumprimento do Estatuto, 77,5% apontam responsáveis claros. As 

autoridades executivas federais, estaduais e municipais, aparecem como 

as grandes responsáveis pela não efetivação da lei (cerca de 40% dos 

textos). Dentre os textos revisados pelo Auçuba que trazem 

descumprimento, 15,6% apontam responsáveis (Veja na tabela abaixo os 

dados).

Movimento pela boa notícia - As boas práticas também precisam ser 

anunciadas. No entanto, a boa notícia nem sempre é bem divulgada. Para 

a jornalista Amiga da Criança Ana Velos faltam, aos movimentos de 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, estratégias de 

comunicação. “Os jornalistas das instituições precisam encarar a 

comunicação como campo de ação política e não só como instrumento. O 

reflexo da falta de estratégia também está na invisibilidade do Estatuto e 

das suas boas práticas. A sociedade civil precisa de uma ação mais 

efetiva.”

A afirmação da jornalista é, em parte, confirmada pelos dados da análise. 

No universo total da pesquisa (1.442), 15,1% apresentam boas práticas de 

implementação do Estatuto. Tais iniciativas, assim como notícias sobre 

descumprimento, estão fundamentalmente relacionadas aos órgãos 

públicos executivos (45,9% dos textos que mencionaram boas práticas). 

Destacam-se, ainda, o Judiciário (12,8%), a Sociedade Civil (9,6%) e os 

Conselhos (5,5%), os quais aparecem de maneira mais contundente como 

executores de boas práticas, do que como responsáveis pelo 

descumprimento do Estatuto. Já nos jornais pernambucanos apenas três 

matérias foram identificadas com esse tipo de informação. 

Notícias que procuram divulgar, promover ou tornar o Estatuto 

conhecido representam 14,1% do total da Rede, enquanto, nos veículos 

acompanhados pelo Auçuba foram encontrados apenas 6,4% com essas 

características. Destas, há uma forte concentração em eventos e 

campanhas. 

 Atores

Atores ligados às esferas do Poder Executivo são os mais freqüentes nos textos pernambucanos que 

trouxeram o Estatuto (60,6%). Depois, do Executivo, vem as autoridades policiais, o Judiciário e o 

Ministério Público. Conselhos Tutelares são pouco relacionados ao Estatuto (5,5%) e os Conselhos de 

Direitos estão em 6,4% das matérias. No entanto, observando os dados agregados de todos os jornais 

monitorados pela Rede, o pesquisador Guilherme Canela destacou um aspecto positivo ao comparar essa 

pesquisa com outras: “Os conselhos, apesar de não se apresentarem como campeões de audiência, 

aparecem de forma mais consistente do que em outras pesquisas anteriormente feitas pela ANDI. 

Enquanto estas instituições estão, em média, em menos de 3% de todo o material sobre infância e 

adolescência, aqui, os Conselhos Tutelares, por exemplo, são encontrados em pouco mais de 20% do 

material pesquisado”. Veja na tabela como os atores mais freqüentes aparecem nas matérias dos veículos 

pernambucanos. 

 Responsáveis por descumprir o ECA

ATORES MAIS RELACIONADOS COMO APARECEMTOTAL

Executivo

Judiciário

Autoridade Policial

OSCs /3º Setor

Legislativo

Em 11,9% tem uma ação sendo descrita ou analisada.

Em 9,2% é consultado.

Em 11,9% tem uma ação sendo descrita ou analisada

60,6%

26,6%

26,6%

22%

21,1%

PRINCIPAL RESPONSÁVEL - REDE %

Autoridades executivas (F/E/M)

Autoridades do Judiciário

Polícia

Sociedade

Sistema de Aplicação de medidas 
de privação de liberdade

37,9

6,2

5,1

5,1

4,5

PRINCIPAL RESPONSÁVEL - AUÇUBA %

Autoridades de Educação

Autoridades de Saúde

Autoridades executivas (F/E/M)

Sociedade

Sistema de Aplicação de medidas
de privação de liberdade

23,5

23,5

17,6

11,8

5,9

Em 20,2% tem uma ação sendo descrita ou analisada. 
Em 18,3% é mencionado e em 11% é consultado

Em 18,4% é mencionado ou tem uma ação sendo 
descrita ou analisada.
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 A relação dos Atores Sociais com a Mídia

Conversa na Redação

Conversando nas redações, 
os jornalistas falam sobre... 
A análise dos dados coletados nesta pesquisa levou a equipe do Auçuba a procurar entender, sob o ponto de vista dos 
jornalistas que atuam nos veículos, alguns temas. Assim, em conversa nas redações dos três jornais, os jornalistas Laurindo 
Ferreira (diretor adjunto de Redação do Jornal do Commercio), Fátima Beltrão (editora executiva do  Diario de Pernambuco) e 
Leusa Santos (chefe de Reportagem da Folha de Pernambuco) comentam sobre os seguintes temas:

Dificuldades na cobertura de assuntos 
relacionados aos Conselhos de Direitos e Tutelares

“A cobertura da atuação desses conselhos dá-se muito em momentos de crise. A 

imprensa, em geral, procura os conselhos quando há uma situação de violação. 

Há um certo desconhecimento por parte das redações sobre o funcionamento e 

sua importância. É preciso, de alguma forma, que seja criada uma interface 

entre as redações e esses conselhos. Talvez uma conversa, que não seja 

necessariamente em torno de pautas, mas com propósitos de uma explanação 

sobre a importância do trabalho desses órgãos. Nós, jornalistas, precisamos ser 

receptivos, mas os representantes dos conselhos devem procurar mais as 

redações e ocupar seu espaço.” Laurindo Ferreira 

“Eu vejo um trabalho mais efetivo das ONGs, do terceiro 

setor, do que dos conselhos que normalmente estão ligados 

ao poder público. São formados, parte pelo poder público e 

parte pela sociedade civil, mas, em grande medida, 

prevalecem os interesses do poder público de uma maneira 

geral.”Fátima Beltrão 

“ As redações têm horário de fechamento, deadline, produção, uma série de coisas, 

que, às vezes, quem está de fora não consegue compreender essas limitações e, 

muitas vezes, isso interfere na apuração das informações. A maior falha dessas 

entidades, de uma maneira geral, é não poder nos atender para uma pauta factual. 

Por um lado, a mídia poderia ajudar, não correndo atrás do factual, com pautas 

planejadas, mais projetadas. Por outro, as entidades, principalmente as menores, 

sem assessorias de imprensa, deveriam eleger um dirigente que tivesse um pouco 

mais de abertura, esclarecimento e procurasse os jornais, tornando-se  fonte dos 

repórteres. Esse é um meio de estreitar o relacionamento com a mídia.”

Fátima Beltrão 

“Falta uma postura mais pró-ativa por parte dessas fontes. Movimentos sociais 

relevantes, extremamente pró-ativos, são, por exemplo, os Movimentos dos Sem 

Terra e dos Sem Teto. Seus representantes procuram a redação de forma muito 

incisiva. Esses movimentos têm uma forma de articulação com a imprensa e se 

colocam como pauta. É uma forma de atuação e da ocupação do espaço na 

imprensa que não é fácil, pois é fruto de uma conquista. Mas, na medida que 

ocupam a mídia acabam, conseqüentemente, ocupando espaço na opinião pública, 

no debate.” Laurindo Ferreira 
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Formação dos profissionais

“Eu vou muito nas universidades para discutir sobre a formação 

do jornalista. Aqui no jornal uma das minhas funções é 

exatamente receber os estagiários de jornalismo. A universidade 

tem um papel muito grande na reformulação da visão do País e, 

conseqüentemente da visão do mundo. Caso contrário, 

corremos o risco, que é comum nas redações, de reproduzir nos 

jornais concepções estabelecidas, baseadas em idéias 'pequeno 

burguesas' e reducionistas da realidade. Os cursos de jornalismo 

hoje estão muito preocupados com a formação técnica e muito 

pouco com a formação humanística desse profissional. Tem-se 

um empobrecimento das reflexões importantes.” Laurindo 

Ferreira  

Conhecimento na redação acerca do
Estatuto da Criança e do Adolescente

“Há um problema gravíssimo de formação dos jornalistas. Há 

um desconhecimento, não só sobre o Estatuto, mas sobre a 

legislação de um modo geral. Isso é um mea culpa que precisa 

ser feito. É uma discussão distante da redação. Como 

sugestão, o movimento social pela infância poderia realizar 

um seminário específico para jornalista, onde a legislação 

pudesse ser aprofundada. Um momento oportuno para 

discutir o que é o Estatuto e começar a entender as 

formulações interessantes que possam ajudar na compreensão 

do leitor e na disseminação do assunto.”  Laurindo Ferreira 

“Somos mal preparados. Hoje alguns profissionais na redação não lêem nem as próprias matérias que 

escrevem. E em relação às leis do País, o desconhecimento é maior. O jornalista não precisa ser especialista 

em nada, não somos advogados. Como leiga, tenho todo direito de perguntar. Mas, o resultado é muito 

superficial. A faculdade é deficiente e o profissional precisa investir numa formação geral por conta própria. 

A maioria dos que estão nas redações não se preocupa em melhorar a sua formação.”Fátima Beltrão 

A relação dos profissionais da mídia com o Estatuto é oficiosa, 

porque usa a legislação apenas em matérias que apresentam 

adolescentes como agentes de crimes ou quando são vitimas. Na 

redação, é usada para nortear como vai tratar aquela matéria 

para não ferir a lei e só. Não há uma cobertura que pergunte, 

por exemplo: por que o Estatuto não é cumprido? Não há um 

estímulo para uma abordagem crítica do Estatuto e acerca do 

seu cumprimento. A mídia deveria divulgar também as ações de 

boas práticas de cumprimento e trazer para a sociedade a 

necessidade  de se garantir os direitos da Criança e do 

 A formação precisa melhorar muito. Muitos estagiários, que 

já estão no final do curso, apresentam problemas primários de 

texto. A falta de criticidade é outra questão séria. Falta uma 

visão investigativa. Não estão preparados para isso. Depois 

que selecionamos os estudantes para o estágio, vamos 

prepará-los e estimulá-los, pois é preciso ter essa habilidade 

no dia-a-dia”.Leusa Santos 
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Saindo do papel...
O que são e como estão os documentos 

assinados pelo Brasil que prezam pelos direitos 

das crianças e adolescentes

uando se fala em garantir os direitos de crianças e adolescentes, uma série de documentos são 

assinados visando a institucionalização e execução deles. Além do Estatuto da Criança e do Q Adolescente, o Brasil é signatário de planos e pactos internacionais. No entanto, a implementação 

das ações previstas é complexa e exige para seu sucesso uma grande articulação em rede, que vai do real 

interesse político das autoridades competentes à participação da sociedade civil, incluindo aí o apoio dos 

meios de comunicação para mobilização dos cidadãos.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o pacto Um Mundo para as Crianças (MPC) fazem parte desta 

“relação de papéis” que se não são transcritos para a realidade cotidiana, perdem sentido de existência. São 

oito os Objetivos do Milênio, assinados pelos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

setembro de 2000 (Veja Box na página 28).

No âmbito especifico da infância e adolescência, pretende-se atingir o Ensino Básico Universal, garantindo 

que crianças de todas as regiões igualmente concluam o ensino básico completo. Atualmente, segundo o 

Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileiras (Unicef, 2003), Pernambuco ocupa o sétimo 

lugar no ranking de crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos fora da escola. Há também o 

objetivo de reduzir em 2/3 as taxas de mortalidade infantil e de crianças entre um e cinco anos de idade. 

Embora, de acordo com os últimos dados do IBGE (Síntese dos Indicadores Sociais, 2004) essa taxa esteja em 

declínio (33,1%), ainda é alta se comparada a outros países do Cone sul. 

Para alcançar os Objetivos do Milênio o prazo é o ano de 2015. Este também é o limite máximo para o 

cumprimento das 21 metas do pacto Um Mundo para as Crianças. O documento contempla as áreas de 

saúde, educação, proteção e HIV/Aids e foi assinado por cerca de 180 países, incluindo o Brasil, na Sessão 

Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a Criança em 2002. Em 2010, deverá ser produzido um 

relatório sobre os avanços dos países envolvidos e as possibilidades de alcançar as metas estabelecidas neste 

pacto.

Para adequar as metas do MPC à realidade brasileira, foi elaborado pela Rede de Monitoramento Amiga da 

Criança (www.redeamiga.org.br) o documento Um Brasil para as Crianças. Nele, são detalhados cada um dos 

eixos do pacto. O documento traz informações sobre a capacidade de monitoramento dos indicadores e as 

condições para cada meta a ser alcançada. Uma parte importante é a análise orçamentária.

Plano Presidente Amigo da Criança - Em 2003, foi lançado o Plano Presidente Amigo da Criança e do 

Adolescente, no qual o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirma seu compromisso de campanha de 
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garantir, durante seu mandato, prioridade às políticas voltadas para promover os direitos de cidadania às crianças e aos 

adolescentes brasileiros.

O Plano de Ação é composto pelos quatro compromissos internacionais estabelecidos no documento Um Mundo para as 

Crianças,  de 2002: 

1)Promovendo Vidas Saudáveis

2)Promovendo Educação de Qualidade

3)Proteção Contra Abuso, Exploração e Violência

4)Combatendo HIV/AIDS  

Dentro desses grandes compromissos, o Plano ainda relaciona16 desafios que as diversas ações e programas governamentais 

deverão enfrentar. Entre eles reafirma compromissos estabelecidos pelos Objetivos do Milênio e ainda destaca o Combate ao 

Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente; Combate à Exploração Sexual; Atenção aos Órfãos e Filhos de Mães 

Soropositivas e outros. 

Uma Comissão Interministerial foi designada para implementação do Plano, sendo coordenada pela Secretaria Especial de 

Direitos Humanos e composta por representantes dos Ministérios da Assistência Social, das Cidades, da Educação, da 

Segurança Alimentar e Combate à Fome,  da Integração Nacional, da Justiça, do Planejamento, da Saúde, do Trabalho; e ainda 

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

A proposta orçamentária do Plano é de cerca de R$ 55,9 bilhões e este montante deve ser planejado e distribuído ao longo de 

quatro anos (2004 a 2007).

Em novembro de 2004, foi lançado o I Relatório Semestral de Acompanhamento do Plano Presidente Amigo da Criança. O 

documento traz a análise dos objetivos, execução física e financeira, além dos avanços obtidos e as dificuldades encontradas 

na implementação das metas do Plano, no período de janeiro a julho de 2004 (disponível em 

http://www.presidencia.gov.br/sedh/).

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Um Mundo e Um Brasil para as Crianças, Plano Presidente Amigo da Criança. Para 

saírem do papel e se tornarem realidade é imprescindível que as inúmeras ações previstas nestes documentos não se 

sobreponham devendo estar articuladas e integradas umas às outras, e com orçamento da União assegurado. 

Orçamento Criança

Todos os Conselhos de Direitos Municipais (Comdicas), Estaduais (CEDCAs) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda) possuem um fundo a ele vinculado, que nada mais é do que um conjunto de receitas especificadas em 

lei que são destinadas à realização de determinadas ações e objetivos vistos como prioridade para crianças e adolescentes em 

cada instância governamental.

FIA - Os recursos financeiros que compõem o Fundo para Infância e Adolescência (FIA) são obtidos através de receitas 

orçamentárias do próprio município, de parte do Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas, e também podem vir de 

doações voluntárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que o FIA deve ser criado por lei municipal, sendo o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) o responsável por arrecadar e administrar seus 

recursos , que devem priorizar a execução de políticas de atendimento e proteção integral a criança e ao adolescente. Estes 

programas e ações podem ser implementados por setores governamentais e não  governamentais.
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O que a mídia tem com isso?

Discussão de gênero, raça e etnia, pactos e compromissos internacionais e nacionais como os Objetivos do Milênio, Um Mundo 

para as Crianças, Um Brasil para as Crianças,  Plano Presidente Amigo da Criança, Fundo da Criança e do Adolescente, 

Protagonismo juvenil. O que isso tudo tem em comum? Bem, esses assuntos estão relacionados diretamente ao universo infanto-

juvenil. Ganham força, sobretudo se estiverem presentes na pauta das discussões provocadas pela imprensa.

Os documentos citados, por exemplo, abordam questões de gênero, raça, etnia nos diversos âmbitos, como educação, saúde, 

cultura, proteção. Mas, políticas nessas áreas não podem ser realizadas de forma eficaz se não existirem recursos financeiros 

destinados para sua implementação. E para que a execução das mesmas políticas e programas seja efetiva, é indispensável que as 

próprias crianças e adolescentes se apropriem e se percebam como  atores sociais ativos, e que, portanto,  devem participar e 

acompanhar o processo de “passagem da lei do papel para o cotidiano real”. 

Raça, gênero e etnia são questões que estão relacionadas umas às outras e são fundamentais no processo de garantia dos direitos 

da criança e do adolescente previstos na legislação brasileira. Nessa pesquisa, tais assuntos assim como os documentos citados 

estão praticamente ocultos. Tem pouca representação o número de matérias que mencionam o Fundo da Criança e do 

Adolescente, Objetivos do Milênio, Um Mundo e Um Brasil para as Crianças, questões de gênero e raça na mídia impressa 

pernambucana (jornais Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio) entre as 109 matérias que citam o 

Estatuto. Chama-se atenção aqui para a necessidade real de dar visibilidade aos documentos e estratégias apresentadas com o 

intuito de consolidar um amplo debate, onde a imprensa exerce o importante papel de mediadora.

Pautas Ocultas

Objetivos de 

Desenvolvimento 

do Milênio

Uma questão de equidade 

Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, eliminando as disparidades entre os sexos no Ensino 

Fundamental e Médio, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, no máximo até 2015, está entre os já citados Objetivos 

de Desevolvimento do Milênio. Estamos em 2005, e o que se percebe é um bom resultado. Segundo o Relatório Nacional de 

Acompanhamento, de setembro de 2004, que traz um panorama de como estão a implementação dos Objetivos  do Milênio no 

Brasil, no Ensino Fundamental a proporção entre meninos e meninas está equilibrada no País. Quando se trata do Ensino Médio a 

situação é melhor , pois a proporção de meninas é superior neste nível.

A questão de gênero na educação básica brasileira não é o grande problema, quando se aborda o direito de igualdade entre 

homens e mulheres. As mulheres possuem, inclusive, escolaridade maior. A discriminação contra meninas e mulheres se intensifica 

quando são analisados os indicadores da participação feminina no mercado de trabalho, na política e nos altos índices de violência 

doméstica e sexual de que elas são vítimas. Essas áreas, portanto, é que passam agora a merecer maior atenção e esforços do 

Estado e da sociedade civil para implementação de políticas públicas específicas destinadas ao gênero feminino.

Raça - Segundo o Relatório Situação da Infância e Adolescência Brasileiras (Unicef, 2003), o fato de nascer negra aumenta em 

duas vezes a possibilidade de uma criança morar em domicílio sem abastecimento de água; duas vezes mais chances de não 

freqüentar escolas (7 a 14 anos) e de serem pobres. 

Esse retrato da realidade brasileira revela a existência de um abismo entre meninos e meninas brancos e negros. Entretanto a 

iniqüidade ainda é verificada entre índios;  moradores da zona rural ou urbana; com ou sem algum tipo de deficiência; que 

pertencem a famílias de diferentes níveis econômicos, entre outras características específicas. A inclusão social de crianças e 

adolescentes no Brasil é um tema complexo, sujeito a muitas variáveis, em que pese o esforço da sociedade para diminuir os 

estragos causados pela ausência de oportunidades iguais de desenvolvimento para todos.
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Erradicar a extrema pobreza e a 
fome;

Atingir o ensino básico universal;

Promover a igualdade entre os sexos 
e a autonomia das mulheres;

Reduzir a mortalidade infantil;

Melhorar a saúde materna;

Combater o HIV/Aids, a malária e 
outras doenças;

Garantir a sustentabilidade 
ambiental;

Estabelecer uma Parceria Mundial 
para o Desenvolvimento.
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definição de políticas públicas para infância e juventude exige, sobretudo, que se 

compreenda quem é essa população, dispensando-se estereótipos, por meio de uma 

leitura crítica dessa fase da vida. Seguindo o senso comum firma-se que “não se fazem A
mais jovens como antigamente”, numa exaltação ao movimento estudantil dos anos 60 e 70, 

relegando ao segundo plano as formas de organização dos grupos juvenis contemporâneos. Mas 

quem eram os rapazes e moças de antigamente e, principalmente, quem são os de hoje? Quais os 

problemas enfrentados por essa parcela da população, o que eles pensam, como e onde agem? 

Dados do IBGE mostram que, nos últimos 60 anos, a população brasileira, com idade entre 15 e 24 

anos, cresceu de cerca de 8 milhões para mais de 34  milhões. Associado a esse expressivo 

crescimento populacional, o País assistiu na última década, principalmente, ao agravamento da 

situação de vulnerabilidade social de um grande contingente da juventude. No Brasil, de 1992 a 

1998, a proporção de mortes por causas violentas (homicídios, suicídios e acidentes de trânsito) 

na faixa etária de 15  a 19 anos, subiu de 63% para 68%. Pernambuco, com o índice de 74,7%, é o 

segundo do ranking, perdendo apenas para São Paulo (77,4%) conforme dados de 2001 do IBGE. 

Violência, desemprego, evasão escolar, drogas, situação de rua passaram a ser temas recorrentes 

para boa parcela dos adolescentes e jovens. 

De imediato, essa realidade indica a necessidade da implementação de infra-estrutura básica. 

Entretanto, outros índices mostram uma dívida histórica do Estado em relação a essa população 

(veja os dados na página 29). Paralelo aos problemas, há ainda o desafio de efetivar os espaços de 

participação do jovem na sociedade, garantindo seu papel como sujeito de direitos. 

Diante deste cenário, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, foi um 

importante passo dado pelo Brasil na consolidação dos direitos da população infanto-juvenil. 

Crianças e adolescentes passaram a ter um lugar central, ao menos em termos constitucionais, no 

rol das populações destinatárias das políticas sociais.

O Estatuto prevê direito à liberdade, que compreende aspectos como opinião e expressão e 

participação na vida familiar, comunitária e política, sem discriminação. O ECA também 

prescreve que, no tocante ao direito à educação, as políticas e ações voltadas para a infância e 

juventude devem visar ao pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da 

cidadania, o que incluiu o direito de ser respeitado por seus educadores e de contestar critérios 

Jovens são cidadãos ativos em busca 
da garantia de seus direitos

Participar para garantir 
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avaliativos, bem como o de organização e participação em entidades estudantis. 

Para Diego Henrique Alves Wanderley, 17 anos, presidente do Grêmio Livre Estudantil Jonas José de 

Albuquerque, da Escola Estadual Ginásio Pernambucano, o jovem tem tudo pra ser um dos grandes 

protagonistas das transformações sociais. “Embora existam fatores agravantes que diminuem a 

atuação dos jovens, como, por exemplo, a mídia que muitas vezes incentiva o jovem  a aceitar tudo que 

lhe é imposto”, argumenta. Dentro da escola, Diego diz que o grêmio tem fundamental importância na 

luta por melhorias para a educação pública. “Nosso objetivo é organizar os alunos, buscando sempre 

uma integração do grêmio com a direção da escola para unir forças”.

Em Pernambuco, há 20 anos, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR - PE) atua 

na mobilização de crianças e adolescentes para que eles conheçam seus direitos e possam lutar por sua 

garantia. Uma das atividades do Movimento é a realização de um trabalho sistemático de 

conhecimento do ECA por jovens, com idade entre  7 e 17 anos, dos  municípios de Recife, Olinda e 

Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, e Gravatá, no Agreste do estado. “A etapa seguinte são 

estratégias de ações, como atos públicos e eventos culturais, realizados pelos próprios jovens em suas 

comunidades, a fim de chamar atenção para os direitos previstos no Estatuto”, conta João Batista do 

Espírito Santo Junior, 23 anos, coordenador estadual do MNMMR - PE.  

O Fórum Nacional de Movimentos e Organizações de Juventude, criado em 2004,  promove o encontro 

de diversas entidades para refletir sobre o assunto, levantar propostas e formular políticas públicas. A 

criação de espaços locais para a discussão da juventude também é um dos temas do Fórum, que 

incentiva mobilizações em âmbito municipal.

Quem são eles ? - A análise da realidade por parte de especialistas e de representantes do poder 

público aponta para um novo modo de ver os jovens, que vem ganhando força nos últimos anos. “A 

juventude era vista como movimento estudantil. Hoje é preciso entender que não existe uma 

juventude. Existem vários grupos com características, singularidades, particularidades que exigem, por 

parte do Estado, a implementação de uma política específica para esse público”, explica o secretário 

Nacional da Juventude, Beto Cury.

Outro ponto que deve ser compreendido quando se fala da juventude do século XXI é o estigma da 

apatia política. Há duas questões que devem ser analisadas ao se falar da participação juvenil: em 

primeiro lugar, a falta de referências anteriores - não há índices que indicam o número de moças e 

rapazes que participavam de movimentos políticos nas outras décadas -, em segundo, a desmobilização 

generalizada da população em torno do tema. “O jovem não pode ser compreendido isoladamente, pois 

a baixa participação e a descrença na política e nos políticos são fenômenos extensivos a todas as faixas 

da população”, lembra a antropóloga e secretária nacional adjunta da Juventude, Regina Novaes. As 

novas formas de organização da juventude ampliaram a atuação para novos temas, como meio 

ambiente, cultura, livre orientação sexual entre outros. Para Juarez Dayrell, cientista social e 

coordenador do Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais, a mobilização 

juvenil nas sociedades contemporâneas tem perdido o caráter institucional - representado pela 

organização em partidos, sindicatos e movimentos estudantis  -  e ganhado novas formas, mais fluidas, 

como os grupos culturais. 

As novas formas de relação contemporânea também devem ser levadas em consideração. A 

Reportagem

Alguns índices sobre a 
juventude brasileira

50 % dos jovens estão fora das escolas e, destes, 
66% não concluíram o Ensino Médio;

1,2 milhões dos jovens brasileiros são analfabetos. 
Desses, 70% estão na Região Nordeste e 73% são 

negros;

A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 
anos (17%) é quase o dobro da nacional (9%);

Em 2001, dos 3,2 milhões de nascidos vivos no 
Brasil, 22,6% eram de mães entre 15 e 19 anos;

No mesmo ano, cerca de 32 mil jovens morreram
 por causas externas

Em torno de 30% da população carcerária têm de 
18 a 24 anos;

85% dos jovens não participam de atividades 
associativas e/ ou comunitárias.
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historiadora e socióloga Regina Helena Alves, estudiosa dos 

movimentos juvenis, explica que a juventude, atualmente, 

organiza-se em redes, que se caracterizam pela fluidez, pela 

conectividade. “Os jovens de hoje não são um movimento, eles 

estão em movimento. Você pode tentar traçar um perfil deles, 

mas é muito difícil conseguirmos captar quais são suas formas de 

'estar junto'”, exemplifica Regina Helena. De acordo com a 

historiadora, é preciso desvendar essa maneira de Organização a 

fim de efetivar as políticas públicas para essa faixa etária. Isso 

porque as estruturas em rede são totalmente diferentes dos 

critérios de representação comumente propostos pelos 

governos. 

A Rede Sou de Atitude, fundada por grupos de adolescentes e 

jovens de 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, é um 

exemplo desta prática. A partir de um projeto da Organização 

Não-Governamental baiana CIPÓ - Comunicação Interativa,  a 

Rede foi desenvolvida com a missão de observar e relatar a 

realidade da infância e juventude nas suas regiões e mobilizar 

outras crianças, adolescentes e jovens. Através do site 

www.soudeatitude.org.br, o Sou de Atitude tornou-se  uma 

comunidade virtual que dá visibilidade e suporte às suas ações. O 

site é acessado por crianças, adolescentes e jovens de todo Brasil, 

que, através dele, também produzem, divulgam informações e 

trocam idéias e experiências.

Ana Paula Ferreira, 22 anos, é uma das fundadoras da Rede Sou 

de Atitude em Pernambuco. Juntamente com outros jovens 

pernambucanos, ela monitora as políticas previstas no Plano 

Presidente Amigo da Criança. “Conhecer e acompanhar como 

estão as políticas públicas é importante para que possamos 

reivindicar melhorias nos serviços oferecidos, pois temos 

direitos”, explica. No ano de 2004, os jovens que compõem a 

Rede no estado realizaram uma série de mobilizações e 

articulações para denunciar a situação das políticas de saúde de 

combate ao HIV/AIDS em Pernambuco. “Fizemos um ato público 

e entregamos uma carta-denúncia ao Ministério Público, 

divulgando a situação precária dos serviços de saúde na área de 

HIV/AIDS”. Para Ana Paula é fundamental que os jovens estejam 

inseridos nos espaços políticos. “Para que as pessoas percebam 

que o jovem não é aquele 'baderneiro' que só gosta de festa. Nós 

também nos mobilizamos para fazer algo de bom para a 

sociedade”, conclui.
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Fazendo a mídia
.
Existem leis que regem as formas como os profissionais de imprensa 

devem tratar as temáticas relacionadas ao universo infanto-juvenil. 

Quando são o foco das matérias jornalísticas,  um erro que ainda 

perdura é a troca dos termos “criança” e “adolescente” pelo termo 

“menor”. No caso dos três principais jornais pernambucanos, por 

exemplo, das 109 matérias que mencionam o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 23,9% citam pejorativamente o termo menor. Também é 

comum o uso das palavras “orfanato” ou “patronato” ( instituições que 

não existem mais), no lugar do atual “abrigo”. Outro equívoco é a 

utilização da expressão “prostituição infantil”. Sabe-se que a criança não 

opta por se prostituir, o que acontece nesses casos é a exploração sexual 

comercial infanto-juvenil. Para crianças e adolescentes na condição de 

leitores, telespectadores ou ouvintes, o Estatuto  e a Convenção  sobre 

os Direitos da Criança estabelecem que: 

 - Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada 

pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a 

informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e 

internacionais, especialmente informações e materiais que visem 

promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e 

mental. Assim como promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas 

a fim de proteger a criança contra toda informação e material 

prejudiciais ao seu bem-estar, tendo em conta as disposições dos Artigos 

13 e 18 (Convenção sobre os Direitos da Criança, Artigo 17). 

 - As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário 

recomendado para o público infanto-juvenil, programas com 

finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; as revistas e 

publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 

adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a 

advertência de seu conteúdo; as revistas e publicações destinadas ao 

público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, 

legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e 

munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da 

família (Estatuto, Artigos 76, 78 e 79).

Fontes: Manual de Imprensa e de Mídia do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Ivanéa Pastorelli, 2001 ; Estatuto da Criança e do 

Adolescente ; Convenção sobre os Direitos da Criança.
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Políticas públicas para juventude
 

Em seu texto Trajetórias na Constituição de Políticas Públicas de Juventude no Brasil 

(2003), a pesquisadora Marília Spósito aponta momentos significativos para a 

constituição das políticas para a juventude no País. O primeiro marco apontado é o 

surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, com a mobilização 

da sociedade civil que antecede sua criação. Entretanto, apesar de sua importância, o 

ECA focalizou os esforços políticos nos menores de 18 anos, deixando na sombra os 

jovens que atingem a maioridade penal. Ainda no início da década de 90, aparecem as 

primeiras iniciativas do Executivo Federal no reconhecimento de problemas que afetam 

a juventude: saúde, violência e desemprego. Aparecem, também, algumas ações 

voltadas para a atuação um pouco mais ativa do próprio jovem, sobretudo na 

implantação de programas em que ele é considerado “protagonista” dessas atividades. 

Entretanto, a concepção dessas políticas leva em conta muito mais os problemas que 

afetam os jovens que suas demandas como sujeitos de direitos. 

A partir de 1997, com o assassinato do índio Galdino por rapazes de classe média 

brasiliense, alguns programas voltados a este público são criados pelo Ministério da 

Justiça. Em geral, são projetos de redução e prevenção da violência por meio da ação em 

escolas ou bairros, atingindo sobretudo moradores das periferias das grandes cidades. 

Também no final da década de 90, o desemprego e a acentuação dos processos de 

exclusão promovem um novo tipo de ação: os programas de inclusão, focalizados  nos 

jovens em situação de risco  social. 

Spósito avalia essas políticas públicas apontando para cinco características comuns: a 

fragmentação, a competição interburocrática, a descontinuidade administrativa, a 

orientação das ações a partir da oferta (e não da demanda) e uma clara divisão entre 

formulação e implantação.   

O surgimento da Secretaria Nacional da Juventude, em fevereiro de 2005, promete rever 

essa dívida histórica do governo com os jovens. O órgão surge para incentivar ações em 

todos os âmbitos governamentais, buscando a ampliação dos espaços de participação 

dessa parte da população brasileira. A Secretaria também irá promover a integração 

entre as várias políticas já realizadas pelo governo federal que tem como foco a 

juventude. A efetivação do Conselho Nacional da Juventude, que até o fechamento 

desta publicação ainda não havia sido empossado, deve reforçar essa estrutura, 

ampliando os espaços para o debate das questões relativas à juventude e formulando 

propostas para o governo. 
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Seminário discute a imagem do ECA 
na imprensa pernambucana

Encontro realizado pelo Auçuba visou fortalecer 

a visão crítica da cobertura sobre o ECA
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 Auçuba realizou no dia 19 de abril de 2005 o seminário A Mídia e o Estatuto da Criança e do Adolescente, como 

parte das atividades da pesquisa anual “A Criança e o Adolescente na Mídia em Pernambuco”. O seminário procurou O fortalecer a visão crítica de profissionais de comunicação e fontes sobre a construção da notícia que envolve a 

criança e o adolescente. Um dos seus objetivos foi contribuir para a análise especial em torno da cobertura acerca do Estatuto 

da Criança e do Adolescente realizada pela imprensa local. Durante o encontro foi apresentado pela agência o panorama 

geral: o universo da pesquisa e principais dados jornalísticos, a imagem do ECA na mídia, o perfil da cobertura, as lacunas e o 

que pode interferir nesta cobertura.

Para o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), José Fernando Silva, é 

importante uma análise da atuação da mídia em torno da temática infanto-juvenil e do Estatuto. “Ter mais matérias, 

necessariamente não significa mais qualidade dos textos. É preciso aumentar a citação do ECA nas matérias, mas também a 

qualidade da abordagem. Tenho observado, que vem diminuindo a utilização do termo ‘menor’  nos textos jornalísticos, isso 

já é uma grande vitória dos movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente,”  conclui.   

O seminário envolveu especialistas no Estatuto da Criança e do Adolescente, representantes do Ministério Público e da 

Promotoria da Infância e Adolescência e jornalistas e profissionais que atuam em projetos da área, além de representantes das 

Comissões de Cidadania e de Implementação do Estatuto da Assembléia Legislativa do estado de Pernambuco. Esses atores 

construíram durante o evento sugestões e recomendações para os jornalistas e fontes (veja nas páginas 33 e 34), além de 

alguns questionamentos que foram levados aos editores dos veículos impressos analisados pelo  Auçuba. 

Para o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa da Cidadania da Assembléia Legislativa de Pernambuco, deputado 

Roberto Leandro, o grau de formação e conhecimento do jornalista pode refletir no posicionamento da sociedade. ”Os 

Direitos Humanos precisam ser mais apropriados pela sociedade, porque se não fica à mercê da interpretação e dos interesses 

de alguns grupos de comunicação. Temos que trabalhar no sentido de dar mais visibilidade a assuntos como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, promovendo debates ou audiências públicas, convocando diversos atores, órgãos de imprensa, 

inclusive da direção dessas empresas de comunicação, para fazer essa discussão.” 

O seminário foi um marco na elaboração de recomendações tanto para jornalistas, como para fontes, principalmente os 

conselhos. A participação desses atores na discussão ratificou a importância da interlocução entre movimentos sociais, 

órgãos de defesa dos direitos e a imprensa, para que a sociedade possa cobrar políticas públicas que garantam direitos básicos 

a todo cidadão e cidadã. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê cidadania a todo brasileiro desde a garantia de direitos 

à gestante até os relativos ao jovem de 17 anos. O primeiro direito a ser perseguido e conquistado por uma democracia que 

vem sendo construída ao longo desses 20 anos. 
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Sugestões para jornalistas

- Associar o Estatuto da Criança e do Adolescente a temas 

como educação, saúde, proteção e cultura. Embora seja pouco 

comum no cotidiano da cobertura de fatos nessas temáticas, a 

legislação é fundamental como referência para essas áreas 

tanto quanto é para o envolvimento de crianças e 

adolescentes com a violência, ou ainda para contextualizar os 

aspectos legais das medidas sócio-educativas. Tais aspectos  

podem enriquecer o debate que a mídia já vem 

proporcionando;

- Acompanhar com maior freqüência a implantação e a 

avaliação de políticas públicas para infância, cobrir 

lançamentos de programas e ações que integram as políticas é 

importante. No entanto, só o acompanhamento da 

implantação e da avaliação das políticas podem manter o 

leitor atualizado quanto aos obstáculos, a efetivação ou o 

impacto das ações programadas. Essa é uma forma da 

imprensa colaborar para o controle social em torno da atuação 

do poder público; 

- Criar ambiência nas redações para discussões temáticas e 

capacitações acerca de assuntos e documentos que 

contribuam para qualificar o trabalho jornalístico, tal qual 

uma capacitação específica em torno de legislações como o 

ECA e seus conceitos básicos; 

- Dialogar e influenciar editorias, como as de esportes e 

cultura, para pautar temas do Estatuto. Fatos esportivos ou 

culturais também podem gerar abordagens que valorizem 

aspectos legais previstos no ECA. Nesse sentido, as páginas de 

Política também podem ser ocupadas por reportagens que 

discutam políticas públicas para infância, superando a 

cobertura rotineira da política partidária;

As recomendações (para jornalistas e fontes) que seguem são frutos da reflexão dos diversos atores
que participaram do Seminário A Mídia e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Indicações de pautas

- A convivência familiar e comunitária é um tema transversal 

às questões da infância que também está prevista  no Estatuto 

e está intrinsecamente relacionada à vida de todas as crianças 

e adolescentes. Embora sejam aspectos sobre os quais o 

jornalismo não tenha despertado interesse freqüente, podem 

revelar abordagens novas e com potencial de noticiabilidade 

ainda não explorados;

- A Liberdade Assistida é uma das medidas sócio-educativas e 

reúne aspectos importantes que justificam uma discussão 

ampla da sociedade. Alguns pontos de pauta interessantes 

nessa temática: a estrutura necessária para o cumprimento da 

medida, a retaguarda prevista pelos dispositivos legais e a 

Recomendações para Jornalistas

- Considerar a possibilidade de dar voz à criança, quando da 

cobertura de eventos que tenham sua participação. Crianças e 

adolescentes podem expressar sua posição em torno do que 

trata a matéria, e até emitir opinião acerca das políticas 

públicas para infância e juventude. O direito a se expressar 

também é garantido pelo Estatuto e pode ser exercido no 

espaço da mídia com legitimidade;

- Acompanhar os avanços e os desafios para implementação 

do ECA é uma dica importante. Isto é um assunto que chega de 

forma muito acanhada e superficial nos jornais. Além de 

divulgar o que não funciona é fundamental também que a 

mídia contribua para a difusão das ações de cumprimento do 

Estatuto;

- Promover um investimento maior no jornalismo 

investigativo, apoiando e articulando com instâncias da 

sociedade civil organizada e os movimentos sociais projetos 

de grandes reportagens e/ou séries temáticas.   

atuação dos segmentos que compõem o sistema de garantia 

de direitos;

- A situação do atleta adolescente. O que, aparentemente, 

pode ser uma solução para muitos adolescentes de famílias de 

baixa renda também pode se reverter em mais um problema 

social. É preciso investigar se, de fato, os programas e projetos 

nessa área garantem que os atletas adolescentes tenham 

acesso à escola e contato permanente com a família. Nem 

sempre esses direitos são mantidos;

- Uma instituição que ainda está fora da pauta é a Defensoria 

Pública. Chama-se a atenção para uma área que não teve 

projeção na cobertura sobre o ECA. Para o bom funcionamento 

do Estatuto e, principalmente para aqueles que estão em 

conflito com a lei, se faz necessário o contraponto da sua 

defesa. A Defensoria Pública tem uma atuação importante e 

deve ser foco do trabalho da mídia;

- Uma lacuna que precisa ser ocupada na discussão em torno 

da infância provocada pela mídia diz respeito a elaboração do 

PPA - Plano Plurianual, da LDO - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da LOA  -  Lei Orçamentária Anual. As 

políticas só podem ser garantidas se o orçamento para a 

infância também for uma realidade. A ação da mídia nessa 

área amplia a visão da sociedade em torna da aplicação dos 

recursos públicos;

- Como andam nossos Conselhos Tutelares e de Direitos? 

Sugere-se uma abordagem do ponto de vista da competência 

institucional. Como e o que os Conselhos estão deliberando?  

Qual a capacidade de interferência que eles têm nas políticas 

públicas, do Municipal ao Nacional? Qual a capacidade que 

eles têm de interferir no orçamento municipal? A lei diz que os 

conselhos devem subsidiar ou assessorar o prefeito na 

elaboração das políticas públicas para crianças e adolescentes. 

Eles são ouvidos? Eles se fazem ouvir?; 
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34 Recomendações para Jornalistas

Guia de Fontes

Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores de 

Justiça da Infância e Juventude (ABMP )  

Ação: Parceira do programa Pró-Conselho Brasil. Por meio de 

uma comissão de juizes e promotores, a associação realiza 

campanha de esclarecimento da classe sobre a importância 

do trabalho dos Conselhos Tutelares e de Direitos. Assim, 

auxilia na implantação desses colegiados nos municípios.

Contato: Laila Shukair ( Promotora de Justiça e Assessora)

Fone: (11) 3119 9585 

E-mail: lailashukair@mp.sp.gov.br

Site: www.abmp.org.br

Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social 

(CENDHEC)

Ação: Oferece atendimento jurídico, social e psicológico a 

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e 

sexual.

Contato: Valéria Nepomuceno

Fone: (81) 3222-0378 / 3231-3654

E-mail: cendhec@terra.com.br

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CEDCA) 

Ação: Controla e fiscaliza as ações de atendimento à infância 

e à adolescência no estado. Constitui uma câmara de 

integração entre o Estado e a sociedade civil. 

Fone / Fax: (81)3222-1106 

E-mail :cedca2@hotmail.com

Site: www.fisepe.pe.gov.br/cedca

Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Comdica)  

Ação: Órgão encarregado de formular a política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente em 

nível municipal. 

Contato: Edilzia da Silva Costa

Fone: (81)3445-2641/3445-2739 

- A comunicação, entendida como estratégica, deve ser 

priorizada pelos Conselhos, que devem procurar 

profissionalizá-la. É fundamental qualificar a ação dos 

conselheiros junto à mídia;

- Desempenhar papel pró-ativo e manter um diálogo 

permanente não só com repórteres, mas também com os 

editores;

- Desenvolver uma estratégia de distribuição das 

publicações que as ONGs, os institutos nacionais e 

internacionais produzem e entregar diretamente aos 

jornalistas, facilitando o acesso e otimizando o tempo dos 

repórteres e editores;

- Criar estratégias de aproximação do CEDCA junto ao 

Sindicato dos Jornalistas e o Fórum Pernambucano de 

Comunicação para mobilizar os profissionais, por meio do 

órgão de classe e de articulações políticas específicas da 

categoria;

- Articular com as faculdades de Comunicação para que 

discussões sobre direitos humanos possam ser contempladas 

nos currículos acadêmicos;

- Articular com os Conselhos de Direitos para que 

mantenham um diálogo permanente com outros conselhos 

como os de Educação, Saúde e Assistência Social;

- Articular o diálogo entre universidades, faculdades, ONGs, 

editores e repórteres de veículos de comunicação, através de 

oficinas, e seminários para discutir o papel do jornalista na 

luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes;

- Conhecer e respeitar o tempo dos jornalistas, seu horário 

de fechamento das matérias (deadline), o tempo curto para 

produção das reportagens. Entender também as 

especificidades de cada meio de comunicação.

- Direitos reprodutivos e sexuais - quando esse tema é 

abordado geralmente são utilizados estereótipos, criticam a 

gravidez na adolescência, referem-se  aos jovens como 

assexuados ou que transam demais e são irresponsáveis 

porque não usam camisinha. A sugestão de enfoque é que seja 

dada ênfase aos direitos sexuais e voz aos jovens para que 

tenham o direito de se expressar sobre o tema.

Sugestões para fontes

- É comum no comportamento da mídia uma cobertura 

marcada por um calendário de eventos e datas significativas. 

Esses momentos são oportunos para gerar fatos que se 

transformem em textos jornalísticos. O importante é 

encontrar formas de contribuir para que a atuação da mídia 

possa ajudar os leitores/as a perceberem que o Estatuto tem 

haver com suas vidas. Esse enfoque pode ser fortalecido 

pelos atores sociais;

- Ao sugerir uma pauta, é importante realizá-la de forma 

embasada, com dados de contexto, de realidade e 

estatísticos atualizados; 

- A fonte deve estar apta e capacitada para contextualizar as 

questões levantadas pelos profissionais da imprensa. Atores 

sociais mais qualificados podem provocar e pautar a mídia; 

- O movimento de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente deve dialogar com outros movimentos sociais, 

no sentido de propor e discutir estratégias de comunicação, 

se apropriando de experiências exitosas;

- Compreender a comunicação como campo de ação política 

e não só como instrumento. Entender que a comunicação 

exige um processo permanente de diálogo e é uma 

estratégia fundamental para o fortalecimento de uma pauta 

social que chame a atenção para a violação dos direitos 

infanto-juvenis;
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as atividades que dizem respeito ao orçamento público, 

Projetos de Lei e de ementas à Constituição.

Contato: Luís Cláudio Alves  (assessor de comunicação)  

Fones: (61) 323- 6992/ 316- 9036

E-mail: comunicação@forumdca.org.br

Site: www.forumdca.org.br

Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares 

(GAJOP)  

Ação: Contribui para a efetivação do direito à segurança e à 

justiça, como condição essencial para a plena validade da 

democracia e cidadania, além de defender e promover com 

prioridade os direitos das crianças e adolescentes.

Contato: Fernando Santos Matos 

Fone: (81) 3222-1596 / 2036

Fax: (81) 3223-0081

E-mail: gajop@veloxmail.com.br; 

comunicação@gajop.org.br

Site: www.gajop.org.br

Ministério Público  

Ação: Instância do poder público incumbida da defesa da 

ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis e do próprio regime democrático. Não está 

incluída em nenhum dos Três Poderes da Nação e seus agentes 

são os procuradores e promotores. Como fiscal da ordem 

jurídica, o Ministério Público não se subordina ao Poder 

Judiciário e tem como chefe o Procurador Geral de Justiça.

Contatos: Dra. Heloísa Pollyana Brito e Dra. Núbia Maurício 

Braga 

Fone: (81)3423-3357 / 3423-4080

Poder Judiciário de Pernambuco 

Ação: A Justiça da Infância e da Juventude do Recife é 

constituída de três Varas, cada uma com competências 

específicas estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 

31/2001, de moldes a propiciar a prestação jurisdicional 

adequada em todos os procedimentos legais estabelecidos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital - Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção

Contato: Tereza Figueiredo

Fone: 3421-5080 / 3221-3498 / 3421-7725

3ª Vara da Infância e da Juventude da Capital - Núcleo 

Gerencial de Medidas Sócio-educativas  

Encarregado do julgamento de adolescentes em conflito com 

a lei e da supervisão das Medidas Sócio-educativas.

Contato:  Verônica Mafra

Fone: (81)3421-5080

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 

Ação: Tem por principal missão zelar pela observância da 

ordem jurídica e pelos interesses indisponíveis da sociedade, 

aí compreendida a garantia efetiva dos direitos fundamentais 

da pessoa humana.

Contato: Patrícia Tesh

Fone: (81) 2125-7318

E-mail:patricia@prpe.mpf.gov.br

 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH ) 

Ação:  Criada em 2003 como um órgão da Presidência da 

República, tem como função implementar políticas públicas 

voltadas à proteção dos direitos humanos, seja por meio do 

incentivo a projetos, seja por meio de convênios e parcerias. 

Na área da infância e adolescência, a mobilização e a 

implementação do Sistema de Garantias de Direitos e a 

implantação de políticas adequadas, fica a cargo da 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança  e do 

Adolescente da SEDH. A Secretaria é responsável, ainda, no 

contexto do governo federal, pelo Programa Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Contato: Marina Spinola

Fone: (61) 429-3454

Fax: (61) 223- 2260

E-mail: direitoshumanos@sedh.gov.br

Site: www.presidencia.gov.br/sedh/

Conselho Nacional de Direitos da Infância e Adolescência 

(Conanda)  

Ação: Órgão encarregado de formular a política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente em nível 

nacional 

Contato: Maria Bernadete Olivo  (assessora técnica)

Fones: (61) 225- 2327/224- 8735 (fax)

E-mail: conanda@sedh.gov.br

Site: www.presidencia.gov.br/sedh

Conselho Tutelar  

Ação: Órgão permanente e autônomo, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente. 

Nas Regiões Político-Administrativas (RPA) do Recife:

RPA1  (81)3421-3380 (Plantão)

RPA2  (81)3242-7184/ 3241- 0237

RPA3  (81)3267-2419

RPA4  (81)3227-2771

RPA5  (81)3445-2295

RPA6  (81)3327-2400

Defensoria Pública 

Ação: Instituição que integra o corpo da Vara de Execução de 

Penas Alternativas, tem o papel de interpretar no âmbito do 

Estado, os interesses jurídicos das classes menos favorecidas, 

dando vida e forma à norma constitucional, segundo a qual o 

Estado assegura assistência jurídica aos necessitados.

Contato: Dra. Lourdes Sales 

Fone:(81) 2125-2452

Fórum Nacional Permanente de Entidades Não 

Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Fórum Nacional DCA) 

Ação: articula nacionalmente entidades não-governamentais 

de luta pelos direitos da criança e do adolescente desde 1988 e 

no fortalecimento dos fóruns estaduais, acompanha as 

atividades do Conanda e a atuação dos representantes da 

sociedade civil na formulação das diretrizes para a área da 

infância junto ao órgão. No Congresso Nacional, acompanha 
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arceria inédita entre organizações de comunicação, criada há cinco anos, a Rede ANDI Brasil 

tem hoje consolidada sua presença e credibilidade no País. Ao atuar no fortalecimento do 

diálogo ético entre jornalistas e os mais diversos atores sociais ligados ao universo da P
infância e adolescência, a articulação contribui com a qualidade da informação pública, visando a 

promoção dos direitos das novas gerações.

O trabalho em rede nasceu, em março de 2000, a partir da percepção da Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância (ANDI) e de seus parceiros de que era preciso expandir e replicar o 

conhecimento acumulado pela entidade nos processos de monitoramento, qualificação e 

mobilização da mídia, desenvolvidos desde 1991. A idéia começou a tomar forma em 1997, quando 

um grupo de estudantes de jornalismo do Paraná demonstrou interesse em replicar algumas 

metodologias da ANDI em seu estado. Já no mesmo ano, o grupo começou a desenvolver ações 

articuladas com a Agência e, em 1998, constituiu-se oficialmente como a Ciranda - Central de 

Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência. A instituição integrou, em 2000, a lista de 

agências pioneiras da Rede ANDI Brasil ao lado de outras quatro organizações: Cipó - Comunicação 

Interativa (BA), Auçuba- Comunicação e Educação (PE), Agência Uga-Uga de Comunicação (AM) e 

Oficina de Imagens -  Comunicação e Educação (MG).

A partir de 2002, a Rede ampliou sua atuação no País, com a realização de uma série de três edições 

do Concurso Rede ANDI para Projetos em Comunicação pelos Direitos da Criança e do Adolescente, 

em parceria com a Fundação Avina e Save the Children Suécia. Em três anos de Concurso, mais de 

300 projetos de 20 estados diferentes foram inscritos. Além da diversidade regional, as propostas 

apresentadas abordaram o tema dos direitos da criança e do adolescente de forma inovadora e 

criativa. As propostas vencedoras - 18 no total -  resultaram em diferentes produtos, como livros, 

spots de rádio, manuais, jornais e vídeos entre outros. Algumas das organizações selecionadas 

encontraram na iniciativa o impulso de que necessitavam para ampliar e otimizar suas atividades. 

Outras avançaram no sentido de consolidar equipes capazes de replicar em seus estados as 

estratégias da Rede, vindo após algum tempo a integrar a articulação. Este foi o caso da Associação 

Companhia TerrAmar e da Catavento Comunicação e Educação Ambiental, sediadas no Rio Grande 

do Norte e no Ceará, respectivamente.

Nesse mesmo período, outras três organizações somaram-se ao projeto: Girassolidário Agência em 

Defesa da Infância (MS), Missão Criança Aracaju (SE), e Agência de Notícias da Infância Matraca 

(MA). Assim, hoje reúne 11 organizações em todas as regiões do Brasil.

Aliança entre comunicadores pelos
direitos da criança e do adolescente 
comemora cinco anos de atuação
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Um amplo trabalho de mobilização

Outros investimentos e desafios

As agências desenvolvem um conjunto de ações de mobilização de jornalistas e fontes de informação. O cardápio inclui a produção de clippings diários, a 

elaboração de pautas especiais e de uma agenda de eventos, visitas a redações, oficinas de comunicação e debates em universidades, além da produção de 

análises aprofundadas sobre o comportamento editorial dos principais jornais de cada estado diante dos temas relacionados com a infância e a 

adolescência. 

Implementadas de forma unificada, considerando as características de cada região e peculiaridades da imprensa local, essas e outras ferramentas têm 

permitido a Rede, ao longo desses cinco anos, atuar mais estrategicamente frente a temáticas consideradas fundamentais para o desenvolvimento 

humano e social de meninas e meninos brasileiros. Um bom exemplo dessa articulação ocorreu durante o mês de julho, quando se comemorou o 

aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, e se estende ao longo do segundo semestre de 2005. Nesse período, as agências têm trabalhado 

articuladas para dar destaque ao Sistema de Garantia de Direitos e promover o debate em torno do funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Direitos e 

do financiamento de políticas executadas através dos Fundos da Infância e Adolescência. Assuntos como abuso e exploração sexual, trabalho infantil, 

educação, crianças e adolescentes no semi-árido e a situação dos bolsões de pobreza, além de políticas públicas voltadas para infância e adolescência 

também estão no centro da mobilização em rede.

Esse modelo de atuação vem contribuindo para o avanço da cobertura jornalística associada aos temas infanto-juvenis. Acompanhamento diário 

realizado pela ANDI nos 60 principais jornais do País aponta que já no primeiro ano de atuação da Rede ANDI Brasil (2000), o número de reportagens 

produzidas sobre infância e adolescência cresceu, em média, mais de 50% nos primeiros estados onde o projeto estava presente. Entre 2001 e 2004, a 

evolução no número de matérias publicadas sobre esse universo chega, em determinados estados, a mais de 90% e o índice de Busca de Solução a mais de 

15%. Entende-se por Busca de Solução os textos cuja abordagem aponta caminhos e apresenta bons exemplos para o enfrentamento dos problemas que 

afligem crianças e adolescentes no País.

Outro indicador desse avanço pode ser verificado no ranking quanti-qualitativo, veiculado pela ANDI no Relatório Infância na Mídia. Capaz de aferir não 

apenas o número de matérias publicadas, mas também a qualidade da produção jornalística, o ranking mostra que o espaço dedicado à infância e 

adolescência nos jornais regionais, principalmente, nos que circulam nos estados que possuem agências da Rede, recebe cada vez mais atenção. Em 2003, 

por exemplo, quatro desses periódicos estiveram entre os dez primeiros colocados, posições antes ocupadas prioritariamente por jornais de circulação 

nacional. São eles: A Tarde (BA), O Povo (CE), Gazeta do Povo (PR) e Estado de Minas (MG). 

A partir deste ano, a Rede pretende ainda investir fortemente em novas estratégias para estreitar o diálogo entre a mídia e os atores sociais. Entre as ações 

programadas, destacam-se a elaboração de um programa de formação em comunicação para organizações ligadas à infância e adolescência, o 

estabelecimento de parcerias com as empresas jornalísticas e a construção de alianças com universidades e faculdades de Comunicação. Novos projetos, 

que aliados à capacidade de compartilhar experiências, rever processos e aprimorar metodologias, conferem à Rede o seu caráter inovador, inerente 

também ao trabalho implementado no âmbito das instituições parceiras. Além dos desafios assumidos e operados coletivamente, as agências avançam no 

desenvolvimento de novos produtos e ações, como o monitoramento de rádio e televisão, a produção de guias para comunicadores com sugestões para a 

abordagem de assuntos ligados ao universo infanto-juvenil, a edição de revistas e a produção de seminários, entre outros. Estratégias que complementam 

o trabalho realizado em rede e impulsionam a atuação destas organizações no campo da comunicação e mobilização social em seus estados. 

A Rede ANDI Brasil é uma ação realizada em aliança estratégica com a Comunidade Européia, Unicef, Conanda, Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

Instituto C&A e Instituto Telemar.

AUÇUBA / REDE ANDI BRASIL - A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA MÍDIA EM PERNAMBUCO

Rede ANDI Brasil
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Auçuba, ações de comunicação 
e pedagogia para transformação

AUÇUBA / REDE ANDI BRASIL - A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA MÍDIA EM PERNAMBUCO

uçuba - Comunicação e Educação é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, que visa contribuir para melhoria 

da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, através do potencial pedagógico e mobilizador da comunicação, 

fomentando uma atitude socialmente responsável e cidadã. Primeira organização em Pernambuco a trabalhar o tema A
comunicação como proposta sócio-pedagógica de ensino-aprendizagem, o Auçuba tem a metodologia como sua grande força de ação. 

Antes mesmo do conceito de protagonismo juvenil vir à tona, a organização já enxergava os jovens como atores sociais, como sujeitos 

autônomos de transformação da realidade. Surgiu como grupo em 1984 com a finalidade de desenvolver trabalhos na área de produção 

cultural, vindo a se constituir como ONG a partir de março de 1989. Desde então vem desenvolvendo projetos dirigidos para jovens, 

sobretudo aqueles oriundos de famílias que se encontram em áreas e condições que gerem uma situação de menor oportunidade sócio-

econômica.

Programas - O Programa Canal Auçuba utiliza a comunicação como metodologia pedagógica e tem como objetivo a formação de jovens. O 

Programa Só Para Fazer Mídia (SPFM) desenvolve estratégias de mobilização social através da comunicação, atuando junto a  

universidades, organizações da sociedade civil e com a mídia local. O SPFM também desenvolve as atividades da Rede ANDI Brasil. 

Participação em REDES

Rede ANDI Brasil -  Comunicadores pelos Direitos de Crianças e Adolescentes.

Rede Sou de Atitude -  Formada por jovens, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas locais referente a este público.

Projeto Redes e Juventude.

Prêmios

Canal Auçuba:

Segundo lugar no Festival de Vídeo do Maranhão (1999), com o vídeo “Faz de conta que é mentira” , versando sobre o Trabalho Infantil;

Prêmio UNESCO (2001), como uma das cinco experiências de Pernambuco que têm resultados relevantes e efetivos na prevenção da 

violência entre jovens de comunidades de baixa renda. Estando entre as 30 instituições brasileiras reconhecidas por este Organismo como 

êxito de metodologia de formação;

Reconhecimento do Instituto UNIBANCO Ecologia (2002) como melhor projeto de meio ambiente apoiado pelo Instituto UNIBANCO 

Ecologia.

Só para Fazer Mídia

Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo (2003). Prêmio mais importante da categoria no estado de Pernambuco e o segundo mais 

importante concedido pela categoria no Brasil. Vencedor na categoria Assessoria de Imprensa com a campanha Social “Registro Civil de 

Nascimento, uma certidão de cidadania”.

Parcerias institucionais: Rede ANDI Brasil em aliança com Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 

Instituto C&A para o Desenvolvimento Social, Secretaria Especial de Direitos Humanos (Governo Federal), Comunidade Européia,Instituto 

Telemar e Unicef; Save the Children; FASE NE, Centro das Mulheres do Cabo e INTERAGE (ONGs); Universidade Federal de Pernambuco e 

Universidade Católica de Pernambuco; Prefeitura Municipal de Olinda  Secretaria de Educação e Desporto.
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sta publicação traz os 
resultados da análise especial E O Estatuto da Criança e do 

Adolescente na mídia, desenvolvida 
pelo Auçuba e Rede ANDI Brasil por 
ocasião do aniversário de 15 anos da 
legislação brasileira para a infância. 
A pesquisa procurou identificar o 
perfil da cobertura realizada por 54 
jornais brasileiros em 2004 acerca do 
universo infanto-juvenil, quando o 
Estatuto foi utilizado como 
referência.
Desde 2000, o Auçuba acompanha 
os principais jornais pernambucanos 
com o objetivo de estimular uma 
reflexão em torno da produção 
jornalística, tanto por parte dos 
profissionais de comunicação como 
das fontes de informação. Desta 
forma, o Auçuba procura contribuir 
para a construção de uma 
comunicação socialmente 
responsável e cidadã.

Comunicação
e Educação


