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Apresentação

ara comemorar e refletir sobre os 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei P federal 8.069, de 13 de julho de 1990, a Agência Uga-Uga de Comunicação e a Rede ANDI Brasil - 
Comunicadores pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, em parceria com o Centro da Indústria do Estado do 
Amazonas (Cieam), o Instituto Amazönia Celular e as Secretarias Municipais da Infância e Juventude (Seminf) e 
Educação (Semed), produziram a publicação O Estatuto da Criança e do Adolescente na Mídia Impressa 
Amazonense. Destinada a comunicadores, estudantes e professores de Comunicação Social, e profissionais da 
área da infância e adolescência, o documento reúne artigos e entrevistas com especialistas, reportagens 
produzidas pelas organizações integrantes da Rede ANDI Brasil, e uma análise de mídia que discute a cobertura 
da mídia impressa sobre o ECA.

Nossa intenção, ao disponibilizarmos este material aos comunicadores locais, é chamar a atenção para 
a Lei, que por ser recente no país e estabelecer profundas mudanças na forma de se compreender a infância e a 
adolescência, ainda causa polêmica e desvios em sua interpretação. Por isso, é fundamental que jornalistas e 
radialistas conheçam e compreendam esse instrumento que norteia as políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente no Brasil.

A jornalista Ivanéa Maria Pastorelli, em seu Manual de Imprensa e Mídia do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sugere que antes de 'amar' ou 'odiar' o ECA, jornalistas e profissionais de comunicação têm a 
obrigação de conhecê-lo, de estar atentos a suas regras e às responsabilidades atribuídas a cada segmento. 
“Somente dessa forma os profissionais que atuam nos meios de comunicação deixarão de cometer e produzir 
erros que demoram muito tempo a serem reparados e que, por este motivo, podem causar estragos 
incalculáveis na opinião pública. Essa prática, mais do que um dever profissional e ético, demonstra respeito à 
cidadania”, defende Ivanéa .

Por fim, nosso desejo é mais uma vez auxiliá-los na prática de um jornalismo responsável  pautado 
pela inclusão social de meninos e meninas  no aprimoramento da informação e na promoção e defesa dos 
direitos infanto-juvenis.

Boa leitura!

Eneida Marques
Gerente de Desenvolvimento da Agência Uga-Uga de Comunicação

15 anos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente
Raimundo Valentim - Diário do AM

Institucional

Agência Uga-Uga de Comunicação é uma organização não-governamental, sem fins   A econômicos, criada em abril de 2000, com sede em Manaus e atuação na capital e em quatro 
municípios do interior do estado do Amazonas: Coari, Parintins, Tabatinga e Tefé. Sua criação está 
vinculada à promoção de políticas públicas de incentivo à formação cidadã de crianças, adolescentes 
do Amazonas, por meio de estratégias de educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a diversidade cultural.
   O que a difere de outras entidades é o método utilizado para atingir o objetivo proposto. A Agência 
respalda-se em uma nova forma de ensino e aprendizagem que emprega técnicas e linguagens da 
área da comunicação aliadas à participação juvenil e à mobilização social. 

Nosso Público 
   Os projetos e ações executadas pela Agência Uga-Uga de Comunicação revelam uma atenção 
especial ao público juvenil, aqui contemplado tanto por estudantes do ensino médio e fundamental 
quanto por outros grupos de jovens.
   Além desses, estamos sempre empenhados em sensibilizar outros segmentos da sociedade, 
estratégicos para a consolidação de nossa missão. São eles: 
- Comunicadores: jornalistas e radialistas; 
- Operadores do direito: promotores públicos, juízes, conselheiros tutelares e de direitos, entre outros; 
- Professores e Gestores das escolas;
- Estudantes e professores de Comunicação;
- Pais e familiares.

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 referentes a este público;
- Rede CEP - Comunicação, Educação e Participação;
- Pair - Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-
Juvenil no Território Brasileiro. 

Parcerias institucionais: 
Rede ANDI Brasil, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Secretaria 
Especial de Direitos Humanos (Governo Federal), Instituto Telemar, Instituto C&A para o 
Desenvolvimento Social, Comunidade Européia e Unicef. Parceiros locais: Fundação Avina, Instituto 
C&A para o Desenvolvimento Social, Unicef, Fundo Municipal da Infância (FIA), Secretaria Municipal 
de Educação (Semed).

Agência Uga-Uga promove 

a participação juvenil e 

mobilização social por 

meio da comunicação
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problemas que afligem crianças e adolescentes no País.Um amplo trabalho de mobilização
Outro indicador desse avanço pode ser verificado no ranking quanti-

qualitativo, veiculado pela ANDI no Relatório Infância na Mídia. Capaz de aferir não 
As agências desenvolvem um conjunto de ações de mobilização de 

apenas o número de matérias publicadas, mas também a qualidade da produção 
jornalistas e fontes de informação. O cardápio inclui a produção de clippings diários, a 

jornalística, o ranking mostra que o espaço dedicado à infância e adolescência nos 
elaboração de pautas especiais e de uma agenda de eventos, visitas a redações, 

jornais regionais, principalmente, nos que circulam nos estados que possuem 
oficinas de comunicação e debates em universidades, além da produção de análises 

agências da Rede, recebe cada vez mais atenção. Em 2003, por exemplo, quatro desses 
aprofundadas sobre o comportamento editorial dos principais jornais de cada estado 

periódicos estiveram entre os dez primeiros colocados, posições antes ocupadas 
diante dos temas relacionados com a infância e a adolescência. 

prioritariamente por jornais de circulação nacional. São eles: A Tarde (BA), O Povo 
Implementadas de forma unificada, considerando as características de cada 

(CE), Gazeta do Povo (PR) e Estado de Minas (MG). 
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 

Outros investimentos e desafiosconsideradas fundamentais para o desenvolvimento humano e social de meninas e 
meninos brasileiros. Um bom exemplo dessa articulação ocorrerá durante o mês de 
julho, quando se comemora o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, e A partir deste ano, a Rede pretende ainda investir fortemente em novas 
se estende ao longo do segundo semestre de 2005. Nesse período, as agências irão estratégias para estreitar o diálogo entre a mídia e os atores sociais. Entre as ações 
trabalhar articuladas para dar destaque ao Sistema de Garantia de Direitos e programadas, destacam-se a elaboração de um programa de formação em 
promover o debate em torno do funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Direitos comunicação para organizações ligadas à infância e adolescência, o estabelecimento 
e do financiamento de políticas executadas através dos Fundos da Infância e de parcerias com as empresas jornalísticas e a construção de alianças com 
Adolescência. Assuntos como abuso e exploração sexual, trabalho infantil, educação, universidades e faculdades de Comunicação. Novos projetos, que aliados a 
crianças e adolescentes no semi-árido e a situação dos bolsões de pobreza, além de capacidade de compartilhar experiências, rever processos e aprimorar metodologias, 
políticas públicas voltadas para infância e adolescência também estão no centro da conferem à Rede o seu caráter inovador, inerente também ao trabalho implementado 
mobilização em rede. no âmbito das instituições parceiras. Além dos desafios assumidos e operados 

Esse modelo de atuação vem contribuindo com o avanço na cobertura coletivamente, as agências avançam no desenvolvimento de novos produtos e ações, 
jornalística associada aos temas infanto-juvenis. Acompanhamento diário realizado como o monitoramento de rádio e televisão, a produção de guias para comunicadores 
pela ANDI nos 60 principais jornais do País aponta que já no primeiro ano de atuação com sugestões para a abordagem de assuntos ligados ao universo infanto-juvenil, a 
da Rede ANDI Brasil (2000), o número de reportagens produzidas sobre infância e edição de revistas e a produção de seminários, entre outros. Estratégias que 
adolescência cresceu, em média, mais de 50% nos primeiros estados onde o projeto complementam o trabalho realizado em rede e impulsionam a atuação destas 
estava presente. Entre 2001 e 2004, a evolução no número de matérias publicadas organizações no campo da comunicação e mobilização social em seus estados. 
sobre esse universo chega, em determinados estados, a mais de 90% e o índice de A Rede ANDI Brasil é uma ação realizada em aliança estratégica com a 
Busca de Solução a mais de 15%. Entende-se por Busca de Solução os textos cuja Comunidade Européia, Unicef, Conanda, Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
abordagem aponta caminhos e apresenta bons exemplos para o enfrentamento dos Instituto C&A e Instituto Telemar. 
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Panorama Geral/Artigo

 
os 13 dias de  julho de 2005, comemorou-se quinze anos da sanção do maioria dos casos, propostas pelo Ministério Público), as previsões do Estatuto da 
Estatuto da Criança do Adolescente, que entrou em vigor na data de 12 Criança e do Adolescente começam a deixar de ser singelas declarações retóricas para A

de outubro de 1990. Tal diploma legal, formulado com o objetivo de intervir se constituírem em instrumentos de materialização das promessas de cidadania 
positivamente na tragédia de exclusão experimentada pela nossa infância e contidas no ordenamento jurídico. De outro lado, no processo de instalação dos 
juventude, apresenta duas propostas fundamentais: Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial os de âmbito 

a) garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então reconhecidos municipal, desencadeou-se a maior mobilização social  jamais vista no País  a favor 
como meros objetos de intervenção da família e do Estado, passem a ser tratados como das crianças e adolescentes. Assim é que, em todas as localidades, realizam-se 
sujeitos de direitos; investigações destinadas a diagnosticar a efetiva situação da infância e da juventude 

b) o desenvolvimento de uma nova política de atendimento à infância e à para, em seguida, restar traçada adequada política de atendimento às necessidades 
juventude, informada pelos princípios da descentralização político-administrativa detectadas. 
(com a conseqüente municipalização das ações) e da participação da sociedade civil. Por tudo isso, sem esquecer da ameaça concreta decorrente da hipocrisia 

Embora a maioria de nossas crianças e adolescentes ainda se encontre neoliberal agora travestida de globalização da economia (Tendente a transferir os 
afastada da possibilidade do exercício dos direitos mais elementares de cidadania, não foros das decisões políticas, sociais e econômicas dos espaços da soberania nacional 
há dúvida de que, após quinze anos da sua sanção, a lei já está interferindo de forma para os escritórios acarpetados das empresas multinacionais ou transacionais, com 
positiva nessa cruel realidade. Seja na esfera administrativa, com atuação cada vez previsíveis prejuízos às questões sociais  afinal, não é pela “natureza das coisas” que o 
mais ativa e competente dos Conselhos Tutelares (cujo poder de requisição dos governo brasileiro se vangloria do pagamento da dívida externa e não se envergonha 
serviços públicos já se encontra devidamente reconhecido) e do Ministério Público com a sua crescente dívida social), é possível imaginar projeção no sentido da 
(este último pela via das recomendações, dos inquéritos civis e termos de ampliação do exercício dos direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ajustamento), seja quando da intervenção da Justiça da Infância e da Juventude (aqui, concretizando-se cada vez mais o comando legal pertinente à proteção integral da 
principalmente, na apreciação das ações civis públicas para proteção dos interesses população infanto-juvenil, com correlatos deveres por parte da família, da sociedade 
individuais, coletivos ou difusos relacionados a crianças e adolescentes, também, na e, principalmente, do Estado.

15 anos do ECA: Promessa de 

cidadania e realidade social

 
 Olympio de Sá Sotto Maior Neto*

“Embora a maioria de nossas crianças e adolescentes ainda se encontre afastada da 
possibilidade do exercício dos direitos mais elementares de cidadania, não há dúvida de que, após 

quase quinze anos da sua sanção, a lei já está interferindo de forma positiva nessa cruel realidade.”

Rede ANDI Brasil  

arceria inédita entre organizações de comunicação, criada há cinco anos, a Rede ANDI P 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 
infância e adolescência, as organizações que integram essa articulação contribuem 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 ANDI - Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância 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, se constituiu 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. 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). Hoje, a Rede reúne 11 organizações em todas as regiões do Brasil.
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juventude, sem dúvida avulta em significado o pertinente à educação, observado também que o 
sistema educacional se constitui, juntamente com a família, em extraordinária agência de 
socialização do ser humano (isso sem contar com a possibilidade de importante interferência, 
enquanto aparelho ideológico do Estado, na formação do pensamento acerca da sociedade em 
que se vive e do papel que cada um pode nela desempenhar). 

A educação, devidamente entendida como direito de todos e dever do Estado, destina-
se, conforme prevê a regra constitucional, ao pleno desenvolvimento da pessoa, sua 
qualificação para o trabalho e, principalmente, ao preparo para o exercício da cidadania (art. 
205, da CF). O direito de acesso, permanência e sucesso no sistema educacional comparece 
como antídoto à marginalização social que encaminha crianças e adolescentes à mendicância, 
ao trabalho precoce, à prostituição e à delinqüência. Não é por acaso que, na verificação dos 
adolescentes sujeitos às medidas sócio-educativas (especialmente as privativas de liberdade), 
alcança-se índices elevadíssimos no referente ao afastamento (muitas vezes por exclusão 
imposta indevidamente pela própria escola) do direito à educação. A luta por novos e melhores 
dias para a infância e juventude brasileiras só pode estar embandeirada  e ter como ponto de 
partida  a efetivação do direito à educação. Por isso, o legislador do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ao mesmo tempo em que arrola os seus princípios informadores (art. 53) e as 
formas de sua materialização (art. 54, incluindo o dever do Estado de assegurar “ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria” e “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”), assevera 
que “o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo”, e que “o não 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, assim como a sua oferta irregular, 

Educação: questão de cidadania º ºimporta responsabilidade da autoridade competente” (art. 54, §§ 1  e 2 ). 
Então, na perspectiva da formação de verdadeiros cidadãos, o processo educativo deve 

Dos temas emergenciais pertinentes às crianças e adolescentes (e, quase sempre, atender a propósitos de valorização do ser humano, de seu enriquecimento no campo das 
reflexos da situação familiar determinada pela inexistência de política de pleno emprego, salário relações interpessoais, de respeito ao semelhante e, igualmente, de desenvolvimento do senso 
justo ou, ao menos, de programas de renda mínima), destaque-se a necessidade da efetiva crítico, da responsabilidade social, do sentimento participativo, da expressão franca e livre do 
implementação de programas governamentais destinados ao auxilio a famílias carentes pensamento, enfim, constituindo-se a escola em espaço democrático propício ao 
(conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente), já que, na maioria absoluta das desenvolvimento harmônico do educando. Ainda em tal aspecto, convém anotar a importância 
vezes, a promoção social de uma criança ou adolescente implicará resgatar para a cidadania de restar concretizado, para todas as crianças de 0 a 6 anos, o direito à creche e à pré-escola, 
também os seus familiares. Atendidas as condições materiais indispensáveis à subsistência, o capaz de atendê-los quanto à saúde e alimentação, bem como a oportuna introjeção de valores 
caminho seguinte a ser trilhado se traduz na condução de todas as crianças e adolescente para o ético-sociais (com o aproveitamento das chamadas “janelas de oportunidade”), além do preparo 
sistema educacional, pois, como sempre se diz  e isto se torna indiscutível em relação aos nossos para o ingresso no ensino fundamental, caminho de uma cidadania que se quer ver atingida por 
filhos  lugar de criança é na escola. Dentre os direitos fundamentais consagrados à infância e todas as nossas crianças e adolescentes.
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Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão  entre abril e maio de 2002. O relatório Conselheiros verificam irregularidades no Dagmar Feitoza
denunciou que na região Norte é muito comum o espancamento de adolescentes pela 
polícia e a detenção em centros sem condições de garantir os direitos humanos 

Ao longo do ano de 2004, o Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste realizou básicos
visitas de inspeção no Centro Sócio-Educativo Assistente Social Dagmar Feitoza, A Human Rights Watch dedica-se à proteção dos direitos humanos dos povos 
unidade que atende os adolescentes que receberam medida de privação de liberdade. do mundo interno. A organização avaliou o tratamento dispensado aos adolescentes 
Segundo o presidente da Comissão de Conselheiros Tutelares de Manaus, Márcio infratores do Norte do Brasil, de acordo com as normas internacionais e o Estatuto da 
Figueiredo Pessoa, foram constatadas várias irregularidades, que ferem os preceitos Criança e do Adolescente. O relatório baseou-se na observação direta das condições 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. de detenção e em entrevistas com os adolescentes e oficiais prisionais. No Amazonas, 

As visitas do Conselho Tutelar foram relatadas em um documento, foram visitados os Centros Sócio-Educativos Assistente Social Dagmar Feitoza, Marise 
encaminhado ao Ministério Público, no início deste ano. Segundo Márcio, os Mendes, Senador Raimundo Parente e a Unidade de Internação Provisória. 
conselheiros verificaram deficiências estruturais na unidade. “As dependências De acordo com o relatório, são comuns os espancamentos pela polícia 
apresentavam danos graves às instalações hidrossanitárias e elétricas. A manutenção durante e após a prisão. Esses abusos ocorrem freqüentemente nas delegacias, uma 
e a limpeza também estavam comprometidas”. vez que a lei brasileira permite a prisão de adolescentes por até cinco dias enquanto 

O comportamento dos internos foi outro ponto abordado no relatório. “Os esperam sua transferência para unidades de detenção juvenil. No Amazonas, quase 
internos estavam sem limitações em suas condutas, em prejuízo da integridade física e todos os entrevistados declararam terem sido agredidos por policiais ao passarem por 
moral dos monitores, funcionários e professores”, aponta Márcio. Ele ressalta que a uma delegacia.
situação foi resultante de uma proposta pedagógica “ineficaz ou inexistente”, que 
contribuiu para a ocorrência de fugas e rebeliões. 

Confinamento
No relatório, os conselheiros alertam para a necessidade da reformulação da 

A Human Rights Watch constatou que a agressão física não é a única filosofia de atendimento e alocação de recursos para dotar a instituição da infra-
violação dos direitos humanos. Os adolescentes são rotineiramente confinados nas estrutura necessária. “O objetivo da medida sócio-educativa de internação não é 
celas por longos períodos, sem qualquer oportunidade de exercitar-se ou de realizar apenas encarcerar, vigiar e punir, mas sim de reeducar e preparar os adolescentes para 
qualquer outra atividade. Esse tipo de ação pode causar graves conseqüências ao a reinserção social”, ressalta Márcio.
bem-estar emocional.

O confinamento, nas unidades, é denominado de período de observação, 
Human Rights Watch denuncia violação de direitos humanos orientação, avaliação e integração e até mesmo de confinamento terapêutico. Mas o 

relatório observou que é raramente usado para qualquer um desses fins. A contenção 
também é usada como principal medida disciplinar formal. No Amazonas, houve A situação irregular do sistema de atendimento ao adolescente infrator já 
relatos de confinamentos que duraram até 15 dias.havia sido apontada pela Human Rights Watch, no relatório Confinamento Cruel: 

Segundo o relatório, muitos jovens não recebem qualquer tipo de educação e Abusos contra crianças detidas no Norte do Brasil, lançado em abril de 2003. 
não lhes são oferecidas oportunidades de desenvolver as habilidades de que Especialistas da organização visitaram 17 unidades de detenção em cinco estados  
necessitarão para ter uma vida satisfatória e produtiva como adultos.
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autores de ato infracional), inclusive como forma de se superar as propostas Prioridade no orçamento
equivocadas no sentido da diminuição da imputabilidade penal (como se o 
encaminhamento de um adolescente para o sistema penitenciário brasileiro, diante da 

Nessa altura da reflexão  acerca das previsões do ordenamento jurídico e da promiscuidade e violências que encerra, não se traduzisse na certeza de que a 
realidade concreta  vale a convocação das forças progressistas da sociedade no sentido sociedade receberia de volta uma pessoa ainda de pior categoria). 
do empenho pela materialização dos comandos legais, porquanto, como se sabe, a lei Enfim, a verdadeira comemoração da sanção da Lei nº 8.069/90 se fará 
por si só não tem o condão de modificar a realidade social, mas sim o cumprimento das quando as suas promessas de cidadania comparecerem na realidade na vida cotidiana 
suas regras pelos governantes e o exercício dos direitos nela consagrados pela de todas as crianças e adolescentes, universalizando-se os direitos que parte 
sociedade civil. Daí, tratando-se da concretude dos direitos, comparece o raciocínio de privilegiada da população infanto-juvenil hoje já exercita. A perspectiva é de que, 
que  além da escola, da família e de outros espaços adequados para o seu quando da efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente pela ação articulada 
desenvolvimento  lugar de criança é nos orçamentos públicos, cumprindo-se com o dos seguimentos organizados da sociedade de civil e, se necessário, via cumprimento 
princípio constitucional da prioridade absoluta em prol da infância e juventude (que de dever funcional por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário, estaremos 
significa, segundo o ECA, preferência na formulação e execução das políticas públicas, todos colaborando decisivamente para que a Nação brasileira venha a alcançar um 
assim como destinação privilegiada de recursos) e propiciando a consecução da dos seus objetivos fundamentais: o de instalar  digo eu, a partir das crianças e 
política traçada pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente (além de adolescentes  uma sociedade livre, justa e solidária.
impedir que a lei transforme-se em letra morta, tratada como simples exortação 
moral, mero conselho ou aviso para os administradores e, por isso mesmo, postergada Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio 
na sua efetivação ou relegada ao abandono). Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná.

O acompanhamento da elaboração e execução das leis orçamentárias 
(começando pelos planos plurianuais, passando pela lei de diretrizes orçamentárias, 
até o orçamento propriamente dito) surge assim indispensável para a melhoria  sob 
todos os aspectos  das condições de vida das nossas crianças e adolescentes, 
relembrando-se, no referente à educação, a previsão constitucional no sentido de que 
“a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante dos impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino” (art. 212, da CF) e do Estatuto da Criança e do Adolescente de que “é dever do 
Estado assegurar à criança e adolescente atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde” (art. 54, inc. VII). De se garantir recursos também para os 
programas necessários à execução das medidas sócio-educativas, não só no que diz 
respeito às unidades de internação e casas de semiliberdade (regionalizadas e com 
número de internos capaz de permitir o acompanhamento individualizado, por 
equipes capacitadas, na execução da medida), mas também, em caráter preventivo à 
privação de liberdade, aqueles direcionados à prestação de serviços à comunidade e à 
liberdade assistida (esta última, pelo acompanhamento e orientação que agrega, 
comparece como a melhor resposta pedagógica para o resgate social dos adolescentes 

Panorama dos atos infracionais

Ao analisar o fluxo de entrada de adolescentes nos Centros Sócio-Educativos do Amazonas no ano de 
2004, verifica-se que 1.699 jovens foram responsabilizados com uma medida sócio-educativa por 
envolvimento em algum ato infracional. 

Desse total, 407 passaram pela Unidade de Internação Provisória; 1.027 receberam a medida de 
liberdade assistida, 119 a de semiliberdade; e 146 foram privados da liberdade. Os dados do Deaca revelam que 
Manaus apresenta a maior incidência de adolescentes em conflito com a lei (48%), seguido pelos municípios 
de Carauari (10%) e Barreirinha (9,5%).

Em 2001, uma pesquisa coordenada pela Universidade da Amazônia (Unama) e financiada pela 
Secretaria Especial do Ministério da Integração Social e Fundação Instituto para o Desenvolvimento da 
Amazônia, traçou o perfil dos jovens que cumpriam medidas sócio-educativas. A pesquisa é a única com 
utilização de metodologia científica sobre esse tema na região. 

O estudo Medidas Sócio-Educativas na Região Norte identificou que, em Manaus, 89% dos 
adolescentes infratores eram do sexo masculino e 11% do sexo feminino. Em relação a tipologia dos atos 
infracionais, a pesquisa verificou que o furto (26%), seguido do roubo (21,4%) e da lesão corporal (18,3%) 
eram os crimes mais incidentes. Os homicídios representavam 12,9% do total.

Ingresso de adolescentes no Sistema Sócio-Educativo de Manaus 2004

Unidade de Internação Provisória -  407 
Centro Sócio-Educativo de Liberdade Assistida - 1.027
Centro Sócio-Educativo de Semiliberdade - 119 
Privação de Liberdade - 146 
Centro Sócio-Educativo Marise Mendes - 13 
Centro Sócio-Educativo Assistente Social Dagmar Feitoza - 76 
Centro Sócio-Educativo Senador Raimundo Parente - 57 
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cobertura de políticas públicas sobre infância e adolescência no Brasil tende a 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 políticas de 

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 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 
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Entrevista

          Eleita senadora para o exercício de fevereiro de 2003 a 
janeiro de 2011, Patrícia Saboya (sem partido/CE) 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. Em 
entrevista à Rede ANDI Brasil, ela faz uma análise sobre as 
políticas públicas do Brasil para crianças e adolescentes.

analisa políticas públicas

 para crianças e adolescentes
Patrícia SaboyaGabinete da Senadora

Reportagem  

o assumir o Departamento de Atenção à Criança e ao Adolescente O plano prevê a instalação do Centro Integrado de Atendimento Inicial ao 
(Deaca), em junho de 2004, a nova direção encontrou uma situação Adolescente Infrator (CIAI), em Manaus. Com isso, espera-se garantir a real integração A

caótica no atendimento aos jovens envolvidos ou autores de atos infracionais no operacional com órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Segurança 
Amazonas. A política de atendimento vigente até então era baseada numa cultura Pública, visando a agilidade do atendimento ao adolescente acusado de autoria ou 
de repreensão, não atendendo aos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança envolvimento em ato infracional. “A medida sócio-educativa só tem eficiência se for 
e do Adolescente. aplicada de forma ágil”, ressalta Graça.

Diretora do órgão há um ano, a assistente social Graça Prola afirma que De acordo com a diretora, o projeto de construção do centro foi orçado em R$ 
foram verificados problemas sérios referentes à equipe, estrutura física, higiene e 5 milhões. Os recursos são do governo do estado e a obra deve ser concluída em 
limpeza, manutenção e conservação. O Ministério Público já havia instaurado um outubro de 2006. O centro vai funcionar na Estrada dos Franceses, zona Centro-Oeste 
procedimento administrativo e a nova direção participou de uma reunião para da cidade.
assinatura de termo de conciliação. Outra ação do plano é a instalação de duas unidades de semiliberdade em 

Segundo Graça, para a melhoria imediata das condições dos usuários do Manaus e de outras cinco em diferentes municípios, ainda não definidos. A proposta 
sistema sócio-educativo, foram realizados vários serviços estruturais em todas as prevê ainda  a interiorização das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços 
unidades que fazem parte do Deaca. A equipe de atendimento ganhou um aporte à comunidade em cinco municípios (Borba, Nova Aripuanã, Nova Olinda do Norte, São 
físico com a criação de 64 cargos de técnicos e monitores. Gabriel da Cachoeira e Tabatinga). 

Graça aponta a criação do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (Naps) Segundo Graça, a cobertura do atendimento no interior do estado é 
como um avanço no sistema sócio-educativo do estado. O núcleo executa o insuficiente. “A Secretaria de Estado da Assistência Social, por meio das prefeituras 
atendimento de grupo e clínico individual tanto para os adolescentes como para os municipais, desenvolve ações de liberdade assistida e prestação de serviços à 
pais. “A nova direção também trabalhou na elaboração do Plano Estadual de comunidade em apenas cinco municípios: Itacoatiara, Parintins, Tefé, Presidente 
Atendimento Sócio-Educativo, com o projeto pedagógico de atendimento ao Figueiredo e Coari”, informa Graça.
adolescente infrator, no período de 2005 e 2006”, informa Graça. A diretora explica que o projeto pedagógico de atendimento ao adolescente 

infrator é norteado pelos eixos da educação, saúde, profissionalização, família e 
Plano estadual prevê melhorias integração social e comunitário. “O Deaca trabalha de forma articulada com as demais 
A nova direção do Deaca apresentou um Plano Estadual de Atendimento políticas públicas executadas pelas instâncias governamentais e não governamentais 

Sócio-Educativo para o período de 2005 e 2006. Segundo a diretora do órgão, o para proporcionar a integralidade do atendimento”. 
objetivo do plano é estruturar e organizar o sistema de atendimento, para que os Com a implantação do plano estadual, Graça ressalta que o estado terá 
direitos dos adolescentes infratores sejam garantidos. “A nossa intenção é que as condições de cumprir os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ações implementadas possam promover a inclusão social desses jovens”, afirma. promovendo a reinserção social dos jovens infratores.

Adolescentes em conflito com a lei
Amazonas procura avançar na política de atendimento sócio-educativo
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beneficiadas pelos programas sociais, já em andamento. A outra é a implantação do previsto no ECA, mas também haver uma mudança de mentalidade entre os 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS)  modelo semelhante ao SUS que vai governantes, que precisam entender que investir na infância e na adolescência tem 
permitir não apenas uma maior rapidez na atenção à população em geral, mas que ser, de fato, prioridade absoluta. Nesse sentido, algumas iniciativas merecem 
também um controle mais rigoroso das ações a serem executadas e da aplicação dos destaque, entre elas, o Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, e o 
recursos públicos. Sabemos, no entanto, que esse processo de unificação de Selo Município Aprovado, do Unicef  ambas ações que incentivam as prefeituras a 
estratégias é algo muito complexo, que depende dos esforços do Executivo em suas priorizar as estratégias de proteção às crianças e aos adolescentes. 
três instâncias, do Legislativo e também da sociedade civil, que precisa continuar 

Garantir políticas a crianças e adolescentes é também garantir direitos às exercendo uma constante vigilância sobre as ações do Poder Público.

suas famílias. Como esse fato vem sendo abordado nas instâncias do Poder Público?
Passados 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como 

Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem aprendido, até com os próprios erros, avaliar as razões pelas quais as leis previstas nesse documento ainda não terem sido 
que a elaboração de políticas públicas voltadas para as crianças deve necessariamente incorporadas nas políticas governamentais?
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 O Brasil possui uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz 
governamentais, adotar um olhar integral em relação às famílias. Não adianta, por respeito à proteção de crianças e adolescentes. Infelizmente, porém, o nosso País 
exemplo, garantir a freqüência das crianças à escola se não são oferecidas ainda não consegue assegurar, na prática, o cumprimento dos direitos infanto-
oportunidades concretas às mães e aos pais para que possam ter um cotidiano mais juvenis. Mas é importante ressaltar que tivemos, sim, avanços significativos nos 
digno. E isso inclui ações de geração de emprego e renda, educação de adultos, além de últimos anos em diferentes áreas. Entre eles, destaco, por exemplo, a atuação firme do 
apoio para que as famílias tenham acesso à moradia, a saneamento básico, a saúde e a Ministério Público, dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares e a parceria 
toda uma rede de serviços de qualidade para que cuidem de seus filhos da melhor cada vez mais sólida entre o Poder Público e a sociedade civil. Não há dúvidas de que 
maneira possível. tudo isso tem proporcionado conquistas importantes para nossas crianças e 

Na minha opinião, a criação de um único programa de transferência de renda adolescentes, como a redução da mortalidade infantil, o sucesso nas  Campanhas de 
(o Bolsa-Família), que estabelece como contrapartidas para os beneficiários a vacinação e no combate a AIDS, a expansão de matrículas no Ensino Fundamental, o 
freqüência a postos de saúde, escolas, cursos de alfabetização e retirada de crianças do aumento da duração média da amamentação, entre outras. 
trabalho parece ser uma estratégia adequada para o enfrentamento da pobreza e da É evidente, no entanto, que ainda temos gigantescos desafios pela frente. É 
desigualdade social. Mas é natural que um programa dessa envergadura, aplicado triste constatar que 45% da população entre 0 e 17 anos vivem em condições de 
num País tão grande e tão diversificado como o Brasil, enfrente Problemas no decorrer pobreza. É revoltante ver que o Brasil ainda não erradicou problemas gravíssimos 
da sua implementação. Por isso, defendo que é preciso criar, urgentemente, como a fome, o trabalho infantil, a exploração sexual, a violência e o envolvimento de 
mecanismos claros de controle e avaliação dos resultados dessas ações integradas. crianças no tráfico de drogas. É duro constatar que menos de 40% das crianças entre 0 
Submeter todo e qualquer programa a uma avaliação criteriosa e independente e 6 anos freqüentam instituições de Educação Infantil. Para resolver essas e outras 
permite a redefinição de estratégias e um uso mais racional dos recursos.questões  é necessário não apenas fortalecer o sistema de garantia de direitos, 

9

Quanto à questão dos menores de 18 anos não serem responsabilizados, o Imputabilidade não é impunidade
que ocorre é a interpretação equivocada do que prevê o ECA. Segundo o Estatuto, eles 
deverão ser punidos, mas com base em sua condição especial de desenvolvimento e Em meio à discussão sobre as condições de atendimento nas unidades de 
recebendo sanções que favoreçam a sua recuperação. As crianças respondem por seus privação de liberdade, o País depara-se também com o debate sobre a redução da 
atos junto a seus pais ou responsáveis e os adolescentes frente ao Juizado da Infância e maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Especialmente em momentos de comoção, a 
da Juventude.sociedade tem uma percepção distorcida da realidade ao creditar o crescimento da 

“Observem os países que têm legislações mais rigorosas e vejam os resultados. violência no Brasil à pratica de atos infracionais pelos adolescentes. Em boa parte, tal 
Os EUA, por exemplo, que admitem inclusive a pena de morte, tem proporcionalmente comportamento decorre da ampla repercussão que a mídia dá a casos envolvendo atos 
sete vezes mais delitos graves praticados por adolescentes do que no Brasil. O aumento violentos praticados por menores de idade e da reduzida cobertura contextualizada 
da pena não diminui os delitos”, observa Volpi. em relação aos reais números e condições de vida envolvendo esses jovens.  

Dados do Ministério da Justiça indicam, por exemplo, que os adolescentes são 
Alternativas esquecidasresponsáveis por menos de 10% de todos os delitos praticados no País. Destes, somente 

8% correspondem a delitos contra a vida. Cerca de 75% dos casos estão relacionados a É importante frisar que o ECA estabelece outras medidas para que os 
infrações contra o patrimônio. Ainda segundo informações da Subsecretaria de adolescentes respondam por seus atos: advertência, obrigação de reparar o dano, 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada à Secretaria de Direitos prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade.
Humanos da Presidência da República, em janeiro de 2004 havia 9.591 jovens A aplicação da medida de privação de liberdade deveria ocorrer somente 
cumprindo medidas de internação no Brasil. Esse número corresponde a apenas 0,04% depois que essas alternativas fossem esgotadas, todavia não é o que ocorre. É 
da população adolescente brasileira, de acordo com o Censo 2000 do IBGE que indica a perceptível que essa medida tem sido a alternativa mais utilizada pelos juízes para 
presença no País  de 25.002.051 habitantes de 12 a 18 anos. tratar a questão da prática dos atos infracionais. “Infelizmente muitos operadores do 

Além do superdimensionamento da imagem dos adolescentes como direito ainda mantêm uma visão preconceituosa em relação aos adolescentes 
violentos, os especialistas condenam a redução da maioridade penal como forma de punindo-os pela sua condição social e não em função da gravidade dos delitos 
solucionar a violência envolvendo essa faixa etária. Para eles, tal medida estaria cometidos”, diz Volpi. 
estritamente ligada à prática de repressão e não à recuperação. “O Estado, através de O presidente do Conanda também acredita que a utilização das medidas 
seus governantes e gestores, precisa entender de uma vez por todas que a questão deveria ser revista. “Entendo que muitos adolescentes que estão privados de liberdade 
delinqüencial, além de um problema de desigualdade social, é um problema de poderiam cumprir uma das outras medidas, sobretudo, as em meio aberto. Temos um 
reciprocidade de tratamento: a população que não tem seus direitos fundamentais e incipiente processo de municipalização das medidas de prestação de serviços à 
mais básicos respeitados tende a não respeitar as regras impostas. E isso é até lógico, comunidade e de liberdade assistida, que reputo da mais alta importância para 
visto que se torna, literalmente, uma luta pela sobrevivência”, alerta o pesquisador do avançar na consolidação da aplicação das medidas sócio-educativas”. 

                                                                     ILANUD, João Pedro Brandão. 
Texto produzido pela Missão Criança Aracaju (SE)
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este ano em que o ECA completou 15 anos, as agências que integram a Rede ANDI Brasil propuseram-se N a discutir a qualidade da cobertura da mídia impressa sobre esse importante instrumento legal. O 
objetivo foi discutir a forma como o Estatuto vem sendo abordado pelos jornais, em quais circunstâncias ele é 
mencionado no noticiário e a que temáticas do universo infanto-juvenil aparece relacionado.

Para isso, foram analisados todos os textos - reportagens, artigos, editoriais e entrevistas, que, minimamente, 
mencionaram o Estatuto ou alguma expressão diretamente relacionada a ele (como legislação para infância, por 
exemplo), publicados por 52 jornais impressos brasileiros, ao longo de 2004. 

Os 52 jornais pesquisados para esta análise são originários dos 10 estados que contam com agências 
integrantes da Rede ANDI Brasil (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 relacionadas ao ECA. 
Desse universo, 120 matérias foram publicadas pelos jornais amazonenses acompanhados pela Agência Uga-Uga de 
Comunicação- A Crítica, Amazonas em Tempo, Diário do Amazonas e Jornal do Commercio.

Para a discussão da cobertura jornalística local sobre o Estatuto, a Agência contou com a participação das 
especialistas: Maíza Helena Moraes, advogada, ex-secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente; Ivânia Vieira, jornalista, colunista do jornal A Crítica, professora do curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Amazonas e presidente da Agência Uga-Uga de Comunicação; e Maria das Graças Graça Prola, 
assistente social, diretora do Departamento Estadual de Atenção à Criança e ao Adolescente. 

A nossa intenção é que os resultados, comentários e sugestões que serão apresentados a seguir possam 
contribuir para uma reflexão crítica sobre a abordagem do ECA pelos profissionais da mídia e, como conseqüência, 
para a melhoria da qualidade da informação veiculada sobre a realidade de meninos e meninas.
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Análise especial

 O Estatuto da Criança e do Adolescente

 na mídia impressa amazonense
Um olhar sobre a  cobertura do  Estatuto 

nas notícias publicadas em 2004

Raimundo Valentim - Diário do AM

Reportagem  

execução de medidas sócio-educativas no Brasil continua dissonante do ideal de respeito à A 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 da ONU, em outubro de 
2003. Desse período em diante, pouca coisa mudou. 

Quinze anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 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 essa temática”, avalia o oficial de projetos e coordenador do Programa Cidadania 
dos Adolescentes do Unicef 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 e garotas de forma individual e dos padrões arquitetônicos de várias unidades, que remetem às 
penitenciárias para adultos. 

Novo sistema de atendimento
“É muito fácil cair na falácia de que o ECA é um instrumento falho, que não tem condições de 

ser aplicado no Brasil ou de que é uma 'lei para a Suíça' olhando-se somente para os resultados e 
números. O que poucos sabem é que são raríssimos os programas sócio-educativos que seguem as 
normas e os princípios do ECA”, analisa João Pedro Brandão, pesquisador e coordenador de projetos do 
Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente 
(ILANUD). 

Para contornar essa situação, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) vem construindo coletivamente com membros da sociedade civil organizada e do Estado o 
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. 

Mas, para fortalecer essa ação, de acordo com o presidente do Conanda, José Fernando da Silva, 
é preciso haver uma maior integração entre todos os responsáveis pelo funcionamento do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. “É imprescindível que os Conselhos Estaduais e 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente deliberem sobre a criação de programas em meio 
aberto e que os governos de fato façam cumprir as deliberações”. 

Privação de liberdade
O que deveria ser um meio tornou-se um fim
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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; 

Em janeiro de 2004 havia 9.591 jovens

cumprindo medidas de internação no Brasil.

Esse número corresponde a apenas 0,04% da

população adolescente brasileira, de acordo

com o Censo 2000 do IBGE que indica a

presença no País de 25.002.051 habitantes

de 12 a 18 anos.

Fonte: Ministério da Justiça e Subsecretaria de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, vinculada à Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República.



 

metodologia utilizada neste estudo foi desenvolvida pela Agência de A Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e contou com a orientação do 
consultor de pesquisa e estatística, Guilherme Canela, coordenador de Relações 
Acadêmicas da ANDI. 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 dos 
textos. Para ca da um dos textos coletados, foi aplicada uma ficha de classificação que 
tinha por objetivo categorizar as informações contidas nesses textos, tecendo-se assim 
um completo perfil da cobertura produzida no ano passado. 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? 

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? Como o ECA está sendo divulgado 
por outros atores?

5. Questões transversais  há menção ao Fundo da Criança e do Adolescente, Metas do 
Milênio, Sistema de Garantia de Direitos, dentre outras temáticas?

6. Atores  quais são os atores do sistema de garantia mencionados quando o ECA é 
mencionado pela matéria?

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

8. Questões jornalísticas  quais são as fontes consultas, qual o tipo de texto analisado, 
quem são os responsáveis pela notícia?
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Metodologia

  Sou de Atitude

Um exemplo das novas formas da atuação da juventude na sociedade é o Projeto 
Sou de Atitude, que trabalha a participação política de crianças, adolescentes e jovens, 
por meio do monitoramento das políticas públicas. A iniciativa consiste na articulação de 
uma rede nacional, presente em 20 estados brasileiros (inclusive no Amazonas) e no 
Distrito Federal. Os jovens integrantes da rede se articulam, principalmente, via Internet, 
pelo portal . O endereço eletrônico oferece suporte para as 
ações locais, além de espaço para a divulgação de idéias e informações apuradas pelos 
jovens e adolescentes. Isso facilita a articulação das atividades desenvolvidas em 
diferentes estados, permitindo ações conjuntas. Os participantes têm a missão de 
observar e relatar a realidade da infância e juventude em sua região, além de mobilizar 
outras crianças, adolescentes e jovens para essas atividades. Eles passam, também, a 
integrar a Rede de Monitoramento Amiga da Criança  responsável pela reunião de 
organizações nacionais e internacionais para o acompanhamento do desempenho 
brasileiro no alcance de metas nas áreas de Educação, Saúde e Proteção, estabelecidas 
pelo documento Um mundo para as crianças, proposto pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) em 2002. 

Texto produzido pela Oficina de Imagens  Comunicação e Educação (MG) 

www.soudeatitude.org.br

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.

Fonte: Secretaria Nacional de Juventude
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Danilo Mello - Diário do AM

Chico Batata  Agecom



 
s 1.442 textos, que citaram o Estatuto da utilizando o mais importante  legal da área da infância e O Criança e do Adolescente em 2004, adolescência como referência para a produção de notícias 

representam 1,35% do total de matérias sobre o universo relacionadas a crianças e adolescentes.
infanto-juvenil publicadas nos 52 jornais acompanhados Segundo os consultores convidados para esta análise, 
pela Rede ANDI Brasil no período. Os veículos amazonenses as menções ao ECA, mesmo que mínimas, são importantes para 
acompanhados pela Agência Uga-Uga de Comunicação - A qualificar a informação. Eles afirmam que o grande desafio dos 
Crítica, Amazonas em Tempo, Diário do Amazonas e Jornal jornalistas, além de ampliar a presença do Estatuto nos textos, é 
do Commercio-  respondem por 8,3% desse total. No ranking conseguir relacionar os preceitos da legislação com a realidade 
dos 52 jornais, A Crítica obteve a oitava posição. de meninos e meninas. Os profissionais de comunicação são 

O monitoramento diário dos jornais, executado pela atores fundamentais para ampliar a compreensão sobre o ECA e 
agência, contabilizou 8.265 textos sobre questões da infância esclarecer a sociedade sobre a importância da lei.
e adolescência em 2004. Desse total, 120 (1,5%) fizeram 
menção ao ECA, o que já indica parte dos problemas da 
cobertura, já que o principal instrumento balizador das 
políticas públicas na área da infância e adolescência é citado 
numa parcela inexpressiva das notícias.

Analisando apenas os dados referentes aos textos 
que citaram o Estatuto, observa-se que o jornal A Crítica 
obteve o maior destaque. Mas, quando os textos que fizeram 
referência ao ECA são comparados com o volume total de 
notícias publicadas em 2004 por cada veículo, chega-se à 
conclusão de que os percentuais não ultrapassam os 2% em 
todos os jornais. Isso significa que os periódicos não estão 
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Profissionais da imprensa são fundamentais para ampliar na sociedade 
brasileira do conhecimento sobre  a lei

Ranking dos Jornais

do Amazonas      

A Crítica

Diário do Amazonas

Jornal do Commércio

Total

Amazonas em Tempo

Nº     %

45     37,5

38     31,7

31     25,8

 6       5,0

 120   100,0

O Estatuto como fator de qualificação 

do texto jornalístico 

82
82
61
57
58
51
47
45
42
40
40
37
37
38
38
36
36
34
32
30
30
30
31
31
27
28
24
24
24
22
20
19
19
17
17
16
15
14
15
11
12
10
10
09
09
07
07
06
05
05
03
02

1442

5,7
5,7
4,2
4,0
4,0
3,5
3,3
3,1
2,9
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,9
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1

100,0

RANKING DOS JORNAIS DA REDE          Nº      %

TOTAL

A Tarde (Salvador - BA)
O Povo (Ceará)
Gazeta do Povo (Curitiba - PR)
Estado de Minas (Belo Horizonte - MG)
Diário do Nordeste (Ceará)
O Estado do Paraná (Curitiba - PR)
Correio da Bahia (Salvador - BA)
A Crítica (Manaus - AM)
Folha de Londrina (Curitiba - PR)
Jornal do Commercio (Recife - PE)
Correio de Sergipe (Aracaju - SE)
Paraná (Curitiba - PR)
Diário de Pernambuco (Recife - PE)
Jornal da Cidade (Aracaju - SE)
Amazonas em Tempo (Manaus - AM)
O Estado de MS (Campo Grande - MS)
Tribuna de Minas (Belo Horizonte - MG)
Gazeta do Oeste (Natal - RN)
Folha de Pernambuco (Recife - PE)
Diário dos Campos (Curitiba - PR)
Gazeta do Paraná (Curitiba - PR)
Tribuna do Norte (Curitiba - PR)
Hoje em Dia (Belo Horizonte - MG)
Diário do Amazonas (Manaus - AM)
O Tempo (Belo Horizonte - MG)
Correio (Minas Gerais)
O Estado do Maranhão (São Luís - MA)
Tribuna do Norte (Natal - RN)
Diário de Natal (Natal - RN)
Tribuna da Bahia (Salvador - BA)
Cinform (Aracaju - SE)
O Mossoroense (Natal - RN)
Diário do Aço (Belo Horizonte - MG)
O Progresso (Campo Grande - MS)
Diário do Rio Doce (Belo Horizonte - MG)
Diário da Tarde (Belo Horizonte - MG)
Folha do Povo (Campo Grande - MS)
O Imparcial (São Luís - MA)
Diário da Região (Salvador - BA)
Jornal do Estado (Curitiba - PR)
O Correio do Estado (Campo Grande - MS)
Jornal Pequeno (São Luís - MA)
Tribuna Feirense (Salvador - BA)
Hoje (Curitiba - PR)
Tribuna do Paraná (Curitiba - PR)
O Jornal de Hoje (Natal - RN)
O Nordeste (Ceará)
Jornal do Commercio (Manaus - AM)
A Região (Salvador - BA)
Folha do Estado (Salvador - BA)
Primeira Hora (Campo Grande - MS)
Noite e Dia (Salvador - BA)
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constituição das políticas públicas para a juventude no País. O primeiro marco apontado é Contexto e estigmas
o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990.  Entretanto, apesar A antropóloga e secretária nacional adjunta da Juventude, Regina Novaes, 
de sua importância, o ECA focalizou os esforços políticos nos menores de 18 anos, chama a atenção para duas demandas que se destacam no cenário atual quando o assunto 
deixando à sombra os jovens que atingem a maioridade legal. é juventude: o acesso ao trabalho e à segurança pública. É o “medo de sobrar” e o “medo de 

Ainda no início da década de 90, aparecem os primeiros esforços do poder morrer”, traduz Regina. O primeiro funda-se na falta de perspectivas de ascensão social. 
executivo federal no reconhecimento de problemas que afetam a juventude: saúde, “Todos  dos mais ricos aos mais pobres, no campo e na cidade  são atingidos pela dinâmica 
violência e desemprego. Mas a concepção dessas políticas leva em conta muito mais os do mundo do trabalho restritivo e mutante”, fala a secretária adjunta. Já o “medo de 
problemas que afetam os jovens do que suas demandas como sujeitos de direitos. morrer” relaciona-se ao risco da morte precoce, causada pelo crescimento da violência. 

A partir de 1997, com o assassinato do índio Galdino por jovens da classe média Outro fator que deve ser compreendido quando se fala da juventude do século 
brasiliense, alguns programas voltados à juventude são criados pelo Ministério da Justiça. XXI é o estigma da apatia política. Há duas questões que devem ser analisadas ao se falar 
Em geral, projetos de redução e prevenção da violência por meio da ação em escolas ou da participação juvenil: em primeiro lugar, a falta de referências anteriores  não há índices 
bairros, atingindo, sobretudo, jovens moradores das periferias das grandes cidades. que indicam o número de jovens que participavam de movimentos políticos nas outras 
Também no final da década de 90, o desemprego e a acentuação dos processos de exclusão décadas , em segundo, a desmobilização generalizada da população em torno do tema. “O 
promovem um novo tipo de ação: os programas de inclusão, focalizados nos jovens em jovem não pode ser compreendido isoladamente, pois a baixa participação e a descrença 
situação de risco social. na política e nos políticos são fenômenos extensivos a todas as faixas da população”, 

Marília Spósito avalia essas políticas públicas apontando para cinco lembra Regina Novaes. 
características comuns que afetam o desempenho dessas ações: a fragmentação, a Um outro ponto importante são os novos modelos de organização da juventude, 
competição interburocrática, a descontinuidade administrativa, a orientação das ações a que ampliaram a atuação para novos temas, como meio ambiente, cultura, livre 
partir da oferta (e não da demanda) e uma clara divisão entre formulação e orientação sexual, entre outros. Para o coordenador do Observatório da Juventude da 
implementação. Há também a ausência de uma proposta específica de políticas públicas Universidade Federal de Minas Gerais, Juarez Dayrell, a mobilização juvenil nas sociedades 
voltadas para a população jovem, assim como a falta de canais de interlocução entre contemporâneas tem perdido o caráter institucional  representado pela organização em 
juventude e governo. partidos, sindicatos e movimentos  estudantis  e ganhado novas formas, mais fluidas, 

como os grupos culturais. O surgimento da Secretaria Nacional da Juventude, em fevereiro deste ano, 
As novas formas de relação da juventude contemporânea também devem ser promete rever essa dívida histórica do Estado com os jovens. O órgão surge para incentivar 

levadas em consideração. A historiadora e socióloga Regina Helena Alves explica que os a cultura de políticas públicas para a juventude em todos os âmbitos governamentais, 
jovens, atualmente, organizam-se em redes, que se caracterizam pela conectividade. “Os buscando a ampliação dos espaços de participação dessa parte da população brasileira. A 
jovens de hoje não são um movimento, eles estão em movimento. Você pode tentar traçar Secretaria também irá promover a integração entre as várias ações já realizadas pelo 
um perfil deles, mas é muito difícil conseguirmos captar quais são suas formas de 'estar governo federal que têm como foco a juventude. O Conselho Nacional da Juventude deve 
junto”, exemplifica Regina Helena.  reforçar essa estrutura, ampliando os espaços para o debate das questões relativas à 

juventude e formulando propostas para o governo. Outra promessa é a possibilidade de 
Políticas Públicas através dos tempos criação do Estatuto da Juventude. Defendida pela Comissão Especial da Juventude da 
Em seu texto Trajetórias na Constituição de Políticas Públicas de Juventude no Câmara dos Deputados, essa Lei seria um marco regulador das obrigações sociais e 

Brasil governamentais com os brasileiros de 15 aos 29 anos. (2003), a pesquisadora Marília Spósito aponta momentos significativos para a 
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Cobertura do ECA 

 fica atrelada ao apelo

 do aniversário

cobertura apresentou variações ao longo ano, destacando-se, A principalmente, em julho. O mês de aniversário do Estatuto 
concentrou quase 25% do noticiário. O desempenho revela que os esforços de 
mobilização para a cobertura da data têm apresentado resultado positivo. Mas, 
também indicam que sem essa motivação, as referências à legislação são quase 
inexpressivas. 

As consultoras convidadas para esta análise sugerem que os jornalistas 
ampliem as referências ao ECA nas matérias sobre crianças e adolescentes ao longo 
do ano. A legislação é reconhecida internacionalmente, justamente, por apresentar 
uma perspectiva ampla de garantia de direitos. E essa abordagem não se esgota 
apenas no mês em que a legislação entrou em vigor.

Distribuição dos textos pelos meses do ano

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presença tímida nos textos
Na maioria dos casos, a presença do ECA nos textos analisados é tímida. Os 

dados revelam que em 84,2% do material, o Estatuto aparece de forma mínima  em 
uma linha do texto, de maneira absolutamente lateral  ou mínima-média, ocupando 
de 1 a 2 parágrafos da discussão. Em apenas 10,8% das matérias, a legislação é o foco 
central da notícia. Os resultados da imprensa amazonense seguem a tendência 
nacional.

Para as especialistas, é inegável que houve avanços na divulgação do ECA pela 
mídia. Elas afirmam que a referência à legislação, mesmo que ainda pouco significativa 
em termos quantitativos, vem se tornando mais presente nos textos. “O ECA está hoje 
mais falado, mais ouvido. O que falta é ser melhor compreendido”, ressalta a advogada 
Maíza Helena Moraes. 

A sugestão das convidadas é que os jornalistas se empenhem mais no 
aprofundamento do Estatuto. “Temos o desafio de qualificar a presença do ECA nas 
matérias. É uma tarefa delicada, que exige o compromisso dos profissionais da 
imprensa e da área da infância e adolescência”, afirma a jornalista Ivânia Vieira.

Apenas 14,2% das matérias, artigos, editoriais e entrevistas trazem o Estatuto 
ou expressões diretamente relacionadas a ele nos títulos. O título é um recurso 
importante para atrair a atenção do leitor, que exprime a importância editorial 
conferida ao tema. 

“Temos o desafio de qualificar 
a presença do ECA nas matérias.

 É uma tarefa delicada,  que
 exige o compromisso dos

 profissionais da imprensa e da 
área da infância e 

adolescência.”
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Reportagem  

os últimos 60 anos, a população jovem brasileira, com idades entre 15 e 24 anos, cresceu de cerca de 8 N milhões para mais de 34 milhões, de acordo com dados do IBGE. Associado a esse expressivo crescimento 
populacional, a sociedade assistiu, principalmente na última década, ao agravamento da situação de vulnerabilidade 
social de um grande contingente da juventude. Violência, desemprego, evasão escolar, drogas, situação de rua passaram a 
ser temas recorrentes para boa parcela dos adolescentes e jovens brasileiros. 

Nesse 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. No campo da juventude, no entanto, foi apenas em 
2005 que o governo brasileiro avançou na definição de ações concretas. A criação do Conselho Nacional de Juventude e 
da Secretaria Nacional de Juventude pelo Governo Federal, este ano, representaram um importante marco institucional 
no histórico das políticas públicas voltadas para o jovem no Brasil. 

Realidade
A definição de políticas públicas para a juventude exige, sobretudo, que se compreenda o perfil desse segmento 

da população, dispensando-se os estereótipos, por meio de uma leitura crítica dessa fase da vida. De imediato, o aumento 
demográfico de jovens, indica a necessidade da implementação de políticas públicas voltadas para a criação de infra-
estruturas básicas para essa população. 

Entretanto, outros índices mostram uma dívida histórica do Estado em relação à juventude: 50% dos jovens 
estão fora das escolas e, destes, 66% não concluíram o Ensino Médio; 1,2 milhão dos jovens brasileiros são analfabetos; a 
taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos (17%) é o dobro da nacional (9%). Paralelo a esses problemas, há 
ainda o desafio de efetivar os espaços de participação do jovem na sociedade, garantindo seu papel como sujeito de 
direitos. 

A análise dessa realidade por parte de especialistas e de representantes do poder público aponta para um novo 
modo de entender a juventude, que vem ganhando força nos últimos anos. “A juventude era vista como movimento 
estudantil. Hoje é preciso entender que não existe uma juventude. Existem juventudes com características, com 
singularidades, com particularidades que exigem, por parte do Estado brasileiro, a implementação de uma política 
específica para esse público”, explica o secretário nacional da Juventude, Beto Cury.

Participar para garantir
Políticas de juventude começam a ganhar espaço 

na agenda social brasileira

Raimundo Valentim - Diário do AM



 
m fato positivo observado no estudo é que em infanto-juvenil de forma integral.
cerca de 80% dos textos, coletados em 52 jornais Causa estranheza observar que temas mais U

brasileiros, a presença do Estatuto está claramente relacionados às políticas públicas universalizantes, como 
Mortalidade Infantil (0,8%), Miséria & Pobreza (1,7%) e correlacionada ao tema central das matérias, o que indica que 

os jornalistas têm conseguido estabelecer uma relação entre o Educação Infantil (2,5%) foram associados ao ECA com 
tema da pauta e as diretrizes da lei. Entre os veículos percentuais pouco expressivos. Assim como Educação (6,7%) e 
amazonenses, esse índice é um pouco inferior, mas ainda sim Saúde (5%), direitos fundamentais de crianças e adolescentes e 
bastante expressivo: 70,8%. pautas prioritárias dos governos, que também alcançaram 

As matérias, veiculadas pelos jornais amazonenses em baixos percentuais. 
2004 e que mencionaram o ECA, apresentaram, como foco Ao observar os trechos do Estatuto que estão sendo 
central, questões relacionadas à violação dos direitos infanto- abordados implícita ou explicitamente, verifica-se que 27,5% 
juvenis, o que também foi verificado na análise nacional. Os das notícias estão discutindo direitos gerais, o que mostra, mais 
temas Direitos & Justiça, Medidas Sócio-Educativas, Violência uma vez, que a legislação está sendo citada genericamente. Por 
& Maus-tratos e Exploração & Abuso Sexual outro lado, os artigos ou capítulos associados às medidas sócio- representam 

educativas  principalmente, as de internação  e aos crimes e 53,4% dos textos produzidos. As discussões sobre essas quatro 
infrações administrativas também foram abordados com temáticas são essenciais para a realidade de crianças e 
destaque. Uma boa notícia é que os trechos que tratam do adolescentes. Mas, associar o Estatuto preferencialmente a 
direito à vida e à saúde e do direito à educação, à cultura, ao esses assuntos acaba limitando a abrangência da cobertura. O 
esporte e ao lazer também se sobressaíram. ECA é uma legislação ampla, complexa e que trata do universo 
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Temas Abordados

As citações da lei são pouco expressivas nos textos relacionados a políticas 
públicas universalizantes

ECA é muito associado à violação de direitos

Foco central dos textos                  %

Direitos & Justiça
Medidas Sócio-Educativas
Violência & Maus-tratos
Exploração & Abuso Sexual
O próprio ECAl
Educação
Saúde
Exploração do Trabalho
Drogas
Adoção
Educação Infantil
Tráfico de Crianças
Terceiro Setor
Fome, pobreza, miséria, exclusão
Esporte
Mídia
Trabalho
Mortalidade Infantil
Total                 

19,2
13,2
11,7
9,2
8,3
6,7
5,0
5,0
4,2
3,3
2,5
2,5
2,5
1,7
1,7
1,7
0,8
0,7

100,0

Instituto Amazônia Celular 27ª promotoria
Contato: Nilda Silva de Souza (promotora)Contato: Rosa Pires (diretora executiva)
Fone: (92) 3611-4470Fone: (91) 3222-3008

E-mail: eko.assessoria@amazoniacelular.com.br
28ª promotoriaSite: www.institutoamazoniacelular.org.br
Contato: João Lúcio de Almeida Ferreira 
(promotor)Juizado da Infância e Juventude
Fone: (92) 2101-4450Vara Civil

Contato: Rafael Romano (juiz)
Fone: (92) 3663-1694 (secretaria) Secretaria dos Direitos Humanos (SEDH)

Contato: Marina Spinola (assessora de imprensa)
Fonte: (61) 429-3454/ 223-2260 (fax)Vara Infracional
E-mail: direitoshumanos@sedh.gov.brContato: Celso Gióia (juiz)
Site: www.presidencia.gov.br/sedhFone: (92) 3657-1384/ 3657-3392

Secretaria Estadual de EducaçãoMinistério do Desenvolvimento Social e 
Contato: Gedeão Amorim (secretário) e Combate à Fome
Auxiliadora Paiva (assessora de comunicação)Fone: 0800-7072003
Fone: (92) 3614-2200/ 3237-3869Site:www.desenvolvimentosocial.gov.br
E-mail: asscom@seduc.am.gov.brWw.fomezero.gov.br
Site: www.seduc.am.gov.br

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Secretaria Municipal da Infância e JuventudeFone: (61) 2106-4600

E-mail: brasília@oitbrasil.org.br Contato: Jorge Trajano (secretário)
Site: www.oit.org/brasilia Márcia Daniela e Patrícia Almeida (assessoras de 

comunicação)
Fone: (92) 3236-3784PETI Manaus

Contato: Ivanilda Ferreira (coordenadora)
Secretaria Municipal de EducaçãoFone: (92) 3236-5720
Contato: José Dantas Cyrino (secretário)
Tereza Teófilo (assessora de comunicação)Promotoria da Infância e Juventude
Fone: (92) 3643-6910/ 6911Centro de Apoio Institucional à Infância e 
E-mail: semed@click21.com.brJuventude e Promotorias de Justiça Especializada

Contato: Adalberto Ribeiro de Souza (procurador 
e coordenador)
Fone: (92) 3655-0645
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Guia de Fontes  
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Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste Departamento de Atenção à Criança e ao 
de Justiça e Juventude (ABMP) Contato: Márcio Pessoa (presidente) Adolescente (Deaca)

Fone: (92) 3657-0629Contato: Laila Shukair (promotora e vice-presidene da Contato: Graça Prola (coordenadora)
Plantão Geral: (92) 9631-9742ABMP) Fone: (92) 3656-7002

Fone: (11) 3119-9585 E-mail: deaca_seas@yahoo.com.br
E-mail: lailashukair@mp.sp.gov.br Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul
Site: www.abmp.org.br Contato: Maria Graça Costa (presidente)

Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Fone: (92) 3611-5208/ 3663-1222
Plantão Geral: (92) 9976-5694 do Adolescente

Comissão Estadual de Coordenação e Cadastro Único Contato: Inácio Guedes (presidente)
Conselho Tutelar da Zona Lestedo Programa Bolsa Família no Estado do Amazonas Fone: (92) 2101-3400
Contato: Aline Alves (presidente)Contato: Salomé Coelho E-mail: projetos@isma.org.br
Fone: (92) 3644-5145/ 3248-0024Sílvia Severiano (coordenadora estadual do PETI)
Plantão Geral: (92) 9976-9494Fone: (92) 3648-0655/ 3236-5433 Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 

E-mail: seas@seas.am.gov.br Trabalho Infantil
Conselho Tutelar da Zona Norte Contato: Creuza Barbosa (coordenadora)

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Contato: Jocileu Nogueira (presidente) Fone: (92) 3663-1520
Fone: (92) 3641-0308/ 33641-9723Adolescente (CEDCA)
Plantão Geral: (92) 9976-6394Contato: Eliana Dinardi (Presidente) Fórum Nacional Permanente de Entidades Não 

Fonte: (92) 3642-4449/ 9631-1663 Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e 
E-mail: seas@seas.am.gov.br Conselho Tutelar da Zona Oeste do Adolescente (Fórum Nacional DCA)

Contato: Débora Cacella (presidente) Contato: Luís Cláudio Alves (assessor de comunicação)
Fone: (92) 3671-2694/ 33625-5132 Fontes: (61) 323-6992/ 316-9036
Plantão Geral: (92) 9969-8394Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do E-mail: comunicação@forumdca.org.br

Site: www.forumdca.org.brAdolescente (CMDCA)
Conselho Tutelar da Zona Sul IContato: Jorge Trajano (presidente)
Contato: Neila Siqueira  (presidente)Fone: (92) 3633-4520
Fone: (92) 3611-4411/ 3663-9556 Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
Plantão Geral: (92) 9977-4494Conselho Nacional de Direitos da Infância e Escritório para a Amazônia

Adolescência (Conanda) Contato: Jacques Schwarztein (coordenador)
Conselho Tutelar da Zona Sul IIContato: Maria Bernadete Olivo (assessora técnica) Marcelo Mazzoli (oficial de educação)
Contato: Edmilson Mesquita (presidente)Fones: (61) 225-2327/ 224-8735 (fax) Fone: (91) 3241-2639
Fone: (92) 3233-6993E-mail: conanda@sedh.gov.br E-mail: belem@unicef.org.br
Plantão Geral: (92) 9631-9739Site: www.presidencia.gov.br/sedh Site: www.unicef.org.br
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ECA e Temas Associados

Veja porque alguns temas são tão importantes: 

O que diz o Estatuto da Criança  e do AdolescenteAvanços na legislação ainda não permitiram 
Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, a universalização do direito à saúde

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Para o coordenador de Integração e Controle Social da Secretaria Especial de 
Proteção Social do Estado do Pará, Hélio Franco, a partir da implementação do Art. 8º - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 
Estatuto, em 1990, governos e sociedade civil foram despertados para a necessidade atendimento pré e perinatal.
de implementação de medidas para garantir o crescimento e desenvolvimento 
saudável de meninos e meninas. Art. 11º - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, 

Os progressos obtidos no campo legal, na década de 1990, tiveram impacto através do Sistema Único de Saúde, garantido o aceso universal e igualitário às ações 
positivo sobre as condições de vida das crianças brasileiras. O investimento em e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
políticas públicas de saúde produziu resultados relevantes. A taxa de mortalidade 
infantil, que era de 47,5 mortes para cada mil nascidos vivos em 1990, foi reduzida 
para 29,7 em 2000. No Amazonas, no mesmo período, caiu de 42,7 para 30,1.

Entretanto, todos esses avanços ainda não permitiram a universalização do 
acesso aos serviços materno-infantis. Segundo o Oficial de Projetos do Unicef no 
Brasil, Halim Girade, a cada ano, mais de 100 mil crianças não completam o primeiro 
ano de vida. Entre 2 e 3,5 mil mães morrem das conseqüências da falta de 
atendimento de qualidade durante a gravidez, parto e pós-parto.

Qualidade de vida
A promoção de saúde para crianças e adolescentes tem que estar associada a 

condições de moradia apropriadas e ao acesso à rede de abastecimento de água e 
saneamento básico. Esses fatores têm um impacto direto sobre a qualidade de vida e 
constituem a condição material básica de sobrevivência e desenvolvimento de 
meninos e meninas.

O Brasil tem muitos desafios a enfrentar nessa área. De acordo com o 
Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileiras (Unicef, 2003), 17,4% 
das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivem em domicílios que não possuem 
abastecimento de água e 18,7% em casas sem rede de esgoto. No Amazonas, esses 
índices são ainda mais alarmantes: 39,2% das crianças e adolescentes não têm rede 
de abastecimento de água em casa e 28,5% não têm rede geral de esgoto. 

Índices da saúde da criança em 2000         Brasil      Amazonas
 

Percentual de crianças e adolescentes que           18,7%      28,5%
moram Em domicílios que não possuem rede
de esgoto

Taxa de mortalidade infantil por mil                   29,7         30,1
nascidos  vivos

Taxa de mortalidade na infância (menores de      35,1         33,5
5 anos) por mil nascidos vivos

Mortalidade materna por 100 mil nascidos        51,6         93,2
vivos 

Percentual de crianças e adolescentes que          17,4%      39,2%  
moram em domicílios que não possuem 
rede de abastecimento de água

Fonte: IBGE



Após a análise da cobertura da mídia impressa sobre o Estatuto da Criança
 e do Adolescente, os consultores elaboraram recomendações para jornalistas e 

fontes de informação com o objetivo de contribuir para a qualificação das notícias.

Recomendações para jornalistas Recomendações para fontes de informação

Recomendações 
para a melhoria da cobertura 

Embasar as matérias sobre o universo infanto-juvenil com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: é fundamental que os jornalistas esclareçam a sociedade sobre os princípios e 
artigos da legislação;

Associar o Estatuto 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;

Além do ECA, consultar e citar outras legislações e documentos para enriquecer o conteúdo da 
matéria, fortalecendo a visão de que a sociedade é detentora de direitos;

Apurar se os preceitos do ECA estão sendo colocados em prática no estado, principalmente, 
em relação ao funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos;

Acompanhar as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes, esclarecendo qual é 
o seu público-alvo prioritário, como estão sendo implementadas e qual o orçamento previsto. 
É importante investigar também a avaliação dos resultados, o alcance das ações, o exercício 
do controle social e o incentivo à participação popular;

Participar de seminários, oficinas, e outras atividades de qualificação promovidas pelas 
entidades da área;

As empresas de comunicação devem desenvolver políticas de incentivo e subsídio à 
participação de seus profissionais em cursos de capacitação/ qualificação;
Ouvir fontes variadas, tanto governamentais quanto não-governamentais.

Criar estratégias de aproximação com os formadores de opinião. As fontes devem ser mais 
pró-ativas, pautando a mídia, conversando com jornalistas e chamando a atenção para as 
questões da infância e da adolescência;

Esclarecer os jornalistas sobre os artigos do ECA e relacioná-los com o tema/ assunto da 
matéria em pauta; 

Citar documentos e relatórios que possam embasar as matérias;

Estar apta a contextualizar dados de acordo com a realidade de cada estado ou município;

Preparar-se para falar com os profissionais de imprensa, organizando números, dados e 
referências: a linguagem utilizada deve ser didática e clara;
 
Sugerir fontes de outras áreas para qualificar a informação;

Dar retorno aos jornalistas quando houver equívocos nas matérias e elogiar quando a 
cobertura for correta;

Procurar entender as especificidades do trabalho jornalístico: nem tudo o que se fala em 
uma entrevista é aproveitado no texto.

29

 

e acordo com dados do IBGE, havia no Brasil, em 1992, mais de 8 milhões de do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Amazonas, Creuza Barbosa.D crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, trabalhando. Em 2003, esse A maior incidência de trabalho infantil, de acordo com Creuza, são nas atividades 
número caiu para 5,1 milhões. Os dados ainda assustam, mas é inegável que nos últimos informais, nas áreas urbanas, e no regime de economia familiar, e na área rural, onde a 
anos houve uma significativa diminuição na quantidade de crianças em situações de fiscalização é mais difícil. A auditora fiscal ressalta que não existe nenhuma pesquisa, sobre essa 
exploração no mercado de trabalho. questão, na zona rural da Região Norte, com exceção do estado de Tocantins, o que 

Essa redução pode ser atribuída, dentre outras causas, ao surgimento, no início da impossibilita a realização de um levantamento real.
década de 90, de ações direcionadas ao combate do trabalho infantil, por parte do poder Segundo Creuza, a Delegacia Regional do Trabalho do Amazonas vem alcançando 
público, organizações da sociedade civil e diversos setores da sociedade. resultados significativos. Ela destaca a diminuição de aproximadamente 50% do trabalho 

Experiências bem-sucedidas vêm sendo desenvolvidas por todo o País. Um infantil, no período de 1992 a 2002, segundo a última pesquisa do IBGE. 
exemplo é a Bolsa-Escola Cidadã, coordenada pela organização não-governamental Missão Até junho deste ano, o PETI contabilizou 14.766 crianças e adolescentes atendidos no 
Criança e elaborada em 1986 por professores da Universidade de Brasília. O público Amazonas. Depois de Manaus (2.054), Manacapuru (610), Parintins (505) e São Gabriel da 
prioritário são crianças em situação de rua e que trabalham nos lixões. O projeto está Cachoeira (455) são os municípios que mais possuem crianças recebendo o benefício.
atualmente em 17 estados brasileiros e atende a mais de 3 mil crianças. Uma das prioridades da coordenação estadual do programa é expandir o PETI aos 

Na esfera governamental, a principal política pública de enfrentamento ao municípios que ainda não possuem essa política implementada. Uma das dificuldades, além da 
problema é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado em 1996. O PETI localização geográfica e acesso aos municípios, são os prazos estabelecidos pelo Ministério do 
tem como objetivo atender crianças entre 7 e 14 anos, que trabalham em áreas consideradas Desenvolvimento Social para regularizar e cadastrar os municípios para expansão do programa. 
perigosas ou penosas, de acordo com a portaria N.º 20 do Ministério do Trabalho, ou seja, em “Poderíamos ganhar mais se tivéssemos um tempo maior para mobilizar os municípios”, afirma 
olarias, carvoarias, corte de cana e colheita de fumo. a coordenadora estadual do PETI, Silvia Severiano.  

Atualmente, 930.880 famílias são atendidas pelo programa. Mas, segundo a 
coordenadora do PETI no Ministério do Desenvolvimento Social, Margarida Cardoso, o O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente
objetivo do Governo Federal é incluir no programa todas as crianças que hoje estão sendo Art. 60 - É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 
exploradas no trabalho. condição de aprendiz.

Panorama local Índices do trabalho infantil
No Amazonas, o índice de crianças e adolescentes ocupados é de 8,3%, na faixa O Brasil apresentava, em 1992, mais de 8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 

etária de 10 a 15 anos de idade, e de 21%, na faixa etária de 16 a 17 anos. Esses dados são do 17 anos trabalhando. Em 2003, esse número caiu para 5,1 milhões.
Censo Demográfico de 2000, do IBGE. No Amazonas, o índice de crianças e adolescentes ocupados é de 8,3%, na faixa etária 

“Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, dezenas de crianças ainda são de 10 a 15 anos de idade, e de 21%, na faixa etária de 16 a 17 anos. No Brasil, o índice é de 8,6% 
encontradas desenvolvendo as mais diversas formas de atividades laborais. Basta circular e de 29,8 respectivamente.
por algumas praças, feiras e mercados para se constatar essa triste realidade”, afirma a 

Fonte: IBGEauditora fiscal do Trabalho e coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação 
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Trabalho infantil continua em queda, mas números ainda preocupam 
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       No Plano Presidente Amigo da Criança, o governo focou sua atenção nos meninos, Orçamento Criança
estabelecendo um aumento de 60% na taxa de escolarização no Ensino Médio, no período 
de 2004 a 2007. Para as meninas, o aumento previsto foi de 40%.          Todos os Conselhos Municipais de Direitos (Comdicas), Estaduais (CEDCAs) e o 
         A Rede de Monitoramento Amiga da Criança afirma que o desafio merece toda a Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) possuem um 
aprovação da sociedade brasileira. Mas alerta que não será fácil para o Brasil atingir essa Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). Previsto no art.88, inciso IV do ECA, o FIA tem 
meta. O relatório recomenda o aprofundamento dos estudos sobre as causas da como objetivo garantir a destinação de recursos para as políticas e programas definidas 
desvantagem dos meninos em relação às meninas; o investimento na consolidação e no como prioridade pelas instâncias governamentais.
respeito à Lei de Aprendizagem (nº 10.097/2000), garantindo aos jovens oportunidades de          Os recursos financeiros que compõem o FIA são obtidos através de receitas 
emprego, associado com a permanência na escola e com atividades de capacitação e orçamentárias do próprio município, de parte do Imposto de Renda das pessoas físicas e 
qualificação para o trabalho, entre outras sugestões. jurídicas, da arrecadação obtida com as multas aplicadas pela Justiça nos casos de violação 

dos direitos infanto-juvenis, e também de doações voluntárias.
          Qualquer empresa, pela legislação, pode doar para o Fundo 1% do Imposto de 
Renda devido. As pessoas físicas também podem deduzir até 6% do IR devido e doá-los 
para o Fundo. O dinheiro doado é repassado para programas registrados nos Conselho dos           Dados sobre a realidade brasileira revelam a existência de um abismo entre meninos 
Direitos, que desenvolvem trabalhos de acordo com prioridades estabelecidas, para e meninas brancos, negros e índios, moradores da zona rural e urbana, com e ou sem algum 
divulgar o Estatuto na comunidade e para projetos de infra-estrutura. A aplicação dos tipo de deficiência, que pertencem a famílias de diferentes níveis econômicos, entre 
recursos existentes nos Fundos é fiscalizada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de outras características específicas. A inclusão social de crianças e adolescentes no Brasil é 
Contas. um tema complexo, sujeito a muitas variáveis, em que o esforço da sociedade é 
          De acordo com o livro Ouvindo Conselhos: Democracia Participativa e Direitos da fundamental para diminuir os estragos causados pela ausência de oportunidades iguais de 
Infância na Pauta das Redações Brasileiras, da série Mídia e Mobilização Social, desenvolvimento para todos.
produzido pela ANDI, Comanda Unicef e Cortez Editora, não existe um levantamento           Para se ter uma idéia dessa desigualdade, o fato de nascer negro aumenta em duas 
preciso do número de Fundos da Infância e Adolescência implantados no País. Assim, o vezes a possibilidade de uma criança viver em situação de extrema pobreza, enquanto ter 
desafio começa por aí: saber quantos, onde e de que forma estão funcionando. uma deficiência aumenta em quatro vezes a chance de um adolescente chegar aos 17 anos 

analfabeto, de acordo com dados do Relatório da Situação da Infância e Adolescência 
Brasileiras (Unicef, 2003). Para diminuir esse grave quadro de exclusão social, 
organizações governamentais e da Sociedade Civil têm investido no desenvolvimento de 
políticas públicas nas três esferas de governo, além de a programas criados e mantidos por 

        Entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estão a eliminação das entidades não-governamentais e agências de cooperação internacional, em diversas 
disparidades entre os sexos nos ensinos primário e secundário até 2005 e a promoção da partes do País.
igualdade entre os gêneros na educação até 2015.       Para o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
        De acordo com o relatório Um Brasil para as Crianças, em quase todos os indicadores (Conanda), José Fernando da Silva, apesar de serem criadas para proporcionar melhores 
educacionais do País, as meninas aparecem com pequenas vantagens sobre os meninos, condições de vida a meninos e meninas  situados em faixas econômica, social ou 
sendo que no Ensino Médio essa vantagem se torna bastante significativa. Os dados da geograficamente excluídas  a maior parte das políticas públicas ainda peca por não 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), de 2002, indica que a taxa de considerar as diferentes realidades. “É importante que os Conselhos de Direitos Estaduais e 
escolarização dos meninos no Ensino Médio foi de 36,1%. Já a taxa das meninas ficou em Municipais avaliem essas ações e proponham ajustes e adequações às características de 
45,2%. cada região”, incentiva. 

Inclusão Social

Igualdade entre os sexos
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Manaus define nova política para a Educação Infantil 

Investimento
“Como no município não houve qualquer investimento físico para a construção de 

escolas para as crianças com menos de três anos, o Poder Público ao longo dos últimos anos 
optou por alugar imóveis e matricular aquelas crianças que não tinham idade para freqüentar 
os CMEIs. Assim, eles estavam apenas adiando um problema, isso nunca foi uma solução”, 
declarou Cyrino. Ele revela ainda que, para o próximo ano, a Prefeitura de Manaus, por meio da 
Semed, deverá construir seis novos CMEIs, a maioria na zona Leste da cidade, o que beneficiará 
4,8 mil crianças da Educação Infantil. 

Cyrino reclama da falta de recursos federais para a viabilização de ações na Educação 
Infantil. “O problema é que tudo que entra para essa modalidade de ensino vem de recursos 
próprios, diferentemente do que acontece com o Ensino Fundamental, que tem a ajuda do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef). Estamos com a 
esperança de que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) possa então contemplar a Educação 
Infantil e, mais especificamente, as creches”, disse o secretário. Segundo ele, em 2005, os 
recursos destinados para os investimentos na Educação Infantil foram da ordem de R$ 25 
milhões, incluindo gastos com pessoal. A Semed tem hoje 42 mil crianças matriculadas na 
Educação Infantil. 

O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho.

Art. 55 - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino.

Índices da Educação infantil  em 2001            Brasil       Amazonas
 Percentual de crianças de 0 a 6 anos que        34,9%        26,6%
freqüentam a escola

Percentual de crianças de 0 a 3 anos que        10,6%          5,4%
freqüentam a escola

Percentual de crianças de 4 a 6 anos que        65,6%         54,2%
freqüentam a escola

Fonte: IBGE  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

esde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), a D educação de zero a seis anos foi concebida como a primeira etapa da Educação 
Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da infância. A LDB também define 
que todas as crianças com 3 anos devem ser matriculadas em creche e as de 4 a 6 anos na pré-
escola. O serviço de creches e pré-escolas é dever do município, com apoio técnico e financeiro 
dos estados e do Governo Federal.

Em 1995, cinco anos depois do ECA ter sido instituído, dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicilio (PNAD), do IBGE, mostravam que 25,1% das crianças de até 6 anos 
freqüentavam creche ou pré-escola, dessas 7,6% tinham idade entre 0 e a 3 anos e 47,8%, entre 
4 e 6. Hoje, com o Estatuto completando 15 anos, o último Relatório da Situação da Infância e 
da Adolescência Brasileiras, do Unicef, baseado no Censo do IBGE de 2000, revela que 38,6% 
das crianças com idade entre 4 e 6 anos ainda estão fora da escola.

Política para creches
Um dos principais investimentos na área da Educação Infantil que a prefeitura de 

Manaus irá promover, a partir de 2006, será a implementação de uma política de criação de 
creches que inicialmente prevê a construção de seis unidades na cidade, uma em cada zona 
geográfica. Com as novas unidades, a intenção da administração municipal é oferecer 200 
vagas em cada creche, beneficiando um total de 1,2 mil crianças com faixa etária de 0 a 3 anos. 

“Temos aí para 2006 um dos maiores desafios da Educação, pois, nunca se fez uma 
política digna de criação de creches na cidade de Manaus. O que se fez até hoje foi puro 
assistencialismo com fins meramente eleitoreiros. Sabemos que mesmo construindo essas seis 
creches ainda teremos demanda, mas, isso é apenas o começo”, disse o secretário municipal de 
Educação e Cultura, José Dantas Cyrino Júnior. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) conta com 65 Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) que atendem crianças na faixa etária de 3 a 5 anos e 
outras 20 pré-escolas, que funcionam em sua maioria em prédios alugados e não oferecem 
condições mínimas de acolhimento aos meninos e meninas de 1, 2 e 3 anos. No total, são 
40.156 alunos matriculados nas classes de Educação Infantil só no ano de 2005, desses 1.916 
têm entre 1 e 3 anos. Para 2006, as projeções da Secretaria são de um aumento de 8,9%, 
podendo esse número chegar bem perto de 44 mil alunos matriculados na modalidade de 
Educação Infantil. 
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Monitoramento das metas assumidas pelo Brasil

Em agosto de 2004, a Rede de Monitoramento Amiga da Criança 
(www.redeamiga.org.br) lançou o relatório Um Brasil para as Crianças - A Sociedade 
Brasileira e os Objetivos do Milênio para a Infância e a Adolescência. A rede é formada 
por 27 instituições que têm como objetivo monitorar o cumprimento dos 
compromissos com a infância assumidos pelo estado brasileiro. 

O relatório analisa o cumprimento das 21 metas internacionais do documento 
Um Mundo para as Crianças. Os resultados levantados indicam que, se não forem 
implementadas políticas específicas e aumentados os investimentos até 2010, o País só 
alcançará três das oito metas para a infância passíveis de mensuração.

A boa notícia é que, segundo o estudo, o País tem chances de atingir algumas 
das metas previstas: reduzir em um terço a mortalidade de crianças até 1 ano e também 
até 5 anos de idade; reduzir em um terço o número de lares que não possuem 
saneamento e água potável; reduzir em 50% o número de crianças em idade escolar 
que não estão matriculadas, aumentando para pelo menos 90% a taxa líquida da 
matrícula na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Segundo estimativas da Rede de Monitoramento, se a tendência de 
investimento público se mantiver, o governo gastará R$ 238,7 bilhões até 2010 para 
cumprir as metas da ONU relacionadas com a criança e o adolescente. No entanto, o 
Brasil precisaria investir R$ 429,4 bilhões. A probabilidade foi calculada a partir de 
dados oficiais colhidos de 1990 a 2002 e dos investimentos que o governo Lula 
pretende fazer na área nos próximos anos. 
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Entrevista

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, nesses quinze 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 a educação no campo do direito, colocando as conquistas do Estado Democrático, 
para funcionar em favor da população infanto-juvenil.

Avanços e desafios da educação brasileira

 

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. O educador fala à 

Rede ANDI Brasil sobre os avanços da Educação no Brasil e 

os desafios para consolidar e ampliar as conquistas.

Instituto Ethos

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

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.

Chico Batata - Diário do AM



Segundo o Relatório da Situação da Infância 
e Adolescência Brasileiras (Unicef, 2003), 
o Amazonas é o Estado com maior 
percentual de crianças e adolescentes de 
7 a 14 anos fora da escola: 16,8%. 
A média brasileira é de 5,5%.

O Amazonas é também o terceiro estado 
com índice mais alto de adolescentes de 
12 a 17 anos que não estudam: 20,6%. 

A média brasileira é de 14,6%. 

No que se refere a crianças e 
adolescentes de 7 a 14 anos não 
alfabetizados, o Amazonas é o
 sexto do ranking, com 23,3%. 
O índice do Brasil é de 12,4%.

Já o percentual de adolescentes 
amazonenses de 12 a 17 anos não 
alfabetizados é de 8,1% (oitavo do 
ranking). No Brasil, fica em 4,2%.
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Plano Presidente Amigo da Criança

Para alcançar as 21 metas estabelecidas no documento Um 
Mundo para as Crianças, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o 
Plano Presidente Amigo da Criança, na 5ª Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, em dezembro de 2003. O plano 
engloba 200 ações na área da infância e adolescência divididas em 
quatro grupos: Promovendo saúde; Promovendo educação de 
qualidade; Proteção contra violência, abuso e exploração; 
Combatendo HIV/Aids.  

O orçamento do Plano  elaborado pelos Ministérios, em 
parceria com a Rede de Monitoramento Amiga da Criança  totaliza R$ 
55,9 bilhões, previstos no Plano Plurianual 2004-2007. Com o 
documento, Lula cumpriu o compromisso, firmado na campanha 
eleitoral de 2002, de garantir prioridade às políticas de atenção à 
criança e ao adolescente brasileiros.

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

Em novembro de 2004, foi lançado o 1º 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 
2 0 0 4 .  O  r e l a t ó r i o  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o :  
www.presidencia.gov.br/sedh/.
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à sociedade como um todo. Só assim, o direito à educação poderá ser exercido em Que medidas precisam ser adotadas pelo País para garantir que a Educação 
plenitude. O ECA nos dá as condições de exigibilidade. Porém, isto não basta. Para que a lei seja oferecida de maneira a contemplar questões de gênero e de diversidade social, 
saia do papel é necessário sensibilizar, conscientizar, organizar e mobilizar pessoas e étnica e racial sob a ótica da inserção igualitária e da abordagem desses temas em sala 
instituições dispostas a trabalhar e lutar por essa causa.de aula?

Acesso e financiamento devem ser discutidos sob a ótica da legislação. Para se Eu diria que o primeiro passo deve ser incorporar as conquistas nesses campos (o 
cumprir as leis que garantem o acesso universal a creches e pré-escolas, de onde, social, o de gênero e o étnico) introduzidas na Constituição de 1988 e regulamentadas 
legalmente, devem vir o financiamento? Municípios podem justificar que a prioridade pela LDB e pelo ECA nos regimentos de nossas escolas, que, em muitos casos, não 
para o ensino fundamental os desobriga a oferecer a educação infantil? Qual deve ser o incorporam ainda nenhum desses avanços no campo dos Direitos Humanos. O segundo 
papel e participação dos estados e da União?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 esses avanços do papel e trazê-los para o dia-a- A obtenção dos recursos, para termos educação de qualidade para todos em 
dia da sala de aula. todos os níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), pressupõe e 

requer a adoção de uma ótica e numa ética de co-responsabilidade entre União, estados e 
municípios e destes com a sociedade civil organizada. Os dois grandes âmbitos desse Qual a importância do envolvimento da família e da comunidade no processo 
debate devem ser o pacto federativo e a responsabilidade social. Sem que isso ocorra, de ensino-aprendizagem? De que maneira essa integração pode ocorrer?
continuaremos na direção certa, caminhando, porém, a passos lentos e pequenos frente à 
magnitude e à complexidade da questão da Educação Básica no Brasil hoje.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 os que a UNESCO 
vem promovendo em parceria com as redes estaduais em alguns estados apontam nessa 
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 

“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.”



Fontes de pautas 

que a mídia ainda não descobriu

 Documentos em favor dos direitos de crianças e adolescentes 
devem ser referências para a mídia
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iscussão de gênero, raça e etnia, pactos e compromissos internacional, que têm exigido um grande esforço dos governantes e da sociedade 
civil organizada no sentido de transpor para a realidade as metas e ações previstas no D internacionais e nacionais como os Objetivos do Milênio, Um Mundo 
papel. para as Crianças, Um Brasil para as Crianças, Plano Presidente Amigo da Criança. O 

São oito os Objetivos do Milênio (ver página tal), assinados pelos países que tudo isso tem em comum? Bem, esses assuntos estão relacionados diretamente 
membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2000. No ao universo infanto-juvenil. Ganham força, sobretudo, se estiverem presentes na 
âmbito específico da infância e adolescência, pretende-se atingir o Ensino Básico pauta das discussões provocadas pela imprensa. É por isso que o acompanhamento 
Universal, garantindo que crianças de todas as regiões concluam o ensino básico desses documentos constitui-se em fonte primorosa de pautas para os jornalistas. 

Mas parece que os profissionais ainda não foram despertados para a completo. Atualmente, segundo o Relatório da Situação da Infância e Adolescência 
Brasileiras (Unicef, 2003), o Amazonas ocupa o primeiro lugar no ranking de importância dessas questões. Os resultados apontados nesta pesquisa revelam que 
crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 14 anos, fora da escola. O estado é nenhuma matéria que fez menção ao ECA, abordou os documentos citados acima. 
também o sexto em percentual de crianças e adolescentes, nessa mesma faixa etária, Em nenhum texto foram citadas referências bibliográficas e 78% não utilizaram 
não alfabetizados.estatísticas. 

Há também o objetivo de reduzir em 2/3 as taxas de mortalidade infantil. As discussões de raça, etnia e gênero só estiveram presentes em uma 
Embora essa taxa esteja em declínio  em 2000 ficou em 29,7 mortes por mil nascidos parcela insignificante dos textos: 3 em 120. O Fundo da Infância e Adolescência, o 
vivos, em 1990 era de 47,5  ainda é alta se comparada a outros países mais pobres Sistema de Garantia de Direitos e a Proteção Integral à Infância foram citados em 7 
que o Brasil, como o Paraguai (25 mortes por mil nascidos vivos), e Cuba (6 mortes matérias. Esse desempenho revela ainda um desconhecimento, por parte dos 
por mil nascidos vivos).profissionais de comunicação, do sistema de proteção à infância, da política 

Até 2015, todos os países signatários deverão ter alcançado as metas nacional destinada a meninos e meninas e dos pactos firmados em nível 
internacional. previstas nos Objetivos do Milênio. Esse 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. Foi assinado por cerca 

Compromissos assumidos pelo Brasil
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 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o pacto Um Mundo para as os avanços dos países envolvidos e as possibilidades de alcançar as metas 
Crianças (MPC) estão entre os compromissos assumidos pelo País no âmbito estabelecidas nesse pacto.

A identificação das diferentes óticas institucionais presentes nas matérias foi um dos aspectos abordados nesta 
pesquisa. Um resultado positivo é que um percentual significativo (39,2%) dos textos trabalhou a temática da infância e 
adolescência segundo o enquadramento das políticas públicas, o que resulta numa informação mais qualificada. No 
entanto, um quinto das notícias está centrada numa abordagem individualizada (descrição de um caso pessoal).

Analisando as notícias com enquadramento no setor público, verifica-se que as políticas de competência da 
esfera estadual ganham maior destaque (48,9%). Observa-se também que as políticas municipais (17%) são menos 
abordadas que as federais (29,8%). As especialistas ressaltam que o acompanhamento das políticas locais direcionadas a 
crianças e adolescentes é essencial para a melhoria da realidade desse segmento da população.  

Outro resultado que ressalta as características qualitativas da cobertura é o que aponta a forma como a matéria 
foi gerada. Há uma polarização entre a repercussão de casos individuais e o anúncio oficial de novas medidas (25% cada). É 
preocupante perceber que o anúncio oficial de resultados e medidas que já foram implementados alcançou um percentual 
baixo (3,3%). As consultoras comentam que é fundamental que a mídia faça o monitoramento das ações e programas 
também no período pós-lançamento, possibilitando um melhor acompanhamento pela sociedade da aplicabilidade e 
funcionalidade das políticas públicas. 

A legislação em pauta 
Cerca de 20% dos textos mencionaram diretamente algum dos artigos do ECA, citando inclusive o seu número, 

ou enfatizaram que a temática abordada pela pauta estava presente em um dos artigos da lei, sem, contudo, citar o artigo 
específico. 

A citação dos preceitos do Estatuto contribui para a divulgação da legislação e para o reforçar a visão de que 
crianças e adolescentes são detentoras de direitos.

O artigo mais citado é o 244-A, que trata das penalidades relacionadas à exploração sexual comercial de crianças 
e adolescentes. Esse resultado é justificado pela forte presença do tema Exploração & Abuso Sexual no noticiário local, em 
2004. Manaus foi uma das capitais brasileiras que recebeu os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) para investigar a exploração sexual comercial de meninas no estado, envolvendo a participação de empresários e 
políticos locais.
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Abordagem

Notícias destacam políticas públicas

Pautas Ocultas 

Divulgação de ações oficiais tem espaço privilegiado

PRINCIPAL PESQUISA DO FOCO
Ação/ Deliberação dos Conselhos         
Individualizado                                 
Setor público                                    
Setor privado                                      
Sociedade civil/ Terceiro Setor             
Organismos Internacionais                   
Temático                                           

 %
5,8

20,0
39,2
1,7
6,7
4,2

22,5      

TEMAS DO ESTATUTO MAIS ABORDADOS                       
Direitos gerais (artigo 3 )                                                
Medidas Sócio-Educativas (art. 112 a 127)                      
Internação (art. 121 a 125)                                             
Dos crimes e infrações administrativas (art. 225 a 258)     
Direito à vida e à saúde (art. 7 a 14)                                 
Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer            
(art.53 a 59)

 %
19,2
13,3
11,7
9,2
8,3
6,7



Para assegurar a proteção integral de crianças e 
adolescentes, o ECA definiu um conjunto de políticas, órgãos, 
instituições e serviços que se estruturam na forma de um Sistema de 
Garantia de Direitos, organizado a partir de três eixos de atuação: 
promoção de direitos, controle social e defesa dos direitos.

O eixo da Promoção tem por objetivo a formulação e 
deliberação das políticas públicas que atendem as necessidades 
básicas da criança e do adolescente, nas áreas de saúde, educação, 
esporte, lazer e cultura. 

O eixo de Controle Social corresponde às ações de 
vigilância cumprimento das leis e dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, por meio do controle externo sobre as ações da esfera 
governamental. É o espaço de atuação da sociedade civil organizada, 
através dos fóruns, redes, associações e clubes de mães. Seus 
instrumentos de ação consistem basicamente na pressão, na 
mobilização e na produção de informações e conhecimentos sobre a 
realidade de garotos e garotas. Além disso, os atores envolvidos 
nesse eixo têm a responsabilidade pela capacitação permanente da 
sociedade para uma nova cultura que priorize crianças e 
adolescentes. 

Já no eixo de Defesa encontram-se órgãos que têm como 
função responsabilizar aqueles que se omitem ou violam direitos da 
infância e adolescência. Nele, estão incluídos o Judiciário, o 
Ministério Público, a Secretaria de Segurança, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Centros de Defesa, Defensoria Pública, 
Conselho Tutelar, dentre outros. 
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Proteção integral de meninos e meninas  envolve 

a participação de vários atores 
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1. Reconhecimento de um problema ou identificação de um tema 

relevante: nesse estágio, autoridades públicas ou decisores voltam sua atenção para 
um problema que requeira ação pública. Se esse problema é visto como legítimo, ele 
se torna um tema.

2. Definição da agenda pública (Agenda-setting): o tema ganha o status 
de um assunto sério para o qual deverão ser formuladas políticas públicas.

3. Formulação de políticas públicas: são desenvolvidas as propostas para 
lidar com esses temas.

4. Adoção de políticas públicas: são feitos esforços para obter apoio 
suficiente para que uma proposta seja estabelecida como uma proposta 
governamental.

5. Implementação de políticas públicas: há uma disposição oficial 
executada por meio de programas públicos e da burocracia governamental, 
geralmente e idealmente executada com a cooperação dos cidadãos, organizações 
não governamentais, estados federativos e municípios.

6. Análise de políticas públicas e avaliação: envolve examinar as 
conseqüências das ações políticas tomadas, incluindo verificar se a política pública 
em questão funcionou.

Fonte: Railssa Alencar, mestranda em Ciência Política da Universidade de São Paulo, 
coordenadora do Núcleo de Monitoramente de Mídia e Estatística da ANDI.

Parâmetros de avaliação
Avaliar uma política pública não é apenas apurar se os programas 

atingiram seus objetivos. É saber o quanto e com que qualidade suas metas foram 
cumpridas. É o que afirma a pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Políticas 
Públicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Sônia Draibe, no livro 
Que País é Este?  Pobreza, desigualdade e desenvolvimento humano e social no 
foco da imprensa brasileira, da Série Mídia e Mobilização Social, produzido pela 
ANDI, Instituto Ayrton Senna, Unicef e Cortez Editora, com apoio da Comunidade 
Ativa e Unesco.

A pesquisadora considera que uma avaliação abrangente das políticas públicas 
deve considerar três aspectos: o desempenho dos produtos dos programas 
governamentais, previstos em suas metas; o impacto que o programa provoca na 
realidade sobre a qual ele intervém; e os efeitos que o programa indiretamente gera no 
meio social e institucional no qual se realizou.

Para analisar os resultados dos programas em conjunto com o processo de sua 
implementação, Sônia propõe ainda outros parâmetros: a eficácia diz respeito à relação 
entre as características dos processos e sistemas de implementação, e os resultados; a 
eficiência refere-se às qualidades de um programa, examinadas sob os parâmetros 
técnicos de tempo e de custos; a efetividade é medida pela quantidade ou nível de 
qualidade com que determinado programa atinge os impactos esperados e promove os 
efeitos, previsíveis ou não.

Veja um resumo das etapas de

desenvolvimento das políticas públicas 

FONTES MAIS OUVIDAS                     %

Executivo Estadual
Executivo Municiapal
Judiciário
Conselhos Tutelares
Polícia
Executivo Federal
Ministério Público
Organizações da Sociedade Civil
Fundações/ instituições
Outras pessoas
Outras crianças/ adolescentes
Legislativo
Especialistas/ técnicos
Unicef
Organismos Internacionais
Outros Conselhos
Associações
Crianças/ adolescentes vitimizados
Outros
Empresas
Familiares das crianças vitimizadas
Não foi possível identificar
TOTAL                                                      

 
11,7
11,7
8,3
7,5
6,7
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
2,5
2,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,4
0,8
0,8

15,0
100,0
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Destaque em espaços de opinião

O ECA obteve destaque em artigos e editoriais

 
inda que o volume de reportagens predomine (86,7% dos textos Juntas, as três esferas do poder foram fontes de informação em 27,6% das matérias. Esse 
coletados), é importante observar que a discussão sobre os preceitos desempenho comprova que as pautas estão ainda muito presas à divulgação de políticas A

legais do Estatuto teve destaque considerável nos espaços opinativos dos jornais. governamentais.
Outra característica interessante foi a presença do Judiciário, da Polícia e do Dentre os textos, que mencionam o ECA, 5,8% são artigos assinados, 3,4% são 

Ministério Público entre as fontes mais consultadas. O resultado está fortemente editoriais e 2,5% são entrevistas. 
Os artigos e os editoriais são espaços opinativos privilegiados nos jornais, pois relacionado com as questões do sistema de aplicação de medias sócio-educativas e com 

permitem o posicionamento de especialistas, intelectuais e do próprio veículo, as temáticas da violência. 
Uma boa notícia é o destaque do Conselho Tutelar como a quarta voz convidando o leitor a reflexões mais aprofundadas. A presença d Estatuto nesses 

individual mais consultada. Órgãos criados pelo Estatuto, os conselhos são essenciais na espaços coloca a temática da infância e adolescência no centro do debate público.
Quanto ao nível de abrangência, a maioria dos textos (88,3%) não passa de fiscalização das políticas de atendimento a crianças e adolescentes.

A presença tímida de alguns atores sociais, como os especialistas, as próprias uma abordagem simples dos assuntos. As matérias factuais  que restringem-se à 
crianças, adolescentes e seus familiares, e a ausência de outros, como a universidade e os descrição de um fato objetivo e imediato  totalizaram 40% dos textos que citaram o 
Conselhos de Direitos demonstra que a cobertura ainda pode ser ampliada com a ECA. Já as contextuais  aquelas que explicam um fato ou as razões que levaram a sua 
consulta a fontes mais diversificadas. ocorrência, utilizando informações de poucas fontes  somaram 48,3%. As reportagens 

As consultoras destacam que a consolidação do ECA se deu por meio de uma mais complexas e propositivas foram pouco representativas (11,7%). Esse resultado 
articulação direta com a sociedade civil organizada, contando com a participação de comprova, mais uma vez, a superficialidade da cobertura.
diversos atores sociais, incluindo aí os profissionais da imprensa. Elas destacam também A jornalista Ivânia Vieira, professora do curso de Comunicação Social da 
a responsabilidade das fontes de informação na produção da notícia. Os atores sociais Ufam, avalia que o jornalismo vive uma crise de superficialidade. Para ela, os veículos 
da área da infância precisam estar preparados para atender os jornalistas, adotando uma de comunicação têm se voltado mais para o entretenimento e menos para o 
postura pedagógica ao passar as informações.   jornalismo. No caso dos profissionais, a preocupação maior acaba sendo apenas com o 

É preocupante verificar que 74,2% dos textos ouviram uma única fonte. fato imediato, que vai render uma manchete na primeira página. 
Segundo as especialistas, esse comportamento acaba por construir um discurso 
unilateral. Os jornais cumprem o papel de porta-vozes de determinados atores sociais, o 

Cobertura pode ampliar a diversidade de vozes
que impede o debate, e o confronto de idéias. Das matérias que consultaram mais de 

A principal voz ouvida nos textos que mencionaram o ECA é o executivo. 
uma fonte, apenas 6,7% apresentaram opiniões divergentes.
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a metade dos textos coletados, o Estatuto é apenas citado, com menções genéricas ou a artigos N específicos, o que sugere uma abordagem superficial dessa legislação. Mas, vale ressaltar que em 
32,5% das notícias pesquisadas, o ECA foi apresentado como tendo sido descumprido ou como não implementado 
totalmente, ou, ainda, teve uma experiência de sua aplicação sendo enfocada. O resultado é importante porque indica 
uma tentativa de se discutir, com mais profundidade, a aplicação do Estatuto, confrontando os preceitos legais com a 
realidade de crianças e adolescentes.

Contrariando um mito criado pelos próprios movimentos sociais de que a mídia veicula um discurso negativo 
em relação ao ECA, os dados mostraram que esse tipo de enfoque ficou restrito a 4,9% dos textos. Na maior parte dos 
casos, foram notícias que abordaram a redução da maioridade penal, da necessidade de penas mais duras ou que 
relacionaram o Estatuto ao aumento da criminalidade infanto-juvenil. Por outro lado, os textos que apresentaram 
uma abordagem positiva da lei somaram 11,7%. Nesse caso, as matérias geralmente faziam algum elogio explícito ao 
ECA, ou o identificavam como uma solução para os problemas da infância, ou o consideravam como uma inovação 
legislativa, ou propunham alguma modificação em seu texto à luz dos direitos infanto-juvenis. 

Para as consultoras, é importante que a mídia também investigue e divulgue experiências positivas de 
aplicação do Estatuto. Esse tipo de cobertura contribui para um melhor entendimento da lei e do processo prático de 
implementação de seus preceitos. No entanto, apenas 8,3% dos textos apresentaram situações elogiosas de 
cumprimento do Estatuto. Cerca de 70% das iniciativas bem-sucedidas divulgadas foram conectadas aos órgãos 
públicos nas três esferas: federal, estadual e municipal. O Judiciário foi relacionado a 20% das boas práticas.

Outro ponto decisivo para a consolidação da imagem do ECA na sociedade são as iniciativas de divulgação e 
promoção da legislação. Apesar disso, o índice de matérias com esse enfoque ainda deixou a desejar: apenas 12,5%, 
sendo que a maioria concentrava-se na divulgação de campanhas e eventos. 

É também baixo o percentual de textos que assinalaram a importância do conhecimento do Estatuto pela 
sociedade como condição para a garantia de direitos e deveres: 14,2%. Em 80,8% das matérias, não foi mencionado 
especificamente que o ECA abarca um conjunto de direitos e deveres. Em 15,8% das notícias, a legislação é 
reconhecida como um instrumento de garantia de direitos.

As especialistas sugerem que esse enfoque seja mais trabalhado pela mídia. É essencial que os veículos de 
comunicação esclareçam a sociedade sobre os princípios do Estatuto de forma séria e correta. O ECA é um 
instrumento de garantia de direitos e de definição de deveres. Ao deixar de abordar esse conceito ou ao enfatizar 
apenas os direitos, a mídia reforça a visão equivocada de que o Estatuto é uma legislação que garante a impunidade. 

 

Textos jornalísticos veiculam
discurso positivo em relação à legislação COMO O ECA APARECEU NOS TEXTOS            %

Foi mencionado genericamente                  

Foi apresentado como não totalmente 
implemetado

Foi apresentada uma explicação de como o
ECA é aplicado

Foi apresentado como tendo sido descumprido

Foi elogiado genericamente

Foi apresentado como responsável pelo
aumento da criminalidade
Foi comparado a outras leis de outros
países ou internacionais

Foi apresentada uma necessidade especifíca
de alteração que visa o melhoramento
da legislação á luz dos direitos da infância
e adolescência

Foi apresentada uma defesa a manutenção
do texto da lei
Foi apresentada como uma das soluções
para um problema relacionado a infância
e a adolescência

Um artigo específico foi mencionado

38,3

9,2

1,7

13,3

4,2

1,7

11,7

3,3

0,8

10,0

2,5

0,8

100,0

Foi apresentado como uma inovação
legislativa

Foi apresentada/discutida/analisada a 
necessidade específica de sua modificação com
relação à maioridade penal (redução)

Foi apresentada a necessidade específica de 
sua modificação com relação à introdução de 
penas mais duras (exceto a redução da 
maioridade)

Total 

0,8

0,8

Imagem do Estatuto

Tratamento Jornalístico 


