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RESUMO  

 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as estratégias utilizadas para uma atuação 

junto à mídia, tendo como foco o agendamento sobre a infância e adolescência, considerando 

a centralidade da comunicação nas instituições sociais como fator de força. Para esta 

investigação optamos por um estudo de caso sobre a Organização Não Governamental 

Auçuba Comunicação e Educação, que fica em Recife, Pernambuco. Procuramos investigar 

de que forma as relações entre fontes e jornalistas contribuem para o agendamento do tema da 

criança e do adolescente no estado de Pernambuco. A pesquisa teve como preocupação 

identificar pistas sobre como esse assunto se incorpora nas práticas dos jornalistas e passa a 

fazer parte da agenda destes veículos. No trabalho buscamos mostrar algumas estratégias de 

como esse processo ocorre estabelecendo conexões entre o trabalho do Auçuba e as rotinas 

dos jornalistas. Entrevistamos profissionais de ambos os espaços sobre suas rotinas e relações 

com o tema e com suas fontes. O estudo revelou que há demarcações de saberes, de falas e de 

conhecimentos, com estruturas e funcionamentos de campos que se diferenciam em sua 

condição de produção de conhecimento, mas que se encontram nas suas relações de força, 

estratégias e lutas na consolidação de espaços, sejam eles temáticos ou informacionais. 

Palavras-chave: Auçuba, criança e adolescente, agendamento, fontes, jornalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
This research had as objective to investigate the strategies used for a together performance to 

the media, having as focus the agendamento on infancy and adolescence, considering the 

centrality of the communication in the social institutions as force factor. For this inquiry we 

opt to a case study on the Not Governmental Organization Auçuba Communication and 

Education, that is in Recife, Pernambuco. We look for to investigate of that it forms the 

relations between sources and journalists contribute for the agendamento of the subject of the 

child and the adolescent in the state of Pernambuco. The research had as concern to identify 

tracks on as this subject if it incorporates in the practical ones of the journalists and starts to 

be part of the agenda of these vehicles. In the work we search to show some strategies of as 

this process if it gives establishing connections between the work of the Auçuba and the 

routines of the journalists. We interview professionals of both the spaces on its routines and 

relations with the subject and its sources. The study it disclosed that it has landmarks to know, 

of you speak and knowledge, with structures and functionings of areas whom if they 

differentiate in its condition of knowledge production, but that they also meet in its relations 

of force, strategies and fights in the consolidation of spaces, they are thematic or 

informacionais they. 

Keywords: Auçuba, children and adolescent, agendamento, sources, journalists. 
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INTRODUÇÃO 

 

É difícil pensar a sociedade contemporânea sem se questionar em que medida os 

aspectos sociais, políticos e éticos estão perpassados pela ação da mídia. A posição em que 

esta se encontra enquanto instituição de caráter cultural é salientando por Thompson (1995, p. 

285) ao afirmar que “para a maioria das pessoas hoje, o conhecimento que nós temos dos 

fatos que acontecem, além do nosso meio social imediato é, em grande parte, derivado de 

nossa recepção das formas simbólicas mediadas pela mídia”. Guareschi (2005, p. 37) destaca 

o traço vital da mídia ao compará-la com o coração da sociedade, em cuja égide estamos 

vivendo. Para ele, quem detém a informação, e dentro dela a mídia, detém o fator central de 

desenvolvimento.  

Em ambas as afirmações percebemos que é atribuído a mídia um caráter de 

centralidade, seja pela forma como ela se dispõe enquanto instituição mediadora de formas 

simbólicas, seja pela capacidade de promover o desenvolvimento da sociedade. A ela é 

concedida a posição de promotora de uma vitalidade capaz de transformar, mediar, interagir 

com o seu entorno e com isso produzir resultados cujo impacto pode trazer desenvolvimento. 

A isso se junta a idéia de enxergá-la como agregadora de opiniões, considerando sua 

capacidade de partilha dos significados simbólicos. Talvez seja esta a razão pela qual a mídia 

esteja colocada com tanta força destacada em seu caráter de promotora do desenvolvimento.  

As instituições sociais também percebem a importância da relação com a mídia. Uma 

forma de observar isso está no surgimento das assessorias de comunicação, contratação de 

profissionais específicos deste setor. As estratégias utilizadas por muitas delas visam a 

disseminação de seus valores, temas, ações, com intuito de mobilizar a opinião pública, como 

é caso de muitas ONGs – Organizações Não Governamentais.  As campanhas sociais que 

assistimos na TV são exemplos clássicos de um processo de mobilização envolvendo a mídia 
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e a opinião pública.  No Brasil, os programas televisivos Criança Esperança e Teleton 

ilustram bem essa afirmação.  Em ambos os casos, temos instituições sociais com um tema de 

grande apelo, uma grande empresa de comunicação envolvida e a idéia de sensibilizar e 

mobilizar a opinião pública sobre o tema em questão. No exemplo citado, as informações são 

trabalhadas ao longo da programação com vistas a apresentar aspectos relevantes para 

mobilizar e acionar a sociedade. Constantemente são trazidas estatísticas de casos envolvendo 

o público desta ação - que são as crianças e os adolescentes -, ausência de políticas eficazes, 

ações exitosas e outros dados relevantes. Tudo com a participação de personalidades e artistas 

do meio televisivo, incluindo apresentadores e jornalistas. Por trás destas grandes campanhas 

está a idéia de chamar a atenção do público para tais temas, qualificar informações e 

mobilizar recursos financeiros de pessoas físicas para aplicar na causa. Afora estes exemplos, 

existem muitas iniciativas em que a ação da mídia está envolvida em menor ou maior grau de 

articulação. Não raro observamos entre um comercial e outro algumas inserções de 

campanhas sociais chamando atenção para algum tema. Normalmente, estes esquetes entram 

nos espaços vazios da grade de programação das TVs. Também nos jornais a presença de 

campanhas publicitárias está acompanhando esta tendência. Tornam-se mais comuns entre os 

anúncios publicitários campanhas de cunho social. Foi assim com o Registro Civil de 

Nascimento, no ano de 2004, e a Campanha sobre adoção em 2005, ambas com circulação em 

jornais locais de Pernambuco, tendo um conjunto de organizações assinando a iniciativa, entre 

elas o UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

A mídia está cada vez mais presente no contexto das temáticas sociais que envolvem 

estas organizações. Destacá-la em sua centralidade está diretamente relacionada a forma como 

isso vai repercutir na opinião pública. Não reconhecer sua importância seria o mesmo que 

limitar ou até mesmo negar sua própria ação de promoção, uma vez que a sociedade 

reconhece na ação da mídia a legitimidade para falar dos assuntos que estão no nosso entorno 
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e por onde podemos acessá-los.  Nesta linha de compreensão está a perspectiva adotada por 

Berger e Luckmann (1995, p. 35-62) na qual a mídia se constitui como uma das dimensões 

por onde os indivíduos podem acessar a realidade cotidiana. Para estes autores, a vida 

cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente 

dotada de sentimentos para eles na medida em que forma um mundo coerente. A mídia se 

insere neste contexto na medida em que permite o acesso ao acervo cultural e social do 

conhecimento para que possam ser “manejados” de maneira apropriada.  

Voltando o olhar para a sociedade encontramos as suas formas de representação, 

caracterizadas pelo pluralismo e rapidez com que as mudanças econômicas políticas e 

culturais ocorrem no seu espaço. Robert M.Farr (2003, p. 44-45) afirma que “há nos dias de 

hoje poucas representações que são verdadeiramente coletivas”. Isso alimenta a idéia de que a 

atividade jornalística, como uma das linguagens midiáticas, é mais uma face do processo de 

construção social. Isso aponta para a necessidade de pensarmos de que maneira estas 

construções ocorrem, apresentando suas peculiaridades face às representações sociais que 

estão contidas nestas construções e passam a se incorporar também no ambiente noticioso. 

Os fatores que emergem sobre o tema da infância e adolescência, por exemplo – 

considerando os aspectos culturais, políticos e legais – desperta-nos a atenção para um estudo 

de como este assunto está disposto socialmente a partir de suas representações presentes na 

construção da notícia, ou seja, as estratégias utilizadas para que este tema chegue até o jornal 

e consequentemente à opinião pública. A relevância como critério de noticiabilidade para o 

jornalismo nos remete a idéia de que as notícias e os temas são percebidos dentro de um 

enquadramento, ou formas interpretativas e de conhecimento, que se aplicam em menor ou 

maior grau para dar sentido ao que observamos. McCombs (2004, p. 168 - 170) ao falar do 

estabelecimento da agenda de atributos vincula a esta história o que ele chama de “importante 

conceito contemporâneo”: o enquadramento. Aplicado à agenda midiática, o autor nos explica 
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que o enquadramento é a idéia central e organizadora do conteúdo que oferece um contexto e 

sugere o que é o tema, mediante o uso da seleção, da ênfase, da exclusão e da elaboração. 

Com isso, pretendemos encontrar pistas para compreender o universo noticioso onde a 

criança e o adolescente aparecem como foco. Se por um lado temos a informação produzida 

pelos jornalistas de dentro de suas redações, por outro consideramos a promoção da pauta e 

suas fontes como elementos primordiais nesta discussão de representatividade de um tema na 

mídia. Está em discussão a relação estabelecida entre dois campos de atuação em que a 

comunicação é o elemento comum para uma temática que ganha espaço socialmente, tanto do 

ponto de vista legal, quanto social, como é o caso da criança e do adolescente. A realidade, ou 

melhor dizendo, a noticiabilidade apontada pelos jornais está circunscrita em um universo de 

intervenções de vários atores.  Esta pesquisa tem como propósito, portanto, investigar as 

estratégias utilizadas para uma atuação junto à mídia, tendo como foco o agendamento sobre a 

infância e adolescência, considerando a centralidade da comunicação nas instituições sociais 

como fator de força para alcançar tais objetivos. A discussão presente nas instituições sociais 

sobre o peso da comunicação no impacto de suas ações, transcende ao aspecto meramente 

instrumental, vai além ao ser considerada como elemento estruturante de seu trabalho.  

Ë importante compreender os aspectos históricos e políticos que influenciam a 

dinâmica social de alguns temas que reforçam não somente o caráter cultural da mídia, mas a 

posição que a coloca como responsável pelo fator de desenvolvimento de uma sociedade, 

como destaca Guareschi (2005, p. 37).  

  No Brasil, a questão da infância e a adolescência fazem uma trajetória interessante de 

se observar. O assunto começa a ganhar novos contornos com a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em 1990. A lei, 8.069/90, como é conhecida juridicamente, aponta 

avanços na concepção que dispõe sobre o direito integral desta parcela da população, 
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chamando toda a sociedade para a responsabilização com este público, como expressa o artigo 

4º, que diz:  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
 

 O Código de Menor, lei que antecede o Estatuto, baseava-se na doutrina da situação 

irregular sob a qual os menores de 18 anos, em situação de abandono ou ato infracional, 

constituíam preocupação apenas do estado.  

 Uma rápida análise das concepções destas duas leis deixa clara a diferenciação contida 

nos seus dispositivos legais para o público ao qual se destinam, uma vez que fica exposta no 

Código de Menores a responsabilização do estado em apenas duas condições expressas na lei, 

abandono e infração, conquanto o Estatuto, além de estabelecer a proteção integral, 

reconhecendo a criança e o adolescente como indivíduos e sujeitos de direitos, amplia para a 

sociedade a responsabilidade na concessão deste direito. O que nos confere a percepção de 

uma mudança não apenas jurídica, mas principalmente de caráter simbólico, já que crianças e 

adolescentes passam a ser compreendidos judicialmente como sujeitos integrais para além da 

atenção do estado, abarcando a sociedade como um todo. No tocante aos aspectos simbólicos 

movidos por estas questões, Jovchelovitch nos adverte de que:  

 

O domínio das operações simbólicas, o espaço das construções humanas 
sobre o real, onde a realidade como campo contratual pode ser expandida, 
redefinida e eventualmente transformada, exige que repensemos o caráter 
atribuído entre mundo material e mundo simbólico. Porque se é bem verdade 
que nós na América Latina (e diga-se, não de passagem, não só na América 
Latina) estamos atravessados pela violência concreta de relações sociais 
desiguais, não é menos verdadeira a consideração de que também estamos 
atravessados pela força impressionante da palavra. (2003, p. 64) 
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 A autora também nos chama atenção ao dizer que devemos colocar em questão “a 

noção de que o símbolo se constrói apenas como máscaras de estruturas sociais desiguais”. 

(JOVCHELOVITCH, 2003, p. 64) 

 Do ponto de vista legal, as interações sobre este tema assumem forma diferenciada a 

partir dos anos 90. Entretanto, a condição do direito legal e proteção integral garantida pela lei 

8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente esboça novas discussões não somente no 

cenário jurídico, mas também no cenário social, e simbólico, onde a criança e adolescente 

passam a incorporar a condição de sujeito integral e social ao mesmo tempo em que são 

objeto da lei. Por outro lado, a sociedade é chamada a se responsabilizar, junto ao estado, 

pelas questões propostas no Estatuto.  

 No conjunto dos acontecimentos históricos, cercados de discussões jurídicas, sociais e 

políticas que constituem o tema infância e adolescência no Brasil, podemos considerar que o 

Estatuto passa a ser um divisor de águas quando se fala em garantia de direitos das crianças e 

adolescentes, pelas razões que já observamos. As ONGs que atuam com direitos humanos e, 

em especial, as que trabalham em favor da causa da infância e adolescência passam a 

incorporar o Estatuto em seus discursos. Podemos observar que esta incorporação por parte 

das ONGs é um fator que auxilia a relação de representatividade de suas causas, uma espécie 

de alicerce político e legal, que legitima sua atuação, já que a maioria delas atua no campo dos 

direitos. Jovchelovitch (2003, p. 79) propõe que os processos que engendram as 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais, quais sejam: 

diálogo, discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, arte, em suma, cultura. Esta 

afirmação busca, segundo a autora, demarcar um campo de distinção para as representações 

sociais.  

 Na busca pela legitimidade da causa da criança e do adolescente, em que muitas 

ONGs estão envolvidas, novos atores são convocados. Neste sentido, influenciar a postura da 
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mídia tentando interferir no noticiamento da pauta passa a ser mais uma função. Atitude 

assumida pela ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, cuja missão é “contribuir 

para a construção, nos meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente”. A relação direta com a mídia e com a pauta 

da infância e adolescência está marcada no Brasil pela ação desta ONG que surge em 1993. 

 A utilização dos recursos da mídia e da informação, dentro e fora das instituições 

sociais, tem apontado para uma reflexão sobre o papel da comunicação no tocante à 

mobilização de interesses pelas causas sociais. Entendendo esta mobilização na visão de 

Bernardo Toro (2004, p. 14), segundo a qual mobilizar é convocar vontades para atuar na 

busca de um propósito comum, sob a interpretação de um sentido também compartilhado. A 

interpretação de sentidos compartilhados reconhece na mobilização social um ato de 

comunicação. E é neste contexto que as organizações, na intenção de tornarem visíveis suas 

causas e conquistarem a adesão de mais pessoas, começam a enxergar na mídia um espaço 

para pautar seus temas e construírem uma agenda pública. 

 O tema da infância e adolescência passa a encarar o novo desafio de colocar ao 

alcance da opinião pública o estado de direito e proteção integral da criança e do adolescente 

não somente como dever do Estado, mas também da sociedade que tem sua parcela de 

contribuição para o que está instaurado enquanto política de atendimento, para as situações de 

omissão ou descumprimento da lei que, entre outras coisas, são em si formas de violência na 

qual estão inseridos crianças e adolescentes, como parcela da sociedade.  

 A interação entre os diversos elementos sociais, culturais e políticos que participam da 

notícia, desperta-nos para observar de que maneira a evolução dos temas na sociedade está 

imbuída de fatores de cunho jornalístico, pela presença de tais fatos no cotidiano da notícia. 

 No tocante à infância e adolescência, em Pernambuco, estado marcado pela forte 

presença de Organizações Não Governamentais, este tema tem instaurado um campo de 
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atuação apropriado por algumas destas instituições que buscam estabelecer uma relação direta 

com a mídia.  

  Com vistas a uma ampliação de elementos e variáveis capazes de problematizar e 

chamar a público aspectos pertinentes não somente à visibilidade do tema, mas sobretudo à 

qualidade do tratamento dos fatos, sob a ótica dos direitos e da responsabilização social, as 

organizações ampliam seu campo de atuação, uma vez que passam a entender a comunicação 

como forma de alargar seu poder de convocatória e mobilização social. Neste perfil se 

inscreve a Organização Não Governamental Auçuba Comunicação e Educação, cujo trabalho 

será objeto de investigação neste estudo de caso. As estratégias utilizadas junto a mídia por 

esta organização, com foco na promoção do tema da infância e adolescência, têm na 

comunicação a centralidade para alcançar tais objetivos. Vai além, porém, ao situá-la como 

estruturante de seu trabalho, representada na sua missão que é “contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens através do potencial pedagógico e 

mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude socialmente responsável e cidadã”. 

 É relevante perceber como a mídia vai figurar neste processo enquanto elemento 

central, situando o debate dentro da esfera comunicacional em que o tratamento e as 

estratégias são utilizadas para influenciar diretamente na natureza e no resultado da 

convocação pública e, por conseguinte, na construção social do tema.  

  São estas considerações iniciais que nos permitem concordar com Berger e 

Luckmann (1995, p. 136) vez que não se pode ignorar aquilo que se origina no pensamento e 

na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles. É sobre esta realidade da 

mídia, recortada pelas estratégias jornalísticas, suas interações e representações a respeito do 

tema da infância e adolescência, que vamos nos debruçar nesta pesquisa.
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1. Um olhar sobre o objeto  

 

É importante situar os elementos que nos desafiam a realizar o presente estudo. Assim 

como nas primeiras páginas dos jornais temos uma idéia do que constitui seu todo, optamos 

por colocar aqui algumas das motivações que nos levam a falar sobre um tema que está 

presente na produção da notícia, a partir de um estudo de caso sobre as estratégias utilizadas 

pela ONG Auçuba para a promoção do tema da infância e adolescência na mídia em 

Pernambuco.  

Considerando que a mensagem sofre influência na forma como os assuntos são 

compreendidos e enquadrados, McCombs (2004, p. 171) nos alerta sobre a necessidade de 

atentar para a perspectiva da agenda de atributos. A imagem que as pessoas terão sobre 

determinado assunto está relacionada ao conteúdo, a forma e aos valores veiculados pela 

mídia. A idéia de agendamento naturalmente se desloca para esta discussão chamando nossa 

atenção pela maneira como os comunicadores e as audiências descrevem os assuntos e 

informações a respeito deste tema. Esta preocupação aparece como matéria-prima no trabalho 

da ONG Auçuba que procura intervir na forma de abordagem do tema da criança e do 

adolescente no jornalismo pernambucano, a partir de seus próprios atributos, ou seja, de 

enquadramentos que permeiam sua forma de atuação social no campo da promoção e garantia 

de direitos deste público. 

Jovchelovitch (2003, p. 63) nos aponta o desafio de estabelecer elos entre sujeitos e 

história. “Uma sociedade sem sujeitos”, diz ela, “ou sujeitos sem uma história social são parte 

de problemas que todos nós conhecemos muito bem - e recuperar essa conexão é uma das 

tarefas cruciais que temos pela frente”. O desafio lançado a partir desta constatação nos 

instiga a procurar compreender o que está por trás destas construções, suas representações 

sociais e os elementos constitutivos desta realidade. Ao dizer isso, não seria inoportuno 
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colocar que são os fragmentos desta realidade o que nos motiva. Não porque eles sejam mais 

importantes do que o todo, mas porque são parte deste elo que ajuda a compreender e 

dimensionar os aspectos de uma dada realidade. É por este motivo que estamos em acordo 

com os pressupostos da teoria das representações sociais, pelo seu caráter social e histórico 

que permite a familiarização e compreensão dos fenômenos coletivos (FARR, 2003, p. 48).  

O objetivo deste estudo é investigar de que forma as relações entre fontes e jornalistas 

se estabelecem, sendo parte de uma construção midiática, como estratégia para o 

agendamento da notícia sobre a criança e o adolescente no estado de Pernambuco. Como este 

tema se incorpora nas estruturas de pensamento de uma dada comunidade (os jornalistas) e 

adquire um lugar de participante nesta estrutura (a mídia)? Estas perguntas que se impõem 

como problema desta investigação. Para isso optamos em fazer um estudo de caso sobre como 

o trabalho realizado pela ONG Auçuba, que aporta na comunicação sua base para desenvolver 

estratégias de promoção do tema da infância e adolescência, agenda este tema junto aos 

jornalistas em seus veículos de comunicação. 

Este caminho de pesquisa apresenta muitos desafios e um deles, sem dúvida, está no 

recorte metodológico que teremos de fazer para realizar a investigação. As contribuições deste 

estudo estão diretamente ligadas à forma como iremos nos apropriar da metodologia e das 

incursões teóricas das representações sociais, dialogando com a construção social da 

realidade. Este diálogo vai ocorrer dentro do campo jornalístico no qual trazemos a teoria do 

agendamento para relacionar-se neste espaço de interações de significados para a promoção 

de um tema na opinião pública. Neste ponto, também está o diferencial das discussões e pistas 

que esta pesquisa pode trazer para os estudos de mídia, no conjunto de suas representações 

sociais dentro do tema da criança e do adolescente e a repercussão destes fatores conectados à 

idéia de construção social da realidade.  
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Elegemos como hipótese que a discussão presente nas instituições sociais sobre o peso 

da comunicação no impacto de suas ações, transcende ao aspecto meramente instrumental, vai 

além ao ser considerada como elemento estruturante de seu trabalho. 

Interessa-nos saber qual o peso atribuído à comunicação por parte da ONG Auçuba, 

cujo trabalho se motiva pelo impacto na opinião pública quando de sua atuação para 

promover o tema da criança e do adolescente. Em que medida podemos perceber, a partir de 

suas estratégias de relacionamento com a mídia, a forma como esta ONG faz presente o tema 

da criança e do adolescente nas estruturas midiáticas do contexto noticioso local, onde há 

atuação de três grandes veículos de mídia impressa: Folha de Pernambuco, Jornal do 

Commercio e Diário de Pernambuco. Neste sentido, vamos analisar a produção da ONG 

Auçuba, expressa em documentos, materiais informativos, pautas, releases, boletins, 

publicações, como base de reconhecimento de suas estratégias na aproximação com a mídia. 

Do outro lado da notícia interessa-nos também a perspectiva dos jornalistas, sua 

percepção sobre estas estratégias, e a produção quando do tratamento do tema da infância e 

adolescência. A aplicação de instrumentos de pesquisa, tais como entrevistas com 

profissionais de redação e análise de matérias, será realizada em apenas dois dos jornais 

citados: Folha de Pernambuco e o Jornal do Commercio. Além de estabelecer um recorte 

metodológico, esta escolha se faz considerando as diferenças de abordagem entre ambos, 

histórico de atuação e cobertura no Estado, elementos que pluralizam e agregam valor às 

análises, permitindo-nos perceber peculiaridades da atuação local. 

O período de análise do material jornalístico produzido pelo Auçuba foi o mês de abril 

de 2007, considerando seus 30 dias. Também neste período observamos o impacto das 

estratégias da ONG na produção jornalística dos dois jornais que compõem a investigação. É 

importante ressaltar que a escolha de abril como mês para a realização das análises deveu-se 

ao fato deste mês não possuir muitas datas comemorativas, que poderiam interferir nas 

 



 24
 

análises, ao mesmo tempo em que pretendemos dar contornos de atualidade para esta 

pesquisa, vez que estamos trabalhando com o ano de 2007. 

Marques de Melo (2003, p. 16) aponta uma peculiaridade do jornalismo quando afirma 

que “o jornalismo atém-se ao real, exercendo um papel da orientação racional”.  Ao dizer 

isso, ele estabelece uma diferença entre a ação informativa realizada pelo jornalismo e a que é 

exercida pelas outras áreas da informação que atuam no território do imaginário e do 

inconsciente. Deixa claro sua posição sobre a informação jornalística como uma ação de 

caráter racional. Para ele, o processo jornalístico tem peculiaridades que variam de acordo 

com a estrutura sociocultural em que se localiza, com a disponibilidade de canais de difusão 

coletiva e com a natureza do ambiente político e econômico que rege a vida da coletividade 

(MELO, 2003, p. 18). Neste sentido, também fica expressa a natureza política e social desta 

função. 

Fica explícita a opção pelo jornalismo como campo de estudos. Figurando como 

recorte metodológico está presente o jornalismo impresso local, com o qual faremos 

composição neste estudo de caso para validar nossas análises em relação ao trabalho realizado 

pela ONG Auçuba. A escolha do jornalismo impresso está baseada em três importantes 

aspectos identificados no cenário: a) a ação localizada da ONG Auçuba com estratégias de 

aproximação em redações e análise da produção da notícia pelo jornalismo impresso; b) 

natureza de suas especificidades em relação aos outros veículos; c) sua relação com o 

ambiente cultural e social em que o tema da pesquisa está inserido.  Sobre este último 

trazemos algumas considerações: Pernambuco tem um representativo número de organizações 

sociais que atuam no campo da infância e adolescência. Muitas destas instituições estão 

presentes como fontes de notícias jornalísticas, o que indica uma relação entre estes atores 

localmente. Tais fatores ajudam a compor um quadro em que se adicionam elementos para 

pensar a investigação.  
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No que se refere aos procedimentos e rotinas do campo jornalístico no tratamento da 

notícia, trabalhamos com autores como: Pereira Junior (2005), Tuchman (1983), Gomis 

(1991). Adentramos nas perspectivas colocadas por eles ao analisarem o campo jornalístico 

em suas rotinas produtivas e constrangimentos da atividade. Estes autores nos ajudam a 

incorporar nesta discussão a construção de significados sociais por meio da atividade 

jornalística, na constituição do presente e da realidade social. Neste sentido, os mecanismos e 

estratégias utilizadas pela mídia para abordar o tema da infância e adolescência serão 

observados através de uma composição metodológica a partir do trabalho realizado pela ONG 

Auçuba. O reconhecimento das estratégias midiáticas trazidas por estes autores também nos 

ajuda a perceber a abordagem local e identificar questões do campo jornalístico na relação 

estabelecida com o contexto noticioso, através de uma fonte específica que é o Auçuba. 

Vamos identificar as peculiaridades deste campo a partir dos aspectos legais, jurídicos, 

políticos, sociais que aparecem na abordagem ao tema. 

O “corpus” desta análise vai se ancorar na idéia de construção social da realidade, com 

Berger e Luckmann. Os conceitos presentes neste “corpus” também foram apropriados para 

dar conta de uma perspectiva das representações sociais sobre o tema da infância e 

adolescência partindo de Serge Moscovici, em sua teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2003) e autores como Franco Crespi, Fornari, Robert M. Farr, Sandra 

Jovchelovitch.  

Elegemos também os conceitos de campo científico utilizado por Bourdieu (1983) 

para trabalhar as disputas presentes no campo jornalístico em razão da legitimidade para falar 

de alguns temas. No livro Sociologia (BOURDIEU, 1983), o autor traz considerações sobre o 

monopólio e a disputa do campo científico, os quais serão transpostos para esta pesquisa em 

acordo com a necessidade que apresentamos de situar estas disputas no âmbito das relações 

estabelecidas com o contexto social onde o tema da infância e adolescência se faz presente. 
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Ao descrever as lógicas estabelecidas neste campo, o jornalístico, Bourdieu nos apresenta 

possibilidades de investigar a repercussão dos temas a partir de uma visão que vai além do 

próprio campo e ultrapassa para outras realidades por meio das relações que se estabelecem. 

Avançamos com ele na idéia de capital cultural e da legitimidade dos campos que se colocam 

em oposição. Razão pela qual o campo jornalístico também será entendido como espaço de 

lutas, tensões e concorrências pela legitimidade em relação a outros capitais culturais 

presentes na sua ação, como é o caso das fontes. 

 O aspecto simbólico também será considerado nesta análise, a partir de considerações 

trazidas por Bourdieu, sobretudo ao falarmos de um tema de natureza social, como é o caso 

em questão. Queremos dar os contornos de uma investigação que coloque o campo 

jornalístico como campo de conhecimento e, como tal, constituinte de uma realidade social. 

Para tanto é fundamental a compreensão do campo jornalístico como área de pesquisa e 

campo de conhecimento. Neste caminho, Bourdieu nos empresta algumas pistas para análise 

dos agentes de força no campo jornalístico e sua influência sobre os outros campos, através de 

seus conceitos. 

Ao eleger o jornalismo como campo de estudo queremos perceber como o tema da 

criança e do adolescente se incorpora nas estruturas de pensamento de uma dada comunidade 

(os jornalistas) e adquire um lugar de participante nesta estrutura (a mídia) tomando como 

objeto as estratégias utilizadas pelo Auçuba para promover este tema na mídia e na opinião 

pública. Dessa forma estamos alinhados com o pensamento de Tuchman ao afirmar que a 

notícia passa a ser uma construção social da realidade, que constrói e reconstrói 

permanentemente esta realidade (TUCHMAN, p. 198).  
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1.1. Um olhar sobre a estrutura 

 

Na introdução do trabalho trazemos uma rápida descrição de cenário onde o tema da 

pesquisa está situado, aspectos políticos e culturais que permeiam a discussão sobre a infância 

e adolescência, onde a ação da mídia estabelece elos de aproximação e mediação para 

compreender e ter pistas sobre o universo em que este tema se inscreve. Faz-se uma breve 

trajetória do tema no Brasil, a partir dos marcos legais que passam a interagir e influenciar o 

conteúdo noticioso sobre a infância e adolescência até então. 

No primeiro capítulo lançamos um olhar sobre o objeto e a estrutura da dissertação. 

Apresentamos conceitos e autores com os quais este trabalho se alinha para pensar o 

jornalismo dentro de suas peculiaridades noticiosas e como campo de pesquisa, considerando 

elementos deste cenário, para perceber como o tema da infância e adolescência se faz presente 

nas estruturas da mídia e do jornalismo impresso local, a partir do trabalho realizado pela Ong 

Auçuba. Neste momento, são traçados aspectos metodológicos e conceituais que dão as pistas 

do caminho por onde a pesquisa vai se construir para dar conta de suas perguntas e hipóteses 

de investigação, quais sejam: 

a) Como o tema da infância e adolescência se incorpora nas estruturas de pensamento de uma 

dada comunidade (os jornalistas) e adquire um lugar de participante nesta estrutura (a mídia)?  

b) A hipótese é que a discussão presente nas instituições sociais sobre o peso da comunicação 

no impacto de suas ações, transcende ao aspecto meramente instrumental, vai além ao ser 

considerada como elemento estruturante de seu trabalho.  

O capítulo 2 situa o trabalho jornalístico a partir de referências históricas sobre o 

contexto político e social em que o tema da infância e adolescência passa a ser incorporado, 

ganhando status de notícia, ao considerar os novos marcos sobre o tema. A observação dos 

fatores de linguagens como elementos de objetivação na relação com o cotidiano são trazidos 
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para pensar a realidade da notícia e a construção social que se faz a partir deste universo 

observado. A linguagem jornalística, em forma de notícias, é apresentada como meio de 

apreensão de significados da realidade através das ações do cotidiano, transportando-nos 

continuamente para a realidade, por meio da reprodução de tais fatos, recriados pelas suas 

práticas, rotinas de produção e regras que constituem o campo.  

Tanto o cotidiano da notícia como as marcas históricas estão em diálogo para 

estabelecer a relação entre indivíduos e sociedade como parte de uma dinâmica que vai 

influenciar no conteúdo noticioso e sua contribuição para a construção da realidade. Ainda 

neste capítulo, os aspectos legais estão presentes como marcas históricas no cenário mundial 

com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 1989, e a sua repercussão no Brasil, como signatário deste documento, 

que influencia a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990. Estes fatos 

vão repercutir na abordagem do tema da infância e adolescência, a partir de uma nova 

concepção sobre a criança e o adolescente, concepção esta que também é incorporada pelas 

instituições que atuam na defesa e promoção dos direitos deste público e assumem como 

desafio sensibilizar a opinião pública sobre os novos marcos a respeito deste tema.  

É neste contexto que vamos situar a construção da relação direta com a mídia sobre o 

tema da infância e adolescência no estado de Pernambuco por meio do trabalho da ONG 

Auçuba, apontando a comunicação como estratégia de defesa de uma causa. Campos distintos 

que dialogam através das estratégias e procedimentos midiáticos.  

Trazemos a discussão da idéia de campo para trabalhar as relações de força que 

engendram os espaços constituintes do campo jornalístico e a construção do real. Ao fazer 

isso atentamos para as suas especificidades e, com elas, as lutas e tensões, concorrências e 

jogos presentes no interior e no exterior de seu espaço, como nos adverte Bourdieu (1996, p. 

104). Aqui o campo da notícia é colocado como uma construção social da realidade a partir da 
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atuação de seus agentes (jornalistas, fontes) - e outros campos de conhecimento que 

perpassam o campo jornalístico - pela maneira como são negociados seus pontos de vista e a 

relação que vão estabelecer no universo noticioso. O tema da infância e adolescência está 

apontado neste capítulo como componente deste jogo em que se disputa a legitimidade para 

sua abordagem, colocando a mídia no duplo papel de mediadora de interesses e promotora de 

um debate. 

O capítulo 3 vai buscar os parâmetros da construção social da infância e adolescência 

a partir das práticas jornalísticas. O trabalho da ONG Auçuba será tomado como referência 

nas estratégias de aproximação com a mídia para dar lugar a algumas aproximações com o 

campo jornalístico, observando em que medida as estratégias utilizadas são capazes de 

incorporar o tema da criança e do adolescente nas estruturas de pensamento de uma dada 

comunidade (os jornalistas) adquirindo um lugar de participante nesta estrutura (a mídia). O 

jornalismo impresso será estudado em suas rotinas diárias: seleção de notícias, pautas e 

procedimentos, recortes, enquadramentos, relação com as fontes.  Aqui também discutiremos 

a idéia de agendamento e agenda de atributos, como elementos constituintes de valores que 

influenciam nas práticas noticiosas. Queremos com este capítulo apontar os elementos que se 

conjugam para estabelecer relações entre diversos atores no espaço noticioso e de que forma 

isso se articula com a idéia de construção social da realidade.  

O capítulo 4 traz a referência teórica da pesquisa, a opção metodológica e as quatro 

dimensões sob as quais se baseiam esta pesquisa social. Os procedimentos utilizados para a 

coleta de dados e análise do tema estão voltados para as rotinas da ONG Auçuba, cujo 

trabalho se baseia em estratégias jornalísticas para promoção do tema da infância e 

adolescência na mídia, com vistas à mobilização da opinião pública. Neste capítulo se faz 

uma contextualização do cenário noticioso local, tomado como referência para este estudo. 

Apresentamos o Auçuba no seu contexto institucional e os dois jornais, Folha de Pernambuco 
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e Jornal do Commercio. Caracterizamos as funções de cada instituição com o intuito de gerar 

elementos que sugiram uma reflexão sobre o entorno social em que o tema da infância e 

adolescência se configura como notícia.  

O quinto capítulo consiste nas análises dos materiais utilizados pelo Auçuba no 

agendamento do tema da criança e do adolescente, bem como sua repercussão no cenário 

noticioso local. Para isso construímos cinco categorias de análise a partir da identificação das 

pautas realizadas pela Ong, a saber: 

Categoria 1- Ações com jovens e/ou crianças; 

Categoria 2- Ações para jovens e/ou crianças; 

Categoria 3- Ações para e/ou com a família 

Categoria 4- Ações de mobilização e advocacy; 

Categoria 5- Outros. 

 

A estas análises, juntamos as percepções das leituras obtidas com a classificação das 

1.112 noticias, do universo da infância e adolescência, realizada no mês de abril nos dois 

jornais. Apresentamos o resultado das entrevistas e das análises dos dados coletados através 

dos instrumentos de pesquisa aplicados nesta investigação. Com isso aprofundamos a 

discussão sobre o peso da comunicação no impacto da ação de organizações sociais que 

trabalham com a promoção do tema da infância e adolescência. Na nossa hipótese, este 

impacto ocorre quando a idéia de trabalho instrumental da comunicação transcende para dar 

lugar a um aspecto estruturante, com vistas a uma ação que visa a opinião pública. 

Apresentamos em que medida a ONG Auçuba, como catalisadora de uma ação nacional, faz 

seu trabalho repercutir localmente, influenciando o contexto político e social da mídia 

pernambucana, considerando as especificidades. 
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As conclusões apresentadas situam o conhecimento da rotina jornalística como 

investimento político importante para a definição de uma agenda midiática das instituições 

sociais. Organização, cuidados nas informações, disponibilidade e acesso são elementos que 

repercutem em credibilidade das fontes na opinião dos jornalistas. A busca por fontes que têm 

reconhecida credibilidade indica que os jornalistas sentem a necessidade de orientação, ou 

pistas orientadoras, quando do agendamento de temas que envolvem crianças e adolescentes. 

Esta pesquisa aponta que os fatores simbólicos presentes na forma de selecionar, 

abordar e gerar a notícia se converte em recortes de realidade nas páginas dos jornais para os 

leitores. Estes procedimentos que compõem um painel de fatos previsíveis e imprevisíveis 

têm, no espaço de disputas internas e externas das pautas, uma dinâmica acentuada pelo 

caráter factual, objetivo e relevante das notícias. Mas também pelos estereótipos presentes 

nestas suas construções. 
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2. JORNALISMO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

Ao concebermos a ação da mídia como uma das esferas da realidade, identificamos 

algumas pistas para pensar o mundo e as coisas como formas que se originam socialmente. 

Berger e Luckmann (1995, p. 38-43) reforçam esta perspectiva ao dizer que o mundo consiste 

de múltiplas realidades e que a consciência é capaz de mover-se por meio destas diversas 

esferas. 

A mídia é o elo que estabelece a relação com o cotidiano, a partir dos fatos e 

acontecimentos sociais e se utiliza da linguagem para objetivar e dar sentido a tais fatos. 

Sobre este ponto os autores dizem que a linguagem também é usada na vida cotidiana para 

fornecer continuamente as necessárias objetivações e determinar a ordem em que estas 

adquirem sentido. Como uma ação do pensamento, a linguagem também vai ajudar na 

apropriação dos elementos dados como parte desta realidade, assim, ela marca as coordenadas 

da sociedade e enchem a vida de significação. 

Crespe e Fornari (2000, p. 139) condicionam a relação social à linguagem para 

justificar a ação do pensamento, sem as quais, dizem eles, “sequer o pensamento existiria”. 

Argumentam que “a possibilidade de objetivar os significados, deduzindo-os da comunicação 

imediata com o outro, permite universalizar tais significados como também elaborá-los de 

forma autônoma na base de um contexto de referência comum (...)”  

A idéia de linguagem, como partilha de significados comuns, nos assegura sobre a 

realidade da vida cotidiana, uma vez que é um elemento disponível de objetivação de 

experiências (BERGER e LUCKMANN, 1995, p. 43), em cujo fundamento a vida se 

conserva, ao ser empregada na interpretação das experiências em campos delimitados de 

significação. 
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Estas definições sobre os fatores de linguagem na construção do cotidiano da notícia 

nos ajudam a olhar o tema da infância e adolescência, como parte constituinte de uma 

realidade partilhada de significados comuns, cuja influência recíproca ocorre por estar 

inserida em ambientes de representações que estabelecem ligações com o cotidiano através de 

campos diversos, como político, social e cultural. Observados pela presença histórica do tema 

na agenda pública, destacam-se os marcos legais e a concepção que este público passa a ter a 

partir destes marcos. E é por meio das ações do cotidiano trabalhado, também, pela linguagem 

jornalística em forma de notícias, que apreendemos significados desta realidade.  

Ainda neste raciocínio, Crespe e Fornari (2000, p. 147) vão nos dizer que a realidade 

social é resultado contínuo dos processos de criação, produção de fatos institucionais, que 

subsistem com base nas crenças e na intencionalidade coletiva, e também na efetiva 

observância prática das regras que os constituem.  

Entendemos, portanto, que o jornalismo está imerso nesta premissa em sua ação 

cotidiana, permeada da produção e reprodução de fatos que são interpretados e processados 

segundo sua natureza objetiva, sob a qual estão postas as regras do funcionamento desta 

atividade. É desta maneira, portanto, que ele vai estabelecer relação com o coletivo. Os 

significados partilhados por esta atividade também vão tornar possível a vida social. As 

construções travadas nesta esfera vão, com efeito, também traduzir em conteúdos simbólicos 

o que está na dimensão da infância e adolescência: suas contradições, desafios, fatores 

emocionais e etnocêntricos que se arremedam no referido campo temático. Para tanto, vai 

estabelecer algumas convenções de rotinas, com vistas a sua agenda diária factual, decisões 

editoriais, impacto e interesse público. 

A necessidade de convenções para reconhecer e reagir a determinados fatos é 

reforçada por Moscovici (2003, p. 31) ao afirmar que “as nossas respostas aos estímulos estão 

relacionadas a determinada definição, comum a todos os membros de uma comunidade a qual 
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nós pertencemos”. Novamente aí a idéia de “comum” como forma de reconhecimento e de 

pertencimento para apreensão de algo. As representações sociais, trabalhadas por Moscovici 

(2003, p. 32), trazem a idéia de apreensão do indivíduo para o que ele define como realidade, 

a partir do que é visível e percebido por ele, “aquilo em que os sistemas perceptivos e 

cognitivos estão ajustados”. 

É dessa maneira que vamos observar o contexto jornalístico e a notícia sobre a 

infância e adolescência. Tratando de compreender alguns aspectos locais da produção 

noticiosa, balizando as interações sociais com as quais este tema está sujeito ao longo dos 

anos, alimentando uma pauta jornalística crescente em Pernambuco. Entendemos que este 

fenômeno - marcado por acontecimentos mundiais, nacionais e locais, que se entrecruzam e 

influenciam práticas não só de discurso, mas também de atuação no campo noticioso - é 

também constitutivo de uma realidade social. 

A produção jornalística, através de sua linguagem, rotinas e procedimentos, é 

apreendida como meio para trazer o compartilhamento daquilo que é comum em significados 

sobre o tema apresentado nesse trabalho, e também as particularidades na conjugação de 

fatores políticos, sociais e culturais que estão postos no cotidiano desta realidade que, como 

afirmam Berger e Luckmann (1995, p. 44) “se estrutura temporal e espacialmente”.  

O cotidiano, o tempo e as marcas históricas influenciam de forma dinâmica a vida dos 

indivíduos e da sociedade. A conjugação de fatores temporais, marcados pelo fluxo em que 

estes fatores atuam, ultrapassa as predeterminações do indivíduo para atuar no todo. O 

jornalismo, a partir de sua dinâmica, centrada nos fluxos de informação - que por sua vez se 

alimentam do cotidiano - está no campo dessas inferências, principalmente ao olharmos suas 

marcas históricas, que sinalizam mudanças nos processos sociais, sobretudo em relação aos 

temas de natureza social, como é o caso da infância e adolescência.  
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Os princípios de universalidade e instantaneidade marcam a atividade jornalística, 

estabelecendo um diálogo constante entre o temporal e o espacial aos quais estão submetidos 

o fluxo das informações que aparecem nos jornais diariamente, dando conta da atualidade dos 

temas. O processo jornalístico está diretamente ligado aos aspectos peculiares da estrutura 

sócio-cultural onde se realiza. Daí porque considerar que pode haver “variações de acordo 

com disponibilidade de canais de difusão coletiva, natureza do ambiente político e econômico 

que rege a vida da coletividade”, como alerta Melo (2003, p. 18). Também outras estruturas, 

como a temporal, podem influenciar a seqüência da agenda diária, sob a qual repousam as 

premissas jornalísticas. A este respeito concordamos que “a estrutura temporal do cotidiano 

não somente impõe seqüências predeterminantes à agenda de um único dia, (...) mas na 

totalidade” (BERGER e LUCKMANN 1995, p. 46). 

A abordagem factual sobre determinado tema vai situar o leitor sobre os 

acontecimentos de forma imediata. Embora este seja o cerne da ação jornalística, ficam 

implícitas aí as questões que não são visíveis aos fatos de forma imediata, mas que também 

constituem parte de sua realidade. No esteio desta premissa está o tema da infância e 

adolescência, condicionado aos aspectos de rotinas jornalísticas que traduzem a notícia a 

partir de importância factual, respostas imediatas, espaço editorial, entre outros. A reboque 

desta situação se encontra o constante desafio de ultrapassar esta fronteira do imediato em 

detrimento de uma posição mais crítica sobre as possibilidades de reflexão sobre o que é dito 

nas páginas jornalísticas. Este é um ponto importante a se considerar, uma vez que o imediato 

não é o lugar onde a reflexão terá lugar privilegiado. 

Um olhar para o entorno social é suficiente para identificarmos um território 

compreendido de muitos espaços, múltiplas realidades, que geram complexidades no 

estabelecimento de suas relações, na apreensão de elementos que se amalgamam dando 

contornos a uma dada realidade. Ao jornalismo é atribuída a função primordial de informar, 
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ao que ele estabelece como recorte de uma parcela da realidade dada como notícia, neste caso, 

da infância e adolescência. Para isso, vai estabelecer conexões que o ajudam a ser parte desta 

realidade, ao mesmo tempo em que é influenciado por ela. Esta forma de atuar, de fazer a 

cobertura - para usar um termo bem próprio desta atividade - ao se alinhar com as tendências 

que se estabelecem ao longo do tempo e do espaço, considerando este espaço a esfera da 

infância e adolescência, vai se incorporar no atual tempo histórico não somente na construção 

do presente, onde reside o fato, mas na compreensão de sua totalidade, enquanto agenda 

social, marcada por novos marcos e representações sociais e institucionais a este respeito. 

Situar o jornalismo dentro da sociedade, onde tantos e novos elementos emergem, 

dinamizando papéis e funções de grupos e instâncias representativas, nos coloca frente a 

frente com a própria ressignificação do papel da comunicação, compreendido pela forma de 

atuar dinamicamente acompanhando as alterações constitutivas de um campo social, marcado 

por novos atores que percebem na mídia seu potencial de convocação, chamando a atenção 

para temas sociais que emergem política e culturalmente no conjunto desta sociedade. A 

partilha de significados comuns que possibilita mediar interesses e influenciar esta concepção 

de sociedade é fruto da operação de vários atores e a mídia passa a ser este elo, na medida em 

que pode mobilizar e dar ênfase a tais assuntos.  

Em relação ao trabalho das ONGs, a partilha de significados está expressa na medida 

em que a comunicação passa a ser o instrumento de convocação da opinião pública para suas 

causas, através da ação da mídia, o conhecimento de alguns temas chega a fazer parte de uma 

agenda pública e, como conseqüência, sua atuação institucional passa a ter legitimidade 

perante a sociedade, ao mesmo tempo em que vai encontrar aliados.  

Ao deslocar a mídia e o jornalismo para este cenário de reflexão podemos arriscar que, 

de alguma maneira, eles também exercem o papel de mediadores destas relações, na medida 

em que estão inseridos neste contexto ao mesmo tempo em que visibilizam, alargam, 
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ampliam, e universalizam os temas propostos a um maior número de pessoas, transformando-

os em notícias e realimentando a totalidade histórica. E de novo aqui vamos trazer a idéia de 

partilha de significados comuns, nos apropriando das falas de Crespe e Fornari (2000, p. 139) 

para dizer que através do jornalismo podemos considerar a partilha de significados comuns 

por parte dos indivíduos como forma de tornar possível a vida social e interagir com ela. O 

jornalismo é mais um elemento histórico a ser considerado como constitutivo desta realidade, 

sob a qual se encontram milhares de crianças e adolescentes. 
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2.1 . Infância e adolescência no contexto histórico da notícia 

 

Os aspectos éticos e legais que compõem o tema da infância e adolescência na mídia 

impressa pernambucana compreendem um imenso mosaico de opiniões e ações entre diversos 

atores sociais. Mas esta realidade não é apenas local, se levarmos em consideração o amplo 

movimento que se inicia em torno do tema, que tem seu marco no Brasil em meados dos anos 

90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a publicação “Direitos 

Negados: a violência contra a Criança e o Adolescente no Brasil”, lançada pelo UNICEF 

(2006).1 A comunicação não ficou de fora e a produção de informação sobre o tema pelos 

veículos de mídia, menos ainda. Nos registros trazidos pela mesma publicação, fornecendo 

dados da ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância – apontam um crescimento de 

1.140% no número de matérias referentes a este tema pelos principais jornais brasileiros, entre 

1996 e 2004. Estes dados assinalam uma mudança no comportamento editorial destes 

veículos, no que diz respeito a presença da criança e do adolescente na notícia. 

Historicamente observamos a chegada da infância na imprensa, como decorrência da 

necessidade de uma proximidade dos jornais com os leitores, fenômeno percebido a partir dos 

anos 80, concomitante com a crescente comercialização na mídia, que passa a se interessar e 

acompanhar temas de interesse humano, fato que influenciou a diminuição nos assuntos 

tradicionalmente preferidos por estes veículos, como: política, economia, relações 

internacionais (PONTES, 2002, p. 157).  

A partir do Século XX, instaura-se uma preocupação com a sobrevivência comercial 

dos jornais, que imputa a expansão dos mesmos, obrigando-os a ampliar seu público. A 

imprensa se associa à publicidade e isso exige uma afinidade por parte dos leitores com temas 

e valores comuns. Como conseqüência destes fatores se faz necessário um produto simbólico 

                                                 
1 Direitos negados: a violência contra a criança e o adolescente no Brasil. 2ª edição. (Org) UNICEF, Brasília, 
2006. 
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que crie identificação social com grupos distintos e até marginalizados. O jornalismo é então 

escolhido como campo simbólico para compatibilizar estes elementos e agregar valores, dada 

sua fundamentação “cientifizada e isenta” (CRUZ, et alii, 2006, p. 27). Afora o lado 

econômico vivenciado pelos jornais, temos o aspecto legal que marca a passagem deste tema 

na mídia. Esta realidade vai se cruzar com o contexto mundial da infância favorecido pela 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações 

unidas em 1989, considerada um dos mais importantes tratados de Direitos Humanos, 

ratificado pelos países membros da ONU, exceto os Estados Unidos. 

No artigo 17 deste documento há um reconhecimento dos Estados consignados sobre a 

importante função desempenhada pelos meios de comunicação, exigindo de seus países 

membros o incentivo aos meios de comunicação na difusão de informações e materiais de 

interesse social e cultural para o público infantil. Diz o documento:  

 

Os Estados parte reconhecem a função importante desempenhada pelos 
meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a 
informação e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e 
internacionais, especialmente informações e materiais que visem a promover 
seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para 
tanto, os Estados parte:  
a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais 
de interesse social e cultural para a criança, de acordo com o espírito do 
artigo 29; 
b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na 
divulgação destas informações e desses materiais procedentes de diversas 
fontes culturais, nacionais e internacionais; 
 c) incentivarão a produção e difusão de livros para as crianças; 
 d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, 
considerar as necessidades lingüísticas da criança que pertença a um grupo 
minoritário ou que seja indígena; 
e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas afim de proteger a 
criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, 
tendo em conta as disposições dos artigos 13 e 18.” 
(Convenção sobre os Direitos da Criança - Nações Unidas)  

 
 

O Brasil é signatário da Convenção desde 1990 e é nesta mesma época que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente passa a incrementar a discussão nacional trazendo para as 
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organizações da sociedade civil a reflexão não somente sobre a situação da infância, mas 

também da adolescência dentro de um contexto social e político brasileiro (PONTES, 2000, 

p.158). 

Este percurso histórico nos ajuda a fazer o caminho da compreensão dos temas que se 

entrecruzam dentro e fora das redações e ganham importância como notícia nacionalmente. 

Este cenário pretende situar-nos dentro de um contexto mais localizado, onde reside parte da 

inquietação desta pesquisa que se traduz na pergunta: de que maneira estes processos 

repercutiram e repercutem no tratamento deste tema localmente?  

Numa primeira impressão podemos dizer que a pauta da infância e adolescência, 

conjugadamente com outros processos históricos, passou de alguma maneira a “entrar em 

vigor” junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito a uma 

abordagem que leva em consideração os novos marcos sobre o tema.  

O Estatuto vai trazer uma nova conceituação sobre a criança e o adolescente rompendo 

com a idéia da “situação irregular”, proposta pelo Código de Menores, documento que 

vigorava até então. Organizações sociais vão incorporar esta concepção como “bandeira de 

luta” e passam a encampar os espaços de influência da opinião pública respaldados pela nova 

lei. 

Sob a condição do “sujeito de direito” a abordagem da infância e adolescência é 

reformulada e isso vai repercutir nas notícias dos jornais, como conseqüência também da 

atuação das instituições sociais, em sua maioria as ONGs. Pouco a pouco este novo contexto 

vai se incorporando ao texto de quem produz a notícia e, consequentemente, ampliando o 

debate social a respeito do tema da criança e do adolescente. Exemplo disto ocorreu em 2004, 

por ocasião do 15º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando a 

REDE ANDI Brasil2 colocou como um dos indicadores de qualidade na análise dos 

                                                 
2 - REDE Andi Brasil – REDE de Comunicadores pelos Direitos da Criança e do Adolescente que existe desde o 
ano de 2000 e é formada por um conjunto de organizações não governamentais que têm em comum um histórico 
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periódicos a presença do ECA. Constatou-se que em 1.442 notícias a lei foi citada. Isso 

representou 1,35% do total de textos observados em que o tema da infância e adolescência 

estava presente, para um contingente de 54 jornais acompanhados pelas agências da REDE 

ANDI Brasil naquele período. O que ficou como conclusão desta pesquisa é que de maneira 

geral os veículos têm dificuldade em institucionalizar a presença do Estatuto na maior parte 

da cobertura sobre a infância e adolescência. Porém, apesar de não estar como fonte explícita 

nas matérias, as citações sobre o ECA foram consideradas como fatores positivos, uma vez 

que as leis não são freqüentes em textos jornalísticos (A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

NA MÍDIA EM PERNAMBUCO, 2004, p. 6-7). Este é um exemplo do aspecto legal no texto 

jornalístico como uma das formas de representações sobre o tema na atualidade.  

Um outro exemplo que ilustra a representação deste tema por meio da interação das 

organizações sociais, tendo o estatuto da criança e do adolescente como marco, ocorreu 

também em 2004, envolvendo um dos periódicos em Pernambuco, com a publicação de uma 

série de reportagens trazendo como foco o grande número de crianças envolvidas com a 

violência nas comunidades de baixa renda da periferia do Recife. A série, publicada pelo 

Jornal do Commercio (JC), entre os dias 14 e 18 de novembro, traz um flagrante sobre o 

estado de violência ao qual estavam submetidos crianças, jovens e moradores de uma 

comunidade. Vítimas de um processo de exclusão de políticas de assistência social, de 

educação, saúde e segurança, a série notificou à sociedade uma infância permeada de 

contradições, mostrando crianças envolvidas com a criminalidade e a violência, ao mesmo 

tempo em que estavam sujeitas ao descaso das políticas de proteção e assistência, criando uma 

espécie de ciclo vicioso da violência. 

                                                                                                                                                         
voltado para defesa dos direitos deste público, a partir da comunicação social. A REDE Andi Brasil tem como 
objetivo ampliar e qualificar a informação pública sobre as temáticas ligadas à promoção e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes. Fonte: A Criança e o Adolescente na mídia em Pernambuco Pesquisa Auçuba/Rede 
Andi,- janeiro a dezembro de 2003. Pernambuco, 2004. 
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As matérias abordaram temas como educação, violência, política social e ouviram 

várias fontes para falar à sociedade as perspectivas de enfrentamento sobre as questões 

levantadas. Exemplos de experiências exitosas de outras comunidades foram trazidos pela 

série para mostrar como o tema da violência foi encarado em outras realidades e os ganhos 

obtidos com o engajamento dos moradores. Referia-se a comunidade Roda de Fogo, a qual 

reduziu suas estatísticas de violência com programas sociais na comunidade, de acordo com a 

matéria. 

O tratamento da notícia por parte dos repórteres do JC procurou trazer dados e 

referências importantes para o público leitor. Entretanto, o artigo assinado pelo editor do 

jornal, figurando na página de opinião, despertou comentários e uma mobilização por parte de 

organizações sociais, com vistas a uma interação junto ao jornal, por considerarem abusivos 

os comentários trazidos pelo editor naquela ocasião. Ao convidar o público leitor para a série 

de reportagens, o editor faz críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuindo a esta 

lei proteção para a impunidade de jovens. Ao referir-se a impossibilidade em publicar as fotos 

das crianças em situação de conflito com a lei, pelo jornal, o editor argumenta que o Estatuto 

remetia aos “tempos mais negros da censura” e servia de escudo jurídico para jovens até os 17 

anos. Diz o artigo, ao se referir às crianças e jovens da matéria, ao trabalho dos fotógrafos e 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

“(...) alguns são aprendizes da violência, talvez com crimes de morte no 
currículo, portadores de armas de fogo que alguns adultos renegam, 
marginais desprovidos de qualquer sentimento pela vida humana. Os 
fotógrafos que trabalharam na produção desta reportagem registraram isso, 
mas por conta de uma legislação que privilegia a marginalidade em 
detrimento da informação de interesse comum, nós estamos proibidos de 
publicar as fotos, identificar o local onde moram e até mesmo as suas 
iniciais, pois até aos 17 anos e 11 meses, eles estão abrigados neste escudo 
jurídico - que utilizam com cinismo para engordar o portfólio da 
impunidade.” (JC, 14 de novembro de 2004). 
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Este fato provocou uma mobilização das entidades de defesa da criança e do 

adolescente no estado.  Dias depois, uma carta resposta ao editorial, com mais de 80 

assinaturas de organizações nacionais, internacionais e locais - entre as quais os Conselhos de 

direitos, várias redes de defesa da criança e do adolescente nacionais e locais - pontuavam 

aspectos legais da lei mencionada e ainda alguns fatores que, na ocasião, representavam a 

visão do veículo, uma vez que era a figura de um editor de jornal que se pronunciava na 

página de opinião. Um trecho da carta enviada ao jornal: 

 

“(...) Não estamos aqui discutindo as opiniões pessoais do diretor do jornal. 
Mas a sua responsabilidade, como formador de opinião com acesso a 
milhares de leitores todos os dias, o que lhe coloca numa posição 
privilegiada, além de lhe conferir um poder diferenciado diante de outros 
cidadãos. Espera-se, minimamente, que tenha o cuidado com os valores que 
ajuda a construir junto ao público leitor. 
Nesse sentido, argumentamos que o Estatuto conta com uma história que 
nada tem a ver com o que, na Carta, ele chama de “tempos mais negros da 
censura” e precisa ser recuperada nesse contexto atual. São 14 anos do ECA, 
mas antes mesmo da sua elaboração, houve todo um processo de 
mobilização social e de intensas discussões para que fosse constituída a lei, 
mundialmente reconhecida como avançada. Não pode, portanto, ser 
considerada "uma legislação que privilegia a marginalidade em detrimento 
da informação de interesse comum". (..). Ademais, o “dever de informar” 
não é sinônimo de exposição indevida da imagem e do nome de pessoas que 
não têm sequer o direito de ter direitos. Esse dever também não credita o 
profissional ao exercício abusado do “poder” de informar. Por outro lado, o 
Estatuto também diz que garantir proteção integral àqueles que são 
preconizados como prioridade absoluta é dever do Estado e de todos 
(inclusive de jornalistas e empresas de comunicação).” 

 

 

Curiosamente, meses antes deste ocorrido, a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) lançava uma pesquisa inédita revelando que os 

jovens pernambucanos, na idade entre 15 e 24 anos, enfrentavam uma das piores realidades 

sociais. O Estado ocupava o segundo pior índice de violência entre os jovens. O Índice de 

Desenvolvimento Juvenil (IDJ) - calculado de forma semelhante ao IDH – apontava um 

cenário onde Pernambuco figurava como o segundo estado com maior índice de mortalidade 
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na juventude, com 127,95 jovens mortos por ano em cada grupo de 100 mil. O estudo 

assinalava as diferenças sociais e a falta de acesso a serviços de educação, saúde e moradia 

como propulsores desta violência, segundo a UNESCO (UNESCO, 2004).  

Tanto no primeiro caso como no segundo, a representação do tema da criança e do 

adolescente pelas notícias, salientada em seu aspecto legal, quando da citação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, aparece quase sempre atrelada a fatores de violência. Dito de outra 

maneira, o Estatuto figura muitas vezes reforçado como elemento que “pune ou deixa de 

punir” alguma transgressão cometida por este público. A idéia de promoção e acesso a 

direitos como educação, saúde, moradia, garantida pela mesma legislação, ainda é incipiente 

ou, quando muito, ocorre pela reação, interação ou proposição das instituições sociais, como 

ilustram os exemplos acima citados.  

É este cenário cercado de questões econômicas, sociais e políticas, vivenciado pela 

imprensa local que nos chama atenção, especialmente, pela influência no ambiente social - 

para além da mídia e por meio dela - pelo impacto causado no comportamento editorial de 

alguns jornais no tratamento de temas da infância e adolescência. Esse movimento 

desencadeia interações sociais estabelecendo proximidade com a ação jornalística, tanto 

dentro das redações de jornais, como nas organizações sociais envolvidas com o tema, 

tentando influenciar no enquadramento, procurando intervir na maneira como abordar 

questões relacionadas a este assunto.  

No episódio envolvendo o Jornal do Commercio, um desfecho curioso chama atenção 

neste sentido. Juntamente com um representante do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA, o Auçuba procurou a redação do jornal com vistas a 

um diálogo sobre a forma de abordagem do tema da criança e do adolescente face os aspectos 

legais assinalados pelo estatuto. Dias depois, uma oficina com representantes do Ministério 

Público esclarecia aos jornalistas do Sistema Jornal do Commercio os aspectos legais da 
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comunicação envolvendo crianças e adolescentes. Fato que foi noticiado pelo próprio Jornal 

do Commercio no dia 30 de novembro de 2004. O que o jornal não disse, entretanto, é que 

havia três infrações administrativas, seguidas de multa, acionadas contra ele pelo próprio 

Ministério Público, neste mesmo ano, por irregularidades observadas por este órgão no 

tratamento de temas voltados a infância e adolescência. 

Para a Jornalista Rosa Alice Sampaio, coordenadora do Programa Só Para Fazer 

Mídia, do Auçuba, apesar da linha tênue entre a posição política e as complexidades da 

negociação, em casos como este ainda é possível estabelecer pontes e favorecer o diálogo 

entre os dois lados. Diz em um dos trechos de sua entrevista: 

 
“Procuramos a redação com a perspectiva de abrir um espaço de diálogo. 
Isso resultou em oficinas com a participação do Ministério Público e com 
uma platéia de jornalistas do Sistema Jornal do Commercio sobre os 
aspectos legais da comunicação no que diz respeito a infância e 
adolescência. Acho que foi um ganho para ambos os lados. Isso foi 
negociado com os editores e o Auçuba mediou esta relação convidando as 
promotoras para uma tarde de conversa com os jornalistas. Não nos 
colocamos como bonzinhos, nem perseguidores dos jornalistas, queremos 
construir a ponte e mediar quando possível, pois temos interesse no trabalho 
jornalístico para agendar o tema da criança e do adolescente. Mas temos um 
papel político também. Se precisar acionar o Ministério Público por uma 
outra circunstância como denúncia, por exemplo, também o faremos”. 
(Rosa Alice Sampaio- Jornalista - entrevista concedida em 
10/01/2008) 

 

A afirmação apresenta uma preocupação com a convergência entre o estabelecimento 

de uma agenda com o seu enquadramento, como fatores que vão influenciar os efeitos 

midiáticos causados pelos conteúdos das mensagens. Esta perspectiva é tratada por McCombs 

(2004, p. 70-71) ao afirmar que “os objetos são enquadrados pondo vários graus de ênfase nos 

atributos (valores), nas pessoas, nos temas de interesse público e outros objetos quando 

pensamos e falamos sobre eles”. 
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O interesse na opinião pública sobre a divulgação do tema da criança e do adolescente 

está explicitado, porém sob a influência de grupos políticos e posicionamentos distintos. Um 

caminho permeado de proposições, tensões, encaminhamentos, interesses e conquistas.  

A preocupação mais ostensiva com a abordagem jornalística do tema da criança e do 

adolescente, em Pernambuco, fica mais evidente a partir do ano 2000, tendo como marco a 

criação de redes voltadas para a defesa deste segmento nacionalmente. Algumas destas 

iniciativas são articuladas tendo como motivação a preocupação acerca do tratamento da 

notícia sobre infância e adolescência, como é o caso da REDE Andi Brasil. O espaço de 

discussão sobre a criança e o adolescente como pauta social da mídia se intensifica neste 

período e é catalisado em Pernambuco pela Organização não Governamental Auçuba 

Comunicação e Educação, já com 11 anos de atuação à época, que neste momento inicia um 

trabalho voltado para três eixos: formação de estudantes de comunicação social, com recorte 

para a temática da infância e adolescência; diálogo e oficinas com jornalistas de redação; 

realização de pesquisas sobre o comportamento editorial dos jornais locais. Este último, com 

foco no resultado e desempenho dos periódicos, a partir da metodologia, de cunho quanti-

qualitativo, usada pela ANDI e posteriormente pela REDE Andi Brasil3.  

A primeira estratégia usada pela ONG, formação para estudantes de comunicação 

sobre o tema da infância e adolescência, respondia a uma preocupação constante de focalizar 

na formação destes jovens especificidades de um campo social pouco explorado nas 

universidades locais até então, a responsabilidade social. Com isso também se abria um 

                                                 
3A metodologia de acompanhamento da mídia impressa foi criada e desenvolvida pela ANDI - Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância. Ela se baseia em um método quanti-qualitativo para o comportamento dos 
jornais locais, da qual resulta uma publicação anual com os resultados desta observação. A publicação traz 
análise de temas como: saúde, educação, violência, direitos, entre outros. A cada ano é escolhido um tema para 
ser acompanhado em maior profundidade nos seus aspectos jornalísticos, principalmente no que diz respeito ao 
tratamento da notícia sobre a criança e o adolescente, qual seja: tipo de fontes, especialistas ouvidos, inferências 
sobre o Estatuto, etc. Este trabalho permite acompanhar ano a ano a trajetória do assunto criança e adolescência 
pelos jornais locais ao mesmo tempo em que pretende fornecer subsídios que permitam contribuir para 
qualificação do trabalho dos jornalistas. (Auçuba 2003/2004). 
 

 



 47

campo de discussão dentro das ONGs para a importância da comunicação de suas causas, bem 

como o jornalista como profissional capaz de se relacionar com o meio da comunicação de 

forma direta tendo um conhecimento específico sobre a temática da infância e adolescência. 

Os seminários realizados pelo Auçuba envolvendo organizações sociais, estudantes e 

jornalistas apontavam para este caminho. 

A segunda estratégia, também chamada de “corpo a corpo nas redações” focalizava, 

como sugere o próprio nome, para dentro das redações. Motivados em fazer um caminho 

jornalístico de procurar suas fontes, o Auçuba passa a enxergar nas redações um espaço de 

aproximação para conversar sobre abordagem, levar temas de interesse e propor discussões 

específicas sobre infância e adolescência, algumas vezes respondendo a demandas dos 

próprios jornalistas que queriam aprofundar algumas discussões. Esse momento tinha como 

instrumento mobilizador os resultados da pesquisa quanti-qualitativa realizada com os 

veículos impressos. 

A Pesquisa utilizada nas redações, que figura como a terceira estratégia, era fruto de 

análises realizadas com profissionais de mídia dos próprios jornais e veículos locais 

analisados, os quais eram convidados para participarem deste momento de interação. Com 

exceção da formação de estudantes, que atualmente ocorre com estagiários que passam pela 

ONG e através de parcerias com universidades locais, as outras estratégias continuam em 

execução como uma metodologia da ONG, que hoje faz formação e desenvolve trabalhos 

nesta linha no interior e em outros estados. 

Estas iniciativas marcam o início de uma construção de relação direta com o tema da 

infância e adolescência em Pernambuco, uma vez que se propõe a facilitação de um diálogo 

entre os produtores de notícia (jornalistas) e os produtores de informação (fontes), neste caso 

as ONGs locais. 
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Esse processo tem repercutido nos jornais e o que se percebe de uma maneira geral é 

um crescimento quantitativo da pauta da infância e adolescência nos veículos pesquisados4. 

Para se ter uma idéia, os dados notificados pelo Auçuba, sobre o comportamento editorial dos 

jornais de Pernambuco no ano de 2003, mostram que 8.623 matérias falaram do tema da 

infância e adolescência. Estes números apontam para uma ampliação significativa de 73,67% 

do tema nos jornais, em relação ao ano anterior5. Em 2004, os números continuam a crescer e 

registram um acréscimo de 2.787 incidências sobre o assunto, totalizando 11.410 matérias 

neste ano6, o que em termos percentuais demonstra um crescimento de 32,32% em relação 

aos números de 2003 (figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Crescimento do número de matérias apresentadas nos jornais, 

entre 2002 e 2004. 

 

                                                 
4 Os jornais pesquisados pelo Auçuba no estado de Pernambuco são: Jornal do Commercio, Diário de 
Pernambuco, Folha de Pernambuco, Vanguarda de Caruaru. Fonte: A Criança e o Adolescente na Mídia em 
Pernambuco. Pesquisa Auçuba/ Rede Andi. Janeiro/ dezembro de 2003. 
5 A criança e o Adolescente na Mídia em Pernambuco. Pesquisa Auçuba/ Rede Andi, janeiro a dezembro de 
2003. 
6 Dados fornecidos pelo Auçuba Comunicação e Educação, através do Programa Só Para Fazer Mídia, que 
acompanha anualmente o comportamento editorial dos jornais no estado. www.aucuba.org.br 
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Figura 2: Crescimento percentual do número de matérias apresentadas nos 

jornais, nos anos de 2003 e 2004. 

 

Este quadro delineia um cenário em que fica explícita a ampliação do tema na mídia 

impressa local a partir de um trabalho que não se resume apenas ao registro e notificação dos 

temas que saem nos jornais, mas a intervenções constantes realizadas dentro e fora das 

redações, com vistas a ampliar também a forma de abordagem e a qualidade do tratamento do 

tema. Algumas das estratégias usadas pelo Auçuba neste campo de atuação, por exemplo, 

envolvem produção de pautas, releases, clipagens de temas nos jornais, apuração de dados, 

contato com jornalistas, contato com fontes de informação especializadas, produção de 

informação, entre outros procedimentos e rotinas noticiosas semelhantes às vivenciadas 

dentro de uma assessoria de imprensa, ou até mesmo de uma redação de jornal. Entretanto, 

neste caso, o tema e a abordagem assumem um caráter específico, dado o lugar de origem e a 

finalidade no campo de atuação da ONG: a defesa e garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Acreditamos, neste caso, que a comunicação como uma estratégia no trabalho da 

defesa de uma causa - representada pela infância e adolescência - estabelece elos de 

aproximação entre ONGs e profissionais de mídia. Dois campos aparentemente distintos, mas 

com um conjunto de ações e estratégias que envolvem procedimentos midiáticos.  
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 Percebemos que a trajetória da comunicação face ao tema da infância e adolescência 

não aparece dissociada de elementos políticos, legais, sociais e mercadológicos. Vai além ao 

configurar-se como lugar de agregação de valores quando da necessidade de ampliar seu 

espaço de mercado. A discussão de seu papel na promoção do debate crítico, sobretudo aos 

assuntos de natureza social, vem no rastro de fatores que a colocaram no lugar de 

“cientifização e isenção” em razão da necessidade de realizar um produto de valor simbólico, 

atendendo a públicos distintos e marginalizados (CRUZ et alii,, 2006, p. 27). 

 No tocante a criança e ao adolescente em Pernambuco, repercute um movimento de 

organizações que trabalham em torno do tema, apontando não apenas para a visibilidade de 

tais assuntos perante a opinião pública - onde se coloca a função primordial da mídia hoje - 

mas principalmente para a qualificação deste debate que surge por meio da interação com 

outras esferas. Os grupos representativos, aqui entendidos pelas ONGs, configuram novas 

instâncias de discussões públicas e ideológicas estabelecendo elos com o tema no campo da 

comunicação. 

 Desse modo, percebemos a necessidade de considerar os contextos de participação e 

interação social, ainda que por vezes complexos, a partir dos campos que atravessam por meio 

do capital cultural acumulado ao longo da história e de seus marcos legais. Do ponto de vista 

da comunicação jornalística, estas interações também ocorrem em vários níveis: interação 

entre os indivíduos, indivíduos e meios, meios e sociedade, meio técnico e assim por diante. 

O meio técnico, por sua vez, traz outro elemento a se considerar, como aponta Thompson:  

 

Isso não quer dizer que o meio técnico determina a organização social de 
uma maneira simples e monocausal; o desenvolvimento desses meios 
técnicos está sempre situado dentro de um contexto social e institucional 
mais amplo que limita as opções possíveis. Mas novos meios técnicos 
tornam possíveis novas formas de interação social, modificam ou subvertem 
velhas formas de interação, criam novos focos e novas situações para a ação 
e interação, e, com isso, servem para estruturar relações sociais existentes e 
as instituições e organizações das quais elas fazem parte. (THOMPSON, 
2002, p. 296) 
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 Os processos e técnicas advindos da maneira de conceber a notícia apontam para uma 

reflexão a respeito da interação causada por tais procedimentos nas dinâmicas internas e 

externas que compreendem desde o fato até o momento em que este se constitui como notícia 

e interage socialmente. Em ambos os lados ocorrem interações e as relações são mediadas por 

diferentes meios, os quais apresentam valores e difundem bens simbólicos distintos que 

interferem na dinâmica social e comunicacional. 

 Embora a comunicação não esteja sozinha, o movimento realizado por ela traz para a 

discussão seu papel na promoção do debate crítico, sobretudo dos assuntos de natureza social. 

No tocante a criança e ao adolescente, por exemplo, o amplo movimento de organizações que 

trabalham em torno do tema aponta que não se trata apenas de dar visibilidade pelo acesso da 

opinião pública a tais assuntos - onde se coloca a função primordial da mídia hoje - mas 

principalmente qualificar este debate que surge por meio de novas esferas, se assim podemos 

considerar. Seja em oposição, seja em denúncia ao que ainda não está posto enquanto 

prioridade na pauta política dos governos, estes temas passam a figurar enquanto prioridade 

na abordagem pela mídia, pelo menos é o que se percebe quando a mesma é acionada para a 

cobertura de fatos que envolvem este público. 

É desse modo que percebemos a necessidade de considerar que o debate acerca da 

comunicação e da notícia está vivo e ocorre dentro de novos e possíveis contextos de 

participação e interação social, ainda que estes sejam, por vezes, complexos. 
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2.2. Campo, campo jornalístico e construção do real 

 

Numa rápida definição de campo encontramos a idéia de extensão de área, terreno, 

área de atuação para um determinado fim. A física vai se utilizar desta terminologia como 

conceito fundamental para determinar distribuição de quantidades físicas em pontos diferentes 

no espaço: temperatura, densidade, energia potencial. É na física que teremos a descrição de 

campo de força, apontado como um problema filosófico que consiste em determinar se o 

campo de força deve ser ou não concebido como algo puramente potencial. 

A sociologia vai se ocupar em definir este tema colocando-o como uma discussão da 

ciência cujo postulado se embasa na verdade do produto – ainda que este produto trate de uma 

verdade particular, que é a verdade científica. Reside nesta concepção a idéia das condições 

sociais de produção, ou seja, um estado determinado da estrutura e do funcionamento do 

campo científico (BOURDIEU, 1993, p. 22).  

Bourdieu vai nos dizer que “o universo “puro” da mais “pura” ciência é um campo 

social como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, 

seus interesses e lucros, mas onde todas estas invariantes revestem formas específicas”. 

Entendendo o campo científico como um sistema de relações objetivas entre posições e 

saberes, percebemos que a idéia de espaço e território do senso comum, assim como o 

conceito de campo de força (da física) encontram sentido, na medida em que reconhecemos as 

delimitações de um determinado campo (idéia de extensão e território), bem como as lutas 

estabelecidas em seu entorno, seus campos de força, suas fronteiras.  

A idéia de um jogo, de lutas e concorrências está colocada pela intenção de adquirir 

monopólio do saber, autoridade científica, definida por Bourdieu (1993, p. 122) como 

“capacidade técnica e poder social”. Está implícito nesta definição o falar e o agir 

legitimamente, ou seja, a autoridade outorgada a um determinado agente. 
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Transpondo a idéia para o campo do jornalismo, podemos identificá-lo como espaço 

outorgado para uma atuação que consiste no dizer, contar, relatar algo, outorgado por agentes 

que o legitimam quando do uso de sua produção. O aspecto científico deste campo também 

pode ser ressaltado com os estudos nesta área, cada vez mais crescentes, que demarcam um 

espaço importante na construção do conhecimento no campo das ciências. A explicação para 

isso pode estar na sua configuração enquanto bem social. O jornalismo vai servir para dar 

conhecimento das transformações ocorridas pela opinião pública. Esta visão faz do jornalismo 

um lócus privilegiado na medida em que o identificamos como o lugar por onde os 

acontecimentos circulam em forma de notícias, passando a se configurar como bem social, 

indicador de fatores econômicos, instrumento político, instituidor de valores sociais e 

simbólicos. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que enquanto elemento central para a 

partilha de valores simbólicos, o jornalismo estará submergido em valores sociais e políticos 

vigentes. Sobre este ponto, Bourdieu (2003, p. 11) afirma que “é enquanto instrumentos 

estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os sistemas simbólicos 

cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação 

de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando reforço de sua própria força às relações 

de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 

domesticação dos dominados”. Segundo estas afirmações, estes espaços simbólicos estão 

entremeados de aspectos ideológicos em razão das posições assumidas por grupos que o 

constituem e os campos nos quais atuam e pelos quais sofrem influência de fatores 

econômicos e políticos. Assim também podemos enxergar o campo jornalístico, observando 

as tensões causadas pelos diversos elementos circunscritos no espaço de produção, 

considerando da mesma maneira a constante interação com outros espaços de conhecimento e 

de campos de produções simbólicas distintos.  
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 Entendemos que as tensões, lutas e concorrências presentes na ação jornalística 

residem em espaços de atuação internas e externas do campo jornalístico da comunicação, 

pois estão entremeadas de complexidades simbólicas, a exemplo do que Bourdieu chamou de 

“poder simbólico excepcional” ao explicar a capacidade das grandes autoridades do Estado 

em definir no campo jornalístico (pelas suas ações e decisões) a ordem do dia e a hierarquia 

dos acontecimentos que se impõem aos jornais (BOURDIEU, 1996, p. 104).  

Podemos conferir que as complexidades passam por outros campos de poder 

simbólico além do Estado, como exemplifica Bourdieu, influenciando e recriando a ordem do 

dia nos espaços noticiosos dos jornais e para além destes. Para Bourdieu, assim como o 

campo literário ou artístico, o campo jornalístico tem suas especificidades. Sobre este ponto, 

comenta o autor:  

 

O campo jornalístico é o lugar de uma lógica específica, propriamente 
cultural, que se impõe aos jornalistas através de restrições e dos controles 
cruzados que eles impõem uns aos outros e cujo respeito (por vezes 
designados como deontologia) funda as reputações de honorabilidade 
profissional. (BOURDIEU, 1996, p. 105). 

 

Dito de outra forma, o campo jornalístico tem leis próprias e, embora possa passar a 

idéia de autonomia, esta deve ser relativizada, pois está imerso em alguns fatores que o 

especificam na sua relação com as forças externas exercidas pelos outros campos da produção 

cultural. Podemos observar também que esta especificidade se dá na relação com o político e 

o econômico. Este último parece associado às relações e oscilações de mercado que vão 

influenciar seu funcionamento. 

Alguns fatores que estão postos neste universo nos ajudam a perceber o 

entrelaçamento dessa estrutura e o universo das relações às quais nos referimos, como por 

exemplo: fatia de mercado, anunciantes, coletivo de profissionais, grupos econômicos e 

políticos aos quais pertencem, sobretudo, na realidade brasileira das concessões políticas de 
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canais de comunicação. Estes elementos estão implícitos no campo jornalístico e constituem 

as relações de força objetivas presentes na sua estrutura (BOURDIEU, 1997, p. 56). 

Afora estes fatores, o lugar que o veículo ocupa em determinado local ou território 

está diretamente ligado ao seu peso econômico, entretanto, será levada em consideração a 

medida de outros aspectos simbólicos presentes em sua história, tais como: tradição, posição e 

influência em relação aos outros veículos, credibilidade do seu coletivo de profissionais. Este 

último nos leva a pensar mais especificamente a função do jornalista como um indicador que 

confere ao veículo maior ou menor grau de autonomia pela sua credibilidade. Estes são 

apenas alguns dos aspectos levantados para pensarmos o que iniciamos por falar sobre 

autonomia relativa do campo jornalístico, em razão de sua natureza interativa com outros 

campos. Articulando vários campos e relações de força no interior de sua constituição, o 

jornalismo se coloca em uma posição intrigante ao mesmo tempo em que é constitutivo destes 

campos que o permeiam e sobre eles também exerce influências. A idéia de campo, portanto, 

evoca demarcações de um determinado espaço, que sofre influências de outros, criando uma 

lógica própria.  

Ainda no campo das relações, o jornalismo vai imprimir em seu espaço de trabalho a 

possibilidade de tratar e falar de diversos temas. Esta autoridade é dada pela sua função, 

reconhecida e legitimada socialmente, de informar as pessoas sobre os fatos que acontecem 

no dia-a-dia, no mundo. Esta poderia ser a maneira simples que um leitor comum definiria a 

ação realizada pelo jornalismo: “trazer a notícia para o grande público”. O reconhecimento e a 

legitimidade, apesar de serem uma concessão natural para esta função de informar, são 

também uma esfera que merece atenção, já que como toda e qualquer autoridade, em que está 

implícito o poder, este último confere a idéia de disputa, como nos adverte Bourdieu (1983, p. 

136). 

 



 56

Ao tratarmos da legitimidade do dizer sobre algo vamos observar que as relações 

estabelecidas dentro do jornalismo, por exemplo, ao tratar a infância e a adolescência como 

notícia, ocorrem com o estabelecimento de fronteiras construídas pelos saberes e lugares de 

fala sobre o tema. Estas fronteiras, por sua vez, podem se transformar em espaços por onde as 

tensões e lutas podem ocorrer. O tema da infância e adolescência como pauta jornalística 

passa a compreender um campo de estudos, sob o qual repousa nossa análise, onde está 

implícita a luta pelo monopólio da autoridade do dizer e competência para fazer. Implicando 

vários atores, este espaço comporta um sistema de relações objetivas entre posições 

adquiridas (em lutas anteriores), lugar e espaço de jogo de lutas concorrenciais (BOURDIEU, 

1983, p. 122).  

A complexidade da informação, no que responde a sua natureza factual, periódica e de 

difusão, põe em questão também as relações que estes fatores estabelecem com a coletividade, 

assumindo um caráter de universalidade. O anseio coletivo pela informação é que torna 

concretos os mecanismos que determinam a necessidade social da informação. É o que motiva 

esta coletividade na busca de uma orientação sobre os fatos que acontecem no mundo 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 19).  

O espaço concedido à informação tem critérios objetivos e subjetivos e vários são os 

campos e conflitos que permeiam os temas que circulam neste território, em razão da 

autoridade de fala de quem deve informar (o jornalista) e de quem tem informações sobre a 

realidade exposta, portanto, autorização também para “o dizer” (fontes 

especializadas/autorizadas). É assim que o campo da notícia - entendido como espaço onde se 

dá a relação fonte e jornalista - ultrapassa a idéia de mera troca de informações, apontando o 

jogo de persuasão e tensão permanente. Os agentes implicados na notícia passam a negociar 

os assuntos, pontos de vista, dispondo de instrumentos formais que ajudam a dar fluxo e dar 

forma ao produto diário da informação (TUCHMAN, 1983, p. 45). 
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As relações que se estabelecem no campo noticioso, quando do tratamento de assuntos 

de natureza social - como é o caso da criança e do adolescente - são frequentemente marcadas 

por tensões, dadas as lutas estabelecidas nos campos de saberes que envolvem o tema. A 

representatividade dos grupos tende a influenciar o tratamento e a repercussão de muitos dos 

assuntos que a mídia leva à opinião pública. Está em jogo a legitimidade pelo campo e o 

reconhecimento entre os participantes na luta (BOURDIEU, 1983, p. 136). 

De um lado os jornalistas, que compreendem técnicas noticiosas para a produção da 

notícia, em cujo contexto se inscreve uma autoridade. Do outro lado, a legitimidade das 

organizações em lidar com o tema, as quais servem de fontes freqüentes para falar em nome 

de um campo que conhecem e no qual atuam, alimentando as informações das notícias. 

Temos aí capitais culturais distintos, porém legítimos em sua atuação. Campos que se 

entrecruzam em seus saberes. 

Assim como em muitos campos, o jornalístico abriga a autoridade do dizer e esta 

autoridade se constitui pelo capital cultural adquirido. Ao considerarmos “o dizer” como 

autoridade científica, neste assunto em questão, vamos considerar também a posição das 

instituições que atuam com a temática da infância e adolescência como um dizer legitimado 

de igual modo pelo capital cultural adquirido por elas, portanto, também científico, já que a 

idéia de científico está aqui resguardada pela ação do capital cultural – enquanto 

conhecimento adquirido – tanto do campo jornalístico, como do campo das organizações 

sociais (BOURDIEU, 1983, p.130). 

Está posto neste contexto um espaço de demarcações de saberes, de falas e de 

conhecimentos, com estruturas e funcionamentos de campos que se diferenciam em sua 

condição de produção de conhecimento, mas que se encontram também nas suas relações de 

força, estratégias e lutas na consolidação de espaços, sejam temáticos ou informacionais. 
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As relações de desvantagem entre os campos estão sempre presentes, uma vez que as 

disputas e concorrências envolvem monopólios. Recordamos, segundo Bourdieu (1983, p. 

123) que “o funcionamento do campo científico produz e supõe uma forma específica de 

interesse”.  

A descrição de Bourdieu sobre campo científico revela a disputa de lugar sempre em 

desvantagem em relação a outro. Sobre isso comenta:  

 
O campo científico é sempre o lugar de uma luta, mais ou menos desigual, 
entre agentes desigualmente dotados de capital específico e, portanto, 
desigualmente capazes de se apropriarem do produto do trabalho científico 
que o conjunto dos concorrentes produz pela sua colaboração objetiva ao 
colocarem em ação o conjunto dos meios de produção científica 
disponíveis. (BOURDIEU, 1983, p.136) 

 

 A informação, assim como o poder de informar, é condicionada a uma legitimidade, 

reconhecimento de um campo, e neste caso compreende limites que não devem ser 

ultrapassados, sob pena de ser abusivo, face a outros campos e grupos. Está em jogo o capital 

específico de cada área (BOURDIEU, 1983, p. 136). 

 As conjunturas que influenciam os cenários políticos e sociais mediados pela 

comunicação se entrelaçam neste espaço dinâmico sob o qual as tensões se estabelecem em 

razão dos interesses representados. Neste aspecto, propomos pensar o campo jornalístico 

atrelado a compreensão da realidade trabalhada por Paulo Freire. Ao dizer que “não há 

contexto teórico verdadeiro a não ser em unidade dialética com o contexto concreto” ele nos 

chama a atenção para ir além da mera captação dos fatos e nos convida a perceber a 

interdependência e relação entre eles, suas parcialidades constitutivas presentes na totalidade 

de cada lado, chama-nos a uma constante atenção sobre a atividade pensante (FREIRE, 1976, 

p.135-136). Ao ativarmos esta vigilância, lembramos novamente Bourdieu (1983, p. 124) ao 

nos recordar que “conflitos epistemológicos são inseparavelmente conflitos políticos”.  
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 No jornalismo também estão em jogo interesses. Ao considerá-lo um campo de 

conhecimento, não podemos deixar de lembrar sua natureza, permeada de outros campos de 

conhecimento, cuja atuação está entremeada nas práticas sociais. 

  A notícia sobre a criança e o adolescente está como componente deste jogo entre 

grupos que a disputam no campo da legitimidade. O espaço (onde se fala), o conteúdo (como 

se fala) e a quantidade (quanto se fala) em que o tema aparece são muitas vezes o termômetro 

por onde podemos perceber as parcialidades constitutivas dos campos que estão em jogo. 

Neste processo em que os campos ora se alinham, ora se opõem, há uma dinâmica 

interessante a se observar no escopo da comunicação: ela assume um papel importante na 

promoção do debate, ao mesmo tempo em que também precisa traduzir e mediar interesses 

diversos. E é nesta dinâmica que as lutas sociais ganham reforço na medida em que também 

estabelecem relação com a opinião pública, alargando seus efeitos. Está posta aí uma 

necessidade social diretamente ligada ao tipo de abordagem dada a determinados temas, cuja 

representação cabe a alguns grupos e instituições.  

Está nas especificidades dos campos destes atores (lugar de fala/ conhecimento) o 

espaço onde se manifestam as tensões, ainda que suas semelhanças estejam postas através de 

práticas, rotinas e procedimentos, os quais dão legitimidade à atuação dos mesmos. O que é 

eleito como prioridade na ordem dos acontecimentos, tratamento e publicização dos temas 

está diretamente relacionado aos interesses de quem atua sobre tais assuntos sobre a 

repercussão de resultados. Estes são elementos postos na produção da notícia, ou seja, no 

tratamento dos fatos que respondem a um campo de manobra envolvendo escolhas e 

posicionamentos, os quais estabelecem, entre outras coisas, relação com aspectos editoriais 

dos veículos. 

Fica explícito que o campo jornalístico é o espaço por excelência por onde transitam 

as tensões, não só dentro de seu círculo noticioso, mas naquilo que aparece entrecortado de 
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representações mediadas por interesses diversos que estão implícitos na expressão dos fatos 

cotidianos. 

Diz-nos Bourdieu que o poder simbólico se define numa relação determinada entre os 

que exercem o poder e os que estão sujeitos na própria estrutura do campo em que se produz e 

reproduz a crença. E avança:  

 

O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 
ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras, e daquele 
que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras. 
(BOURDIEU, 2003, p. 14) 
 

O campo jornalístico, entendido como forma de percepção de uma realidade, deixa de 

lado seu imperativo da objetividade para dar lugar a uma subjetividade presente no processo 

de apreensão dos fatos e de produção das notícias. Com isso, acatamos a idéia de que o 

jornalismo não é o discurso da realidade, mas sobre a realidade, ou mais especificamente, 

sobre uma dada realidade. 
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3. OS CAMINHOS DA NOTÍCIA SOBRE A INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA NO JORNALISMO PERNAMBUCANO 

 

Historicamente a trajetória deste tema responde a fatores constitutivos de um novo 

marco em que o assunto da criança e do adolescente passa a se configurar socialmente, 

politicamente e juridicamente a partir de um amplo movimento envolvendo tratados 

internacionais para um repensar da condição e tratamento deste público pelos países. As 

discussões sobre a compreensão simbólica a respeito desta pauta também ganham dimensões 

cada vez mais representativas na medida em que vai repercutindo. A comunicação e a notícia 

têm aí um papel importante ao ecoar estes temas ao mesmo tempo em que lançam seus 

holofotes sobre os aspectos que julgam mais representativos e de interesse. Lembramos 

Luhmann (2005, p. 7) ao dizer que “a comunicação é um processo multiplicador”. 

Não seria incorreto afirmar que o tema da infância e adolescência tem espaço nos 

jornais de Pernambuco. Os efeitos desta noticiabilidade estão postos no dia-a-dia da notícia 

onde a criança e o adolescente aparecem como foco de muitas matérias, o que pode ser 

observado por um leitor comum de jornal. No acúmulo de mais de 7 anos de 

acompanhamento da mídia impressa, a REDE Andi Brasil concorda que o espaço do tema da 

infância e adolescência está garantido pelos jornais. Entretanto, o desafio que se apresenta 

hoje pelo grupo de organizações que a compõe - e não somente em Pernambuco - é a 

qualidade da abordagem7. 

Esta afirmação nos leva a pensar que os avanços não se circunscrevem hoje pela 

presença do tema nos periódicos, pelos números e estatísticas que o conjunto de matérias nos 

apresenta, embora este seja um dado importante para pensarmos indicadores e avanços sobre 

a questão posta. É também isso, obviamente, pela necessidade de considerar esta realidade 

numérica como mais um dado, pois como nos alerta Luhmann (2005, p. 59) “quantidades não 

                                                 
7 A criança e o adolescente na mídia em Pernanbuco, 2004-2005, p. 3. 
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são assim tão inocentes como poderiam parecer”. Entretanto, trata-se de colocar as luzes sobre 

a forma e o conteúdo com que estas notícias traduzem e expressam o tema da infância e 

adolescência. É nesta perspectiva que enxergamos o movimento em que se coloca a ONG 

Auçuba no trabalho de promoção de um tema com meios voltados para o contexto 

jornalístico, mas com projeções claras para a opinião pública. Ao fazer isso, olhamos as suas 

estratégias de agendamento dentro de uma composição também jornalística para estabelecer 

conexões sobre a forma como se constrói a notícia e o tema da infância e adolescência nas 

estruturas da notícia e do jornalismo.  

O caminho da notícia tem variantes em razão das escolhas conceituais que optamos e 

dos processos pelos quais traçamos nossas interações. As práticas e o modo de fazer em que 

ocorrem a construção da notícia, compreendidas em seus aspectos técnicos e teóricos, 

facilitam a entrada nesta discussão, abrindo possibilidades para percebermos a dinâmica entre 

a ação interna na produção da notícia e a participação de outros atores externos à redação 

quando da promoção da pauta. 

Uma vez que aportamos um olhar para a relação interna e externa da pauta da infância 

e adolescência, identificamos elementos que se associam a este cenário e permeiam o campo 

de interações onde as notícias são negociadas. As práticas no interior deste processo também 

alimentam a dinâmica de outras instituições que fazem uso da comunicação.  

 

3.1. As práticas noticiosas e a construção social da realidade 

 

A leitura cotidiana dos jornais nos transporta para os fatos do dia-a-dia. As ocorrências 

das páginas dão conta do que já foi selecionado para ser apurado e acompanhado – dentre um 

conjunto de possibilidades – que depois passa a ser escrito pelo jornalista, e, finalmente, lido. 

A isto chamamos notícias. Para entender melhor este processo vamos contextualizar a notícia 
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rapidamente, pois esta operação, aparentemente simples, traz em seu conjunto uma série de 

estudos, princípios e pressuposições (TRAQUINA, 2005, p. 146) que esboçam algumas das 

teorias sobre a notícia ao longo dos anos, as quais julgamos importante trazer neste momento 

para ajudar a pensar o tema. A partir da leitura de algumas destas teorias fica mais fácil 

identificar a similaridade com as práticas jornalísticas do cotidiano. 

A idéia da objetividade como fator central da atividade jornalística aparece quase que 

como uma sentença para a credibilidade do desempenho da profissão de jornalista. É comum 

ouvir dizer que a notícia deve ser um “espelho da realidade”. Com base nesta premissa, o 

profissional passa a figurar como “juiz da realidade” reforçando sua natureza enquanto 

produtor desta realidade. Nestes princípios se baseia a teoria do espelho (Pereira Junior, 2005, 

21). Esta teoria está relacionada com as mudanças causadas pelo desenvolvimento das 

indústrias dos jornais nos séculos XIX e XX. Consiste basicamente em responder sobre a 

razão das notícias serem como são a partir de uma determinação da realidade. A noção-chave 

desta teoria é a posição do jornalista como comunicador que procura a verdade da informação, 

sem interesses específicos a defender. O destaque deste pensamento está para as regras que 

compõe a profissão. Ainda hoje esta concepção não somente marca o desenvolvimento desta 

atividade, como é o padrão dominante neste campo, deixando de lado os aspectos simbólicos 

do jornalismo (TRAQUINA, 2005, p. 146-147; PEREIRA JUNIOR, 2005, p. 21). 

As escolhas noticiosas estão dentro de um conjunto de fatores e processos produtivos 

que respondem à noção de tempo. Esta temporalidade da notícia, que deve ser “quente”, atual, 

repercute, sobretudo, na dinâmica da produção. Isso requer decisão constante sobre o que vai 

ser priorizado ou não neste processo. Para quem está de fora, como leitor, é comum, por 

exemplo, pensar na figura do jornalista como detentor desta capacidade de decidir a notícia e 

com isso centralizar as escolhas do que deve ser ou não noticiável. Essa forma de pensar 

coloca a notícia como processo individualizado, centralizando na figura do jornalista o filtro 
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por onde as informações são separadas, selecionadas para o que deve ser noticiável. Esse 

pensamento encontrou durante muito tempo eco em uma teoria chamada “GATEKEEPER”, 

que também ficou conhecida como a teoria da ação pessoal, que figura como a primeira teoria 

do jornalismo, segundo a literatura acadêmica. Foi David Manning White, ainda nos anos 50, 

quem aplicou estes conceitos ao jornalismo. (TRAQUINA, 2005, p. 150; PEREIRA JUNIOR, 

2005, p. 24). Hoje, com os estudos da teoria do jornalismo, os processos de produção da 

notícia apontam para vários fatores que repercutem na decisão editorial do que vai ou não 

entrar para as páginas dos jornais. Com esses estudos, aportamos na construção da realidade,  

(TUCHMAN, 1983, p. 13-14) que explora os processos por meio dos quais se constrói 

socialmente a notícia, observando como os sucessos do mundo de cada dia se convertem em 

relatos que ocupam tempo e espaço no mundo da notícia. 

Considerar as influências do ambiente e as normas editorias, as quais os jornalistas 

estão submetidos como determinantes no processo da notícia, é o que fundamenta o 

pensamento da Teoria Organizacional. Esta teoria vai ampliar seu raio ao nível da 

organização e trazer à discussão fatores que promovem uma espécie de conformismo gerado 

pela política editorial da empresa, tais como: autoridade institucional, sansões, obrigação para 

com os superiores, ausência de grupos em conflitos, prazer da atividade e notícias como valor. 

Esta abordagem foi trabalhada, primeiramente, por Warren Bred, sociólogo norte americano, 

num estudo clássico intitulado “Controle social da redação: uma análise funcional”, onde o 

autor aponta para a importância de considerar os processos e rotinas organizacionais dentro da 

ação exercida pelo jornalista (TRAQUINA, 2005, p. 152-153).  

Mais adiante, no histórico dos estudos da notícia, a Teoria da Ação Política surge no 

rastro das preocupações jornalísticas sobre parcialidade, como uma questão central que 

aparece na década de 70, em virtude das implicações sociais da atividade jornalística. A razão 
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instrumentalista da mídia é mostrada por esta teoria na medida em que a mídia está a serviço 

de interesses políticos (TRAQUINA, 2005, p. 161-163). 

Polarizada entre o pensamento político de esquerda e de direita, pelo qual a mídia 

figura como instrumento de poder, Pereira Júnior (2002, p. 24) vai nos dizer que tanto numa 

como noutra versão há em comum a idéia de notícia como distorções sistemáticas, que servem 

a interesses sociais específicos e usam as notícias na projeção de sua visão de mundo. Se na 

visão de esquerda a mídia é concebida como instrumento para manter o sistema capitalista, na 

visão de direita a mídia põe em causa o capitalismo. Diferentemente da Teoria 

Organizacional, aqui, a Ação Jornalística, é totalmente responsabilizada, uma vez que na 

ótica desta teoria este profissional detém o controle/poder sobre o produto (a notícia). Nesta 

teoria se ressalta a ação ativa do jornalista como responsável pelo produto jornalístico. A esse 

respeito, Traquina (2005, p. 164) vai nos dizer que o jornalista “é o bode expiatório” dos 

males do produto jornalístico. 

Chegamos à idéia da “autonomia relativa” dos jornalistas em relação ao que está posto 

como controle que vem do poder econômico. Este pensamento encontra sua base na Teoria 

Estruturalista. Para os que defendem esta corrente, a construção da notícia não só pressupõe a 

natureza consensual da sociedade, como sublinha o papel das notícias no reforço da 

construção da sociedade como consensual. Os valores comuns formam a base dos 

conhecimentos culturais que são mobilizados para tornar inteligíveis os acontecimentos e 

fatos, ou seja, os valores comuns passam a incorporar mapas de significados (TRAQUINA, 

2005, p. 177). 

Vamos encontrar a idéia de notícia como construção na Teoria Interacionista, em 

oposição à idéia de distorção, apregoada pela teoria da ação política, bem como ao 

entendimento da notícia como espelho da realidade. No centro das investigações deste campo 

está o entendimento de que as notícias ajudam a construir a própria realidade, não podendo 
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simplesmente transmitir significados dos acontecimentos de forma neutra. A opinião dos 

media estrutura as representações dos acontecimentos. A riqueza das investigações no campo 

jornalístico, no que se refere ao construcionismo, está diretamente relacionada aos aspectos 

metodológicos que inovaram as práticas de pesquisa a partir dos anos 70. Princípios 

antropológicos passaram a incorporar boa parte das pesquisas no gênero, com estudos 

prolongados acompanhando a comunidade jornalística em suas produções. Esta perspectiva 

etnometodológica passa a encarar o jornalismo a partir das práticas profissionais dos 

produtores das notícias, observando este processo para além de uma visão mecânica do 

processo de produção (TRAQUINA, 2005, p. 172). A junção do interacionismo com a forma 

etnometodológica de observar é a base para uma teoria etnoconstrucionista (PEREIRA 

JÚNIOR, 2005, p. 25), na qual as notícias são resultado de um processo de produção, definido 

como percepção, seleção e transformação de uma matéria prima (principalmente os fatos) em 

um produto (as notícias). Esta teoria encara a produção das notícias como um processo 

interativo, onde diversos agentes sociais exercem um papel ativo de negociação constante 

(TRAQUINA, 2005, p. 184). 

A depender  da perspectiva adotada em relação aos atores sociais (TUCHMAN, 1983, 

p. 196), a abordagem teórica da notícia assume implicações diferenciadas. Tuchman aponta 

que a sociologia interpretativa sustenta que o mundo social proporciona normas que os atores 

invocam como recursos quando trabalham ativamente para realizar seus projetos e este 

fenômeno se produz simultaneamente. Diz ela:  

 

Se por um lado, a sociedade ajuda a dar forma à consciência, por outro, 
mediante a apreensão intencional dos fenômenos no mundo social dos 
fenômenos compartilhados – mediante seu trabalho ativo -, os homens e 
mulheres constroem e constituem os fenômenos sociais coletivamente. 
(TUCHMAN, 1983, p. 196). 

 

 

 



 67

Esta é a razão pela qual também percebemos que o percurso nos estudos da notícia nos 

remete à compreensão de atitudes e valores presentes no campo jornalístico, entendendo suas 

causas históricas e, por conseguinte, compreendendo melhor os significados contidos na 

materialidade da notícia. 

É comum identificar na ordem do dia-a-dia da produção elementos postos pelas 

diversas teorias. Entretanto, por estar nosso estudo baseado na idéia de construção social, 

adotamos em nossa investigação os princípios deste campo, para entender a notícia dentro de 

tal contexto.  

O processo da seleção dos fatos até a finalização editorial obedece a procedimentos e 

rotinas técnicas específicas de acordo com o meio. Esta poderia ser uma simplificação da ação 

jornalística, daquilo que chamamos de rotina. Falar desta relação e da produção da notícia 

parece-nos importante neste momento na medida em que consideramos estes elementos como 

constitutivos de uma realidade.  

Se a relação entre o cotidiano e as notícias, alimentadas pelos fatos que ocorrem no 

dia-a-dia, se dá pelo que é eleito enquanto fato noticiável, também é verdade dizer que para 

este processo há critérios que tornam elegíveis certos fatos como notícias. Submetido a estes 

procedimentos está o jornalista, autor/produtor, que dentro de um contexto cultural está 

permeado de influências que participam do processo de produção da notícia. Observar o 

processo de construção destas mensagens é parte da crença de que a mensagem é um produto 

socialmente produzido. Importa-nos agora saber o contexto social desta produção e as 

relações que se estabelecem ao longo desta produção para uma melhor compreensão do que 

estamos chamando de realidade (PEREIRA JUNIOR, 2005, p. 77-80). 

A capacidade de um fato se tornar notícia está atrelada àquilo que compõe o universo 

do jornalista, sua cultura profissional e as convenções desta atividade, sob quais convenções 

aportam as diretrizes e procedimentos desta atuação profissional. Este conjunto de fatores vai 
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estabelecer os pressupostos para o que vai se definir como notícia, ou seja, são critérios que 

vão definir a noticiabilidade do acontecimento. Segundo Pereira Júnior (2005, p. 81) são estas 

convenções profissionais que definem a notícia e legitimam o processo produtivo. 

No livro “Decidindo o que é Notícia” (2005, p. 81), Pereira Júnior vai nos apresentar 

três estratégias utilizadas pelas empresas para cobertura do espaço. A primeira é a 

territorialidade geográfica que, como o próprio nome sugere, acontece nos veículos como 

divisão de áreas de responsabilidade territorial. A segunda é especialização organizacional, 

áreas específicas de cobertura, com profissionais que ficam dentro de determinadas 

organizações, como governos, parlamentos, para cobertura dos fatos destas instituições. Por 

fim, temos a especialização de temas, que alimentam as secções específicas dos jornais, como 

caderno de esporte, política, etc. Com base nestas colocações, percebemos a necessidade de 

estabelecer uma rotina de processos para as práticas jornalísticas, sendo imprescindível 

considerá-las como práticas produtivas, que têm nos fatos e acontecimentos sua matéria prima 

para falar o que acontece no mundo social. Assim, entendemos que estes e outros 

procedimentos de rotina têm como objetivo diminuir a instabilidade dos acontecimentos do 

mundo, em sua natureza variável. 

Ao levarmos em conta o número de acontecimentos que ocorrem dia-a-dia, fica mais 

fácil compreender a complexidade do contexto noticioso – que muitas vezes é chamado de 

“reflexo da realidade”. A pergunta é: de qual realidade estamos falando? Entender que 

existem procedimentos nos ajuda a perceber que a notícia é um recorte específico de um dado 

momento da realidade e para isso se constitui de elementos que a legitimam enquanto tal. 

Neste sentido, o desafio dos veículos e dos meios de comunicação será o de decidir o que é 

notícia. O resultado desta operação responde ao que vamos considerar com uma dada 

realidade, ou seja, aquilo que foi apreendido pela notícia. Se por um lado a captação desta 

realidade ocorre por imposição das empresas jornalísticas, ou por imposição de uma ordem de 
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tempo (procedimentos), se vai estender uma rede de captura dos acontecimentos, ou por uma 

identificação geográfica (espaço), também é legítimo incorporar à observação os diversos 

papéis desempenhados no processo de produção e suas influências históricas e contextuais na 

operação do que é noticiável. O fato é que há muitos fatores implícitos nesta produção que 

vão interferir nas páginas do “jornal nosso de cada dia”. 

Centrar-se na figura do jornalista não é suficiente para traduzir o porquê de tal ou qual 

conteúdo figurar de tal ou qual forma no periódico. Há que se levar em consideração outras 

razões, como os fatos gerados, o tempo de produção e apuração dos fatos, as fontes de 

informação, apropriação do conteúdo pelas fontes, as pautas e as angulações propostas para o 

tema, os constrangimentos da organização, a linha editorial, e depois de mais alguns itens, 

vamos considerar o jornalista e seu repertório, a forma como ele lida com as variáveis que o 

circundam em sua rotina diária quando da produção e comentário dos fatos.  

Além destes fatores, queremos trazer presente o que Gommis (1991, p.36) assinala 

sobre a realidade social como interpretação da atividade jornalística, uma vez que o jornalista 

não vai se ocupar com o que sucede na intimidade das consciências, nem nas profundidades 

do inconsciente, mas na realidade social na medida em que esta produz feitos que aspira 

interpretar. Fica destacado com isso o caráter subjetivo desta ação pela escolha. Vai também 

chamar atenção para a operação por redução do tempo, posto que o jornalismo não vai 

interpretar toda a realidade, mas fragmentos dela. Neste sentido (1991, p.39), diz o autor que 

“a restrição básica se opera no tempo: trata-se de interpretar só o que é mais recente (...)”.  

O jornalismo vai trazer o presente para a realidade, ainda que este presente não seja o 

tempo real. Significa que temos aí um manejo no tempo das informações em que trazemos o 

passado para figurar no agora. E isso é apenas parte do processo que faz da construção da 

notícia uma realidade social. Seguindo esta linha entendemos que estas rotinas ganham uma 

dimensão importante ao serem consideradas como parte da realidade. 

 



 70

3.2. A promoção da pauta sobre infância e adolescência em PE: rotinas e 
procedimentos para agendar o tema na mídia 

 

A pauta jornalística é mais um componente da notícia que queremos explorar no 

conjunto de procedimentos na formulação de nossa idéia de construção social da realidade 

sobre o tema da infância e adolescência. Para isso, vamos compreendê-la dentro de um 

processo de produção do que é definido como notícia dentro e fora das redações, ao 

consideramos o trabalho das assessorias de imprensa, e também os processos negociais pelos 

quais os temas passam ao ganharem status de pauta jornalística.  

Como mais um elemento de intervenção na seleção da notícia, a pauta é uma 

contribuição norte americana ao jornalismo brasileiro, segundo aponta Marques de Mello 

(2003, p. 78). É a pauta que estabelece o roteiro para a atuação do jornalista e através dela o 

conjunto de tarefas se estabelece para os profissionais que fazem parte da redação. A 

importância de trazer à discussão o papel da pauta no contexto da notícia está atrelada ao 

reconhecimento deste item como mecanismo fundamental para pensarmos a importância dos 

filtros contidos na produção da informação e sua influência no contexto do noticiamento sobre 

os fatos. O que isso vai nos dizer? Considerando o que Marques de Mello (2003, p. 78) traz 

ao afirmar que “a pauta não é apenas um elenco de temas ou assuntos a serem observados 

pelos jornalistas, mas uma indicação dos ângulos através dos quais os acontecimentos devem 

ser observados e relatados”, percebemos na pauta um definidor da abordagem onde os temas 

podem ou não ganhar reforço de acordo com o olhar e o interesse de quem produz.  

A figura do pauteiro encarna basicamente a função de pré-selecionar as informações e 

indicar possibilidade de configuração de um determinado fato em notícia. Nos Estados Unidos 

este profissional, além de apontar as possibilidades citadas acima, deixa para o jornalista, 

responsável pela cobertura, a tarefa de relatar o fato (MARQUES DE MELLO, 2003, p. 79). 
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A diferença do papel deste profissional no Brasil, como aponta Mello (2003), está na 

sofisticação que esta função passa a ter nas redações, onde a pauta figura quase como 

receituário para a exploração do fato. A explicação para isso, segundo o autor, está na 

remuneração destes profissionais brasileiros. Não é raro a prática de substituição de 

profissionais mais experientes por iniciantes na profissão, o que vai repercutir na qualificação 

para o exercício da função, sobretudo no que diz respeito a coleta de dados e apuração dos 

fatos. A figura do pauteiro ganha ares de sofisticação uma vez que ao oferecer um roteiro 

mais detalhado para o jornalista na busca dos fatos, ele indica, além das evidências 

disponíveis, suas tendências previsíveis e recomenda variáveis que devem ser observadas 

mais atentamente, sugerindo fontes (MELLO, 2003, p. 79).  

O caminho percorrido pela pauta nos jornais e a forma como a sua produção é 

executada pelos profissionais da informação, dada a descrição de sua natureza receitual, 

também serve de inspiração para a produção do que pode ser proposto como notícia do lado 

de fora das redações. É com base nesta dinâmica que muitas assessorias de imprensa se 

alimentam e alimentam as pautas constantes que chegam para fazer parte do processo de 

seleção do que vai ser noticiado no dia seguinte pelos jornais. Com o vasto número de 

proposições diárias que chegam em forma de releases por fax e e-mails não seria inoportuno 

afirmar que a preocupação com uma boa pauta pode representar a preferência na seleção dos 

fatos que devem ou não entrar nos jornais. 

Pesquisa de mestrado8 sobre a utilização de release por dois dos maiores jornais em 

Pernambuco – Diário de Pernambuco e Jornal do Commercio – aprofunda a discussão sobre a 

participação dos repórteres na apuração e checagem dos dados e da apropriação dos releases 

integralmente como notícia pelos profissionais de jornalismo em Pernambuco. O estudo de 

caso aponta que no período de um mês, 44,7% dos releases aproveitados pelos jornalistas 

                                                 
8 SANTANA, 2004, p. 96. 
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foram publicados com pouca ou nenhuma alteração, reduzindo a quase zero a participação do 

repórter. No mês pesquisado, cerca de 60% do que foi produzido pelos dois jornais sobre a 

Universidade Federal de Pernambuco - objeto do estudo de caso - foi produzido pelas 

estratégias da assessoria de imprensa deste órgão. 

Estes dados conferem a idéia de status da pauta no contexto da notícia também em 

Pernambuco. Fica explícito como a formulação da notícia passa a ser algo produzido interna e 

externamente à redação dos jornais, por meio de assessorias de imprensa. Paralelo a isto, 

observamos a apuração e a checagem como uma exceção das rotinas observadas pelos 

profissionais destes dois jornais em Pernambuco, como constatou o estudo. Isso evidencia 

uma possível debilidade no resultado final da notícia. Vez que não se privilegia o 

aprofundamento de aspectos que são colocados pelas assessorias, ou minimamente a 

checagem da informação, muitas delas vindas de fontes oficiais, o que pode trazer visões 

distorcidas e ângulos incompletos da realidade. Isso fere o princípio básico do jornalismo 

ensinado pelas faculdades de comunicação que é checagem da notícia. Para citar apenas um 

destes princípios.  

A pauta da infância e adolescência vem no rastro destes processos, recortada pela 

dificuldade de aprofundamento de temas que envolvem este público. Os limites da imprensa 

brasileira colocados dentro da lógica do tempo de produção das notícias, e das rotinas como 

determinantes de um contexto definidor dos assuntos dos jornais, deixam mais dúvidas do que 

respostas sobre a inconformidade deste aspecto por parte dos profissionais das redações. A 

apropriação dos releases na íntegra, na constatação da pesquisa citada anteriormente, acende 

uma luz vermelha ao pensarmos na cobertura dos temas, em especial, o que trazemos aqui: a 

infância e adolescência como foco de preocupação deste estudo. 

O sistema de cobertura corresponde a um fator decisivo na seleção das informações, 

pois ao privilegiar certas organizações ou núcleos da sociedade e ao omitir outras, a empresa 
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praticamente marginaliza do fluxo noticioso vários setores da sociedade (MARQUES DE 

MELO, 2003, p. 80). 

O que nos leva a pensar que o privilégio na seleção dos temas dá-se, basicamente, pela 

pauta que consegue chegar por meio das assessorias de imprensa, em seguida, compete à 

qualidade destas informações preliminares a possibilidade de chegar até um repórter. Isso já 

seria suficiente para fazer um questionamento sobre o caráter elitista da informação, cuja 

estrutura se faz e se legitima em núcleos de poder.  

Este processo, conforme diz Melo (2003, p. 81) “deixa de fora do fluxo noticioso 

instituições de cunho comunitário, que por sua natureza estão mais próximas da vivência dos 

leitores e que ficam excluídas dos processos noticiosos passando a figurar apenas quando 

surgem problemas de grande repercussão”.  

A notícia da criança e do adolescente corresponde a esta afirmação ao observarmos os 

fatos que acordam nas páginas matutinas dos jornais. Comumente tratam de uma realidade 

excepcional que envolve este público, apesar de que muitas vezes este mesmo público está 

rodeado de questões do cotidiano que, por serem naturalizadas, “perdem sua força” no 

tratamento de temas também importantes, em detrimento do que é produzido pelas 

assessorias. 

Mello (2003, p. 81) engrossa o coro dos que alertam sobre a “passividade” dos 

repórteres encarregados de cobrir determinados setores, aceitando tranquilamente as versões 

dos informantes principais, sem o necessário confronto.  

Com temas de natureza social isso é ainda mais preocupante, uma vez que as 

restrições e limitações para uma ação investigativa não devem servir de escudo para uma 

atuação que esteja fora dos princípios colocados pela profissão, tais como: checagem de 

fontes, diversificação de opiniões, confronto, entre outros aspectos. É importante estarmos 

atentos ao que o cenário atual da imprensa pode embutir, em suas rotinas e processos. Ao 
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afirmarmos que a pauta da criança e do adolescente já faz parte das páginas dos jornais nos 

colocamos como leitores comuns, cuja percepção deste fato pode ser conseguida com uma 

leitura habitual. Porém, o olhar sobre a notícia a partir das rotinas pode descortinar o que está 

além do texto, sobretudo o que não é dito, considerando a agenda factual, rotatividade e 

experiência dos profissionais nas redações, decisões editoriais e até quadro financeiro no 

contexto da formulação da notícia. Isso infelizmente escapa aos olhos do leitor comum que 

desconhece as rotinas e filtros que a pauta enfrenta dentro das redações até chegar às páginas 

dos jornais e como são diversos os seletores que permeiam a produção da notícia. 

 

3.3. O outro lado da notícia: espaços de negociação e agendamento 

 

As pesquisas sobre os problemas referentes à produção das fontes e jornalistas 

marcam uma parcela importante das investigações sobre as teorias do “agendamento”, na qual 

a mídia é vista como determinante dos assuntos que chegam à sociedade através das escolhas 

dos temas que devem constituir a agenda pública. Segundo o formulador desta teoria, 

McCombs (2006, p. 81-82), os efeitos do estabelecimento da agenda no campo da 

comunicação sublinham boa parte dos estudos realizados nos Estados Unidos e em outros 

países como Argentina, Alemanha e Japão. Para este autor, a agenda-setting é um efeito 

sólido e estendido da comunicação de massa, derivado de conteúdos concretos da 

comunicação, principalmente em países com sistemas políticos e de comunicação 

razoavelmente abertos. Seus estudos englobam temas que vão desde direitos civis, meio 

ambiente, passando por pesquisas sobre drogas e uma ampla variedade de assuntos políticos e 

culturais que no transcurso de mais de 35 anos de investigação apontam para os meios de 

comunicação como condutores temáticos da agenda pública. 
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A centralidade no tocante a definição dos temas que chegam à opinião pública como 

um fenômeno jornalístico estabelece críticas a esta teoria para os que acreditam que tanto o 

público como os meios se limitam a responder ao entorno do qual fazem parte, sendo 

responsáveis, portanto, pelo que está posto enquanto informação disponível à opinião pública. 

Tanto em um caso como no outro, o papel dos meios de comunicação ganha destaque na 

ponte que estabelecem entre o mundo interno e externo à notícia. 

A facilidade em estudar as organizações jornalísticas e os debates teóricos e práticos 

no seio desta classe profissional deram maior destaque aos estudos da construção da notícia, 

privilegiando as organizações noticiosas em detrimentos das fontes. Isso se explica pela 

menor materialidade e visibilidade do trabalho realizado pelas fontes jornalísticas. Não 

obstante, despontam trabalhos voltados para as estratégias de luta e controle utilizados pelas 

instituições e a forma como isso chega às organizações noticiosas. Boa parte dos trabalhos 

dedicaram-se a saber como se estruturam e como organizam sua comunicação com os meios 

de informação, bem como suas estratégias de noticiabilidade (SANTOS, 1997, p. 11-21).  

Que lutas existem entre fontes na disputa pelo espaço da notícia e na conquista do 

interesse do jornalista? Como ela atua no interior de sua instituição? São algumas das 

preocupações levantadas para entender como a negociação está presente no espaço e no 

estabelecimento da notícia como agenda. As relações entre os diversos tipos de necessidades 

noticiosas, levam-nos a observar a diferença existente entre a organização jornalística e as 

expectativas por notícias pelos indivíduos e fontes. Se considerarmos a informação como uma 

atividade cujo protagonista não é unicamente o jornalista que está na redação, inevitavelmente 

vamos pensar nas fontes como nascentes dos acontecimentos, onde os fatos ganham seus 

primeiros contornos e que, a partir de estratégias de promoção, fazem com que estes assuntos 

cheguem até a redação. Ao chegar lá, o jornalista atuará na seleção e escolha do 

acontecimento, dando as angulações para o que será tomado como noticiável ao final do 
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processo. A idéia de negociação está clara na medida em que ambos os lados concorrem para 

o estabelecimento da relação na produção da notícia.  

As questões levantadas no âmbito das organizações noticiosas e os processos de 

tomada de decisão baseiam-se, em grande parte, no universo de valores das pessoas que o 

fazem. É com base na formação e preferência destes profissionais que os assuntos são 

selecionados na pirâmide burocrática e acabam chegando às páginas de uma publicação. As 

decisões sobre o tema escolhido, recorte e tratamento da informação são alguns dos 

procedimentos de rotina que criam os filtros desta atividade. Estes elementos, entretanto, 

influenciam o resultado da produção da notícia. A relação que os jornalistas estabelecem com 

as fontes e a forma como eles atendem a suas solicitações também vão influir na compreensão 

de como se desenha a negociação e luta pela produção informativa. Aquilo que constitui o 

acontecimento (SANTOS, 1997, p. 46), ou aquilo que a fonte procura promover é visualizado 

e reconstruído pelo jornalista. 

Ao olhar este cenário é importante não perder de vista a capacidade das fontes em 

desenvolver uma racionalidade estratégica, baseada no conhecimento das rotinas e práticas 

jornalísticas, com o intuito de oferecer um produto ou informação com maior capacidade de 

veiculação. A idéia de abastecer o jornalista encontra espaço na antecipação de uma agenda, 

em que muitas organizações investem conhecimento nos métodos de trabalho destes 

profissionais para tornarem mais precisos seus produtos e, com isso, atenderem aos anseios e 

expectativas deste público (o jornalista), ao mesmo tempo em que suprem as suas 

necessidades de promoverem uma determinada pauta. 

A este grupo se junta a ONG Auçuba, objeto de nosso estudo de caso, como fonte e 

promotora de uma pauta, em prol de uma causa, neste caso a infância e adolescência. Os 

processos utilizados pelo Auçuba dão conta de uma antecipação de agenda, com base no 

conhecimento das rotinas jornalísticas, criando estratégias de aproximação e contatos, 
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relativizando datas e agendas de acontecimentos públicos e negociando espaços dentro dos 

veículos. Estes fatores se traduzem em uma busca espontânea de muitos jornalistas por 

informações e conhecimentos específicos sobre a temática trabalhada pelo Auçuba. Também 

a disponibilidade de profissionais de comunicação dentro da ONG, que agilizam as respostas 

e solicitações dos jornalistas nas redações, são elementos que não se pode desconsiderar na 

dinâmica factual da notícia. No mínimo, podemos considerar estes elementos como 

facilitadores de um processo de muitas interações e negociações.  

A noção de fonte compreendida pelo Auçuba ultrapassa o mero fornecimento de 

informações, vai além, ao se considerar uma facilitadora dos processos que se propõe a 

mediar, ou melhor, promover e agendar um tema. Avança ao investir na estrutura e em 

profissionais que materializem a legitimação de seu trabalho por meio de estratégias 

midiáticas e do conhecimento do funcionamento das rotinas dentro dos veículos. A 

comunicação deixa de ser um instrumento e passa a se constituir como parte estratégica de sua 

estrutura. Com isso, os recursos utilizados alimentam uma rede de profissionais na medida em 

que o Auçuba oferece informações mais especializadas, faz contatos com outras ONGs, 

promove o assunto da infância e adolescência em outras instâncias ligadas ao tema. Como 

forma de legitimar-se, fomenta a informação de outras instituições que trabalham na mesma 

corrente, realiza eventos e analisa a informação veiculada, realimentando seu próprio trabalho 

localmente. 

A negociação passa pelo conhecimento das rotinas jornalísticas e, mais que isso, pela 

apropriação destas rotinas como parte de uma estratégia de promoção do tema da infância e 

adolescência na opinião pública. Este processo é assinalado pelo agendamento da mídia, por 

parte do Auçuba, dentro dos veículos de informação. Isso vai ocorrer por meio da relação de 

negociação que se estabelece entre a fonte e a organização noticiosa. A relevância 

(MCCOMBS, 2004, p. 179) de um objeto na agenda midiática influi na relevância do objeto 
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sobre a agenda pública. A idéia de atributos de agenda, dentro do mapa teórico compreendido 

pela teoria do agendamento (agenda-setting), encontra eco na ação desenvolvida pela ONG 

Auçuba, na medida em que os argumentos desenvolvidos para pautar o tema como notícia são 

permeados de atributos e valores decorrentes de um posicionamento político desta 

organização para convencimento dos jornalistas. Sobre isso McCombs (2204, p. 179) nos diz 

que “os argumentos convincentes são os enquadramentos, maneiras determinadas de 

organizar e estruturar a imagem de um objeto que desfruta de êxito entre o público”. São estes 

elementos, portanto, que vão repercutir na fixação da agenda.  

A preocupação do Auçuba na abordagem jornalística sobre o tema da infância e 

adolescência poderia ser traduzida aqui como uma preocupação direta com o impacto deste 

assunto na opinião pública. Por isso, investe no conhecimento das rotinas jornalísticas e na 

apropriação delas como parte da estratégia de convencimento dos jornalistas. Uma vez 

conhecendo as rotinas produtivas que permeiam o fazer jornalístico, torna-se mais fácil 

estabelecer prioridades, enquadramentos que podem despertar maior interesse na hora de 

negociar uma pauta nas redações. Dito de outra forma, “determinadas (MCCOMBS 2004, p. 

179) maneiras de descrever um objeto podem resultar mais convincentes que outras na hora 

de gerar a relevância de um objeto entre um público”.  Ao fazer isso, o Auçuba sinaliza sua 

intenção de agendar a mídia e faz esse movimento negociando seus interesses, seus 

posicionamentos e seus valores na fixação desta agenda, dentro de uma dinâmica própria de 

produção jornalística envolvendo: pautas, apurações, indicação de fontes, fornecimento de 

dados e informações seguras, além do acompanhamento do que é noticiado. Atividades que se 

repetem cotidianamente.  

O aspecto estruturante e estruturador da comunicação dentro da ONG Auçuba é 

observado por duas vias: a primeira é uma via interna, em que a comunicação aparece com 

destaque figurando como processo metodológico de seu trabalho, o que se percebe em outros 
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programas institucionais, principalmente os que envolvem jovens. Aqui, a missão e o trabalho 

da ONG ganham reforço ao socializar a produção do fazer mídia, com grupos de comunidades 

de baixa renda, atrelado a um processo de participação e educação. A outra via é externa e se 

constitui de um trabalho em que o valor político da ação da ONG chega a outros espaços, 

como a mídia, para reforçar o tema da infância e adolescência como relevante socialmente, 

em cujo valor circunscreve sua missão.  
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4. AS BASES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Cada acontecimento traz em si as impressões e experiências que são apreendidas, 

percebidas e analisadas, a partir do universo de quem o observa. Ao colocar no centro da 

atenção a relação sujeito e objeto, Bauer e Gaskell (2002, p. 18) apontam que esta discussão 

brota da comparação da perspectiva do autor e do observador dentro de um contexto amplo e 

fazem a seguinte pergunta: “como os acontecimentos se relacionam com as pessoas que os 

experienciam?”. 

A depender dos métodos e caminhos tomados pela investigação, esta pergunta pode 

apresentar diferentes respostas e inúmeras possibilidades de análise. Não queremos com isso 

abrir qualquer discussão sobre o valor de tal ou qual método de pesquisa, apenas levantar que 

a escolha do método resultará em um caminho e, consequentemente, as respostas serão de 

acordo com a perspectiva adotada pela investigação. 

A identificação do objeto e a forma de trabalhar as teorias como base para entender e 

aprofundar aspectos de uma parcela da realidade – aquela cujo interesse individual, 

inicialmente, passa a compor um quadro de referências para outros coletivos – resulta no 

método científico. Este último auxilia a pensar e tratar o objeto de forma objetiva. 

Para este estudo nos apoiamos na idéia das quatro dimensões da pesquisa social 

(BAUER E GASKELL, 2002, p. 19), que descrevem o processo de pesquisa pela combinação 

dos seguintes elementos: princípios do delineamento, geração de dados, análise dos dados, 

interesses do conhecimento, como mostra a tabela 1. 
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Tabela 5: As quatro dimensões no processo de pesquisa 

 

Princípios do 

delineamento 
Geração de dados 

Análise dos 

resultados 

Interesses do 

conhecimento 

Estudo de caso Entrevista individual Formal  

Estudo comparativo Questionário Modelagem estatística  

Levantamento por 

amostragem 
Grupos focais Análise estrutural Controle e predição 

Levantamento por 

painel 
Filme Informal 

Construção de 

consensos 

Experimento Registros áudio visuais Análise de conteúdo 
Emancipação e 

“empoderamento” 

Observação 

participante 

a) observação sistemática 

b) coleta de documentos 

a) codificação 

b) indexação 
 

Etnografia Registros de sons 

Análise semiótica 

Análise retórica 

Análise de discurso 

 

 

 

Optamos por trabalhar em um estudo de caso da ONG Auçuba Comunicação e 

Educação, em cujo processo de interação com a mídia se faz pelo uso da comunicação 

jornalística. Este estudo compreendeu a leitura de documentos institucionais e produtos 

jornalísticos produzidos por esta ONG, notadamente, no mês de abril de 2007, como 

referencial metodológico para vislumbrar os resultados das investidas comunicacionais usadas 

por ela para o agendamento do tema da infância e adolescência na mídia local. 

Ao estabelecer as bases desta investigação assumimos a perspectiva de que a 

comunicação é uma das formas de perceber e experienciar o mundo e as coisas do cotidiano. 
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É a partir da comunicação que nos “asseguramos” sobre os fatos, dirimimos dúvidas e 

incertezas que permeiam nosso dia-a-dia e que, a partir do que é noticiável, nos confere a 

sensação de que estamos informados, “seguros sobre os acontecimentos”. A realidade 

apresentada pelos meios de comunicação se transforma em experiências vivenciadas que vão 

constituir e ser constituintes da realidade social. E é esta realidade, acentuada nos processos 

de comunicação, que se transformou em matéria prima, conferindo-nos dados para pensar 

uma das suas dimensões, aquela circunscrita aos modos de interagir pelos processos de 

comunicação, aqui em especial destacado pelo aspecto formal da comunicação jornalística, 

pois como afirmam Bauer e Gaskell (2002, p. 22) “os dados formais reconstroem a maneira 

pela qual a realidade social é representada por um grupo social”. 

Documentos e produtos informativos foram usados para compor o quadro de análises. 

O uso de entrevistas semi-estruturadas com um único respondente por vez (BAUER E 

GASKELL, 2002, p. 64) é um dos recursos deste estudo, com ênfase na observação do 

universo pesquisado, baseado nas falas individuais dos entrevistados: aqui representados 

pelos jornalistas do Jornal do Commercio, Folha de Pernambuco e do Auçuba. 

Bastante utilizadas nas ciências sociais empíricas, as entrevistas semi-estruturadas têm 

como objetivo neste trabalho provocar respostas, pontos de vistas sobre os fatos vivenciados 

pelo público envolvido no universo da pesquisa, com opiniões e entendimentos que possam 

ser comparados e confrontados com as hipóteses e expectativas deste estudo, que procura 

investigar as formas de relação entre fontes e jornalistas, como elas se estabelecem e passam a 

fazer parte de uma construção midiática como estratégia para o agendamento da notícia sobre 

a criança e o adolescente no estado de Pernambuco.  

Pretendíamos juntar elementos para uma compreensão deste público, os jornalistas, em 

relação aos valores, motivações e comportamentos específicos dentro do seu espaço social, 
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aqui entendido pelo exercício da função jornalística no tratamento de temas referentes à 

infância e adolescência.  

 

O primeiro ponto de partida é o pressuposto de que o mundo social não é um 
dado natural, sem problemas: ele é ativamente construído por pessoas em 
suas vidas cotidianas, mas não sob condições que elas mesmas 
estabeleceram. Assume-se que estas condições constituem a realidade 
essencial das pessoas, seu mundo vivencial. (BAUER E GASKELL, 2002, 
p. 65) 

 

Esta afirmação abriga as bases de observação desta pesquisa, centrada no universo dos 

jornalistas, entendidos como atores sociais, examinando suas vivências profissionais e, em 

decorrência, suas produções noticiosas, como elementos para ampliar o entendimento sobre as 

estratégias de agendamento da notícia sobre a criança e o adolescente. Contudo, os 

imperativos do mundo social e suas representações se articulam neste universo simbólico, 

dinamizando o jeito de fazer e pensar a realidade das coisas. 

As constituições simbólicas implícitas neste novo jeito de se conceber, fazer e pensar a 

realidade perpassam a comunicação, a forma de fazer a notícia, a forma de interagir com ela. 

Aquilo que Jovchelovitch (2003, p. 67) define como “a experiência da pluralidade e da 

diversidade entre perspectivas diferentes - que podem levar ao entendimento e ao consenso”. 

Isso tudo nos remete a olhar a multiplicidade de campos por onde as representações sociais 

podem ser cultivadas e se estabelecer. E a comunicação é, sem dúvida, um destes campos. 

Corroborando esta afirmação, Bauer e Gaskell ( 2002, p. 20) dizem que “a pesquisa social vai 

se apoiar também nos dados sociais – dados sobre o mundo social — que são o resultado e 

são constituídos nos processos de comunicação. 
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4.1. RECORTE METODOLÓGICO 

 

As notícias veiculadas pelos jornais Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio, no 

mês de abril de 2007, relacionadas ao tema da criança e do adolescente, foram contadas e  

classificadas. Os exemplares que compuseram este universo de classificação circularam de 

segunda a domingo. Vale salientar que a escolha destes dois veículos deu-se de forma 

aleatória, embora consideremos as diferenças editoriais entre ambos. A classificação das 

notícias obedeceu à categorização temática utilizada pelo Auçuba, e pelas instituições que 

fazem parte da Rede Andi Brasil, em sua análise de mídia (Tabela 2). 
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Tabela 6: Classificação de temas e subtemas. 

Temas SUBTEMAS 
1- Acidente  
2- Comportamento   
3- Comportamento-consumo  
4- Comportamento-sexualidade  
5- Cultura  
6- Deficiência  
7- Desaparecidos  
8- Direitos e justiça  
9- Drogas  
10- Esporte e lazer  

11- Educação 

 

Educação infantil 
Educação-ensino fundamental 
Educação-ensino médio 
Educação -profissional tecnológica 
Educação- supletivo/jovens 
Educação-acesso ao ensino superior 
Educação- vários níveis de ensino 
Educação- analfabetismo 
Educação- outros 

12- Trabalho infantil  
13- Exploração e abuso sexual  
14- Internacional/américa latina  
15- Internacional/outros países  
16- Medidas sócio educativas  
17- Meio ambiente  
18- Mídia  
19- Migração e deslocamento  

20- Saúde 

 

Saúde- materna 
Saúde -HIV/AIDS 
Saúde –mortalidade infantil 
Saúde- nutrição 
Saúde- malária, hanseníase, tuberculose 
Saúde –outros 

21- Abandono/situação de rua e abrigos  
22- Convivência familiar/direitos da família  
23- Trabalho legal  

24- Violência 

 

Violência-atos violentos (agente) 
Violência-atos violentos (vítima) 
Violência-atos violentos (agente-vítima) 
Violência-institucional 
Violência-conflitos armados 
Violência-gangues 
Violência –outros 

25- Desigualdade/igualdade de gênero  
26- Desigualdade/igualdade de raça e etnia  
27- Pobreza e exclusão social  
28- Questões demográficas/populacionais  
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Esta categorização, compreendida em 28 temas, foi mantida para contagem, análise de 

abordagem e comparação de resultados das estratégias do Auçuba e processos de 

agendamento em relação aos produtos de informação desta ONG. Entretanto, ao observar os 

dois veículos no mês de abril, identificamos alguns aspectos da abordagem no que se refere às 

angulações temáticas, editorias mais comuns onde o tema aparece. Isso também nos deu base 

para reflexão sobre o trabalho informativo e indicativo da notícia realizado pelo Auçuba, no 

contexto de suas construções e representações sociais para perceber o agendamento local da 

infância e adolescência. Sobre isso, as notícias dos jornais foram observadas seguindo esta 

ótica: 

 

 Espaços de cobertura concedidos aos temas do universo da criança e do adolescente 

pelos jornais, com base nas categorias temáticas já citadas; 

 Forma de representação dos temas nas matérias e notícias; 

 Cadernos e Editorias onde os temas aparecem com maior freqüência; 

 A criança e o adolescente observados no contexto das notícias; 

 O aspecto legal e de proteção representado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

em relação aos temas observados; 

 

Estes parâmetros de observação se entrelaçam com as falas sobre as dinâmicas e 

rotinas concedidas pelos próprios jornalistas no exercício de sua função. 

Os produtos e registros internos realizados pelo Auçuba no mês de abril também 

foram analisados, desta vez com o objetivo de identificar as estratégias produtivas utilizadas 

para pautar o tema com os jornalistas. São eles: 
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a) Clipping; 
b) prioridade absoluta; 
c) Pautas especiais; 
d) Pautas extras (institucionais); 
e) Tabela de desempenho; 
f) Banco de fontes; 
g) Mailling de jornalistas. 

 
 

A observação dos produtos de notícias considerou as seguintes questões: 

 

 Quais temas são sugestões mais freqüentes feitas pelo Auçuba? 
 Quais sugestões foram notícias mais freqüentes nos jornais neste período? 
 As fontes que o Auçuba indica aparecem nas matérias? 
 Os encaminhamentos sugeridos pelo Auçuba em seus produtos são 

acolhidos pelos jornalistas? 
 O que foi comum na observação das notícias que saíram, por sugestão do 

Auçuba, nos dois jornais? 
 

Observamos os registros internos (tabela de desempenho, banco de fontes e mailling 

de jornalistas) para auxílio na análise e confronto de resultados. No Auçuba também 

utilizamos entrevistas. Foram ouvidas a coordenadora da instituição, Gorete Linhares, e a 

coordenadora do programa Só para Fazer Mídia, Rosa Alice Sampaio. Ambas jornalistas. O 

cargo de assessor de comunicação, instituído há um ano pela ONG para cuidar dos processos 

institucionais da gestão interna da comunicação - para além de projetos - estava sem este 

profissional. Até a conclusão desta fase da pesquisa ainda não havia chegado nova pessoa 

para ocupar a função. 

Nos dois jornais também entrevistamos os jornalistas. Ao todo conversamos com 11 

profissionais, entre editores, redatores e subeditores. A escolha dos mesmos obedeceu aos 

critérios de hierarquia, profissionais de editorias onde este tema esteve presente, equilíbrio de 

gênero, tempo de profissão. Optamos por resguardar os nomes dos entrevistados. (Tabela 3). 
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Tabela 7: Perfil dos profissionais entrevistados na pesquisa. 

Identificação 

na pesquisa 
Função no veículo 

Tempo de 

Jornalismo 
Tempo no veículo Gênero 

Editor geral 1 Editor chefe 43 anos 21 anos Homem 

Editor geral 2 Editor geral 26 anos 10 anos Homem 

Jornalista 1 Repórter 2 anos 1 ano e nove meses Homem 

Jornalista 2 Chefe de reportagem 5 anos 1 ano e meio Mulher 

Jornalista 3 Editora executiva 18 anos 2 anos e meio Mulher 

Jornalista 4 Editora 11 anos 10 anos Mulher 

Jornalista 5 Editora 7 anos 6 anos Mulher 

Jornalista 6 Repórter 21 anos 15 anos Mulher 

Jornalista 7 Colunista 40 anos 10 anos Homem 

Jornalista 8 Repórter especial 11 anos 11 anos Mulher 

Jornalista 9 Sub-editor 16 anos 8 anos Homem 

 

 

Dois dos entrevistados têm a titulação de Jornalista Amigo da Criança, concedido pela 

ANDI aos profissionais que se destacam no tratamento das notícias sobre a criança e o 

adolescente.  

As entrevistas com os jornalistas do Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco 

ocorreram no espaço de trabalho destes profissionais. As perguntas buscaram perceber alguns 

pontos importantes na abordagem do tema da criança e do adolescente, no tratamento das 

notícias. Vale dizer que a análise das notícias, a análise dos produtos de pauta, a escolha de 

dois jornais e outros recursos utilizados no enquadramento deste estudo de caso, respondem a 
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um contexto metodológico para dar conta dos fatores presentes no agendamento do tema da 

criança e do adolescente: relação que se constrói, a representatividade que se conquista e os 

atributos e valores postos como elementos influenciadores para a construção de uma realidade 

sobre um determinado público. 

O agendamento enquanto teoria do campo jornalístico está em composição com as 

teorias das representações sociais e da construção social da realidade. A complementaridade 

dos estudos nestes campos de pesquisa nos confere um conjunto de fatores para pensar um 

corpus metodológico. A hipótese de agenda-setting (WOLF, 2003, p. 153) sustenta que a 

mídia é eficaz na construção da imagem da realidade que o indivíduo começa a estruturar.  

Como pano de fundo deste processo está a representatividade da comunicação, pela 

legitimidade de tratar os fatos como notícias, seu caráter constituidor de processos e também, 

porque não dizer, constituidor de uma realidade.  
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4.2. APRESENTANDO AS INSTITUIÇÕES 

 

Auçuba Comunicação e Educação 

 

A palavra Auçuba, em tupi, significa “grande bom sentimento”. Em 1984 um grupo de 

amigos formado por duas jornalistas, um sociólogo, um geógrafo e um artista plástico, 

motivados em realizar produções culturais, se reúnem para então formar o momento 

embrionário do que em 1989 resultaria na constituição de uma ONG - Organização Não 

Governamental, sem fins lucrativos. Desde então adota como filosofia a opção de trabalhar a 

formação dos jovens para uma sociedade mais justa, através do acesso à informação, à 

tecnologia e ao saber. Voltada para a comunicação e educação, a ONG Auçuba desenvolveu 

ao longo destes anos projetos dedicados ao atendimento direto de adolescentes e jovens na 

linha do protagonismo juvenil, projetos nas áreas de responsabilidade social da comunicação, 

formação de educadores, campanhas de mobilização para garantia do registro civil de 

nascimento gratuito, publicações de análises de mídia, entre outros projetos. 

Atualmente dedica-se a dois programas, a saber: 

1- Programa Canal Auçuba – Trabalha as linguagens da comunicação com jovens através dos 

projetos: Escola de Vídeo, Núcleo de Comunicação Comunitária, Projeto Escola Oi Kabum! 

de Arte e Tecnologia. O traço marcante deste programa é a promoção do protagonismo 

juvenil – o jovem como ator social – pelo uso das novas tecnologias de comunicação através 

de processos educativos. Hoje, jovens que fizeram parte do projeto Escola de Vídeo 

constituem-se como os educadores nos Núcleos de Comunicação Comunitária, sendo os 

responsáveis pela formação dos integrantes do Projeto Escola de Vídeo. O Canal Auçuba está 

presente em 12 comunidades do Recife, a saber: Morro da Conceição, Bomba do Hemetério, 
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Alto Santa Teresinha, Campina do Barreto, Coque, Coelhos, Santo Amaro, Pilar, Peixinhos, 

Ilha de deus, Brasília Teimosa e Totó. 

2- Programa Só para Fazer Mídia - Trabalha a formação de profissionais da comunicação 

sensíveis às ações sociais. Deste programa faz parte a agência de notícias, cuja atuação 

acontece articulada com a Rede ANDI Brasil, e a assessoria júnior de comunicação, onde são 

desenvolvidas ações estratégicas com o objetivo de potencializar a comunicação de ONGs no 

Recife, que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este programa engloba 

ações de mobilização, campanhas, articulação com fontes, formação na área de comunicação 

com conselhos de direitos da criança e do adolescente.  

Além destas duas ações programáticas que abrigam os projetos da instituição, a ONG 

conta com um assessor de comunicação que cuida das informações institucionais geradas para 

imprensa e para o conjunto de parceiros estratégicos. No momento de realização da pesquisa a 

profissional que ocupava o cargo tinha pedido desligamento da ONG. Contudo, havia a  

perspectiva de contratação de um novo jornalista para esta função.  

A equipe do Auçuba é formada por um grupo multidisciplinar de aproximadamente 50 

profissionais, com formação em diversas áreas: jornalismo, educação, relações públicas, 

administração, psicologia, design gráfico, artes, para citar alguns.  

Sua estrutura está assim desenhada: 1 Coordenador executivo, 2 Coordenadores de 

programas, 1 assessor de comunicação, 1 assessor pedagógico, Coordenadores de projetos,  

educadores, técnicos auxiliares e monitores de projetos. Estas instâncias são representadas no 

colegiado, que se reúne uma vez por semana, para as definições e encaminhamentos 

institucionais. Alguns destes encontros têm caráter mais estratégico, com discussões políticas 

que envolvem posicionamentos e alinhamentos internos da ONG sobre alguns temas que 

estão em seu universo de atuação. É a natureza da reunião que define a representatividade do 

colegiado. 
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Além desta instância, há um conselho formado por pessoas de diversas áreas, que são 

convidados pela instituição. Este conselho é de caráter consultivo e se reúne, pelo menos, uma 

vez por ano, para o acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do trabalho 

institucional. Este conselho integra um grupo de 5 pessoas: 1 presidente, 1tesoureiro e mais 3 

representantes consultivos. 

 

Jornal Folha de Pernambuco 

 

A Folha de Pernambuco surge em 1998, com uma proposta editorial diferenciada em relação 

aos dois jornais que já existiam localmente. Voltado para as camadas mais populares, a Folha 

de Pernambuco conquistou parcela significativa de leitores das classes C, D e E, chegando a 

ser considerado em 1999, como o de maior número de vendagens avulsas, segundo o Instituto 

Marplan e o Instituto Verificador de Circulação (IVC). Naquele mesmo ano investiu no 

parque gráfico e suas páginas tornaram-se mais coloridas. Seu formato é stand e segue uma 

divisão por cadernos, como mostramos a seguir: 

a) Primeira Página - Traz as principais manchetes do dia e chamadas dos assuntos de 

cada caderno e editoria; 

b) Grande Recife - voltado para os assuntos locais de grande repercussão no estado; 

c) Política - apresenta a cena política e suas principais lideranças. Fala dos 

acontecimentos nos poderes executivos, legislativos e judiciário, local e nacional; 

d) Esportes - Assuntos sobre modalidades profissionais e amadoras do esporte. Aos 

domingos, recebe um formato especial de tablóide intitulado Suplemento Golaço; 

e) Economia - traz informações sobre a economia local e assuntos relacionados às micro, 

pequenas e médias empresas, serviços ao consumidor, mercado econômico e notícias 

nacionais e internacionais referente a estes setores; 
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f) Programa - É um caderno de entretenimento, com assuntos de cultura, arte e diversão. 

Traz pequenas seções como: horóscopo, o universo feminino e acontecimentos da 

sociedade. Às terças-feiras traz informações turísticas e às quintas-feiras destaca 

eventos e acontecimentos nos bairros; 

g) Polícia - Tem formato tablóide e páginas coloridas. Sua característica marcante está 

nas fotos, com exposição detalhada de cenas fortes de violência. Aos domingos o 

caderno abre espaço para matérias especiais investigativas. É o caderno mais lido do 

jornal, segundo dados do Instituto Marplan, 2005; 

h) Informática - veiculado às quartas-feiras, traz informações sobre tecnologia. Em sua 

concepção tenta se aproximar do formato revista, com utilização de muitas fotos; 

i) Classificados - Circulação diária. Traz informações sobre imóveis, veículos, serviços e 

empregos. 

O jornal pertence ao grupo EQM, do empresário Eduardo Queiroz Monteiro, que 

possui rádio (Rádio Folha), jornal on line ( Folha Digital) e jornal impresso . 

A Folha de Pernambuco é um jornal jovem – vai completar 10 anos no mês de abril de 

2008 - se consideramos os dois outros que seguem um padrão semelhante. Jovem também é a 

média de idade do seu corpo de profissionais, a maioria deles entre 25 e 27 anos. Possui um 

contingente de 58 jornalistas e aproximadamente 22 estagiários. Estes últimos representam 

26, 25% do seu quadro e realizam função de repórter em muitos casos. 

O jornal possui uma média de circulação de 30 mil exemplares, com maior inserção 

entre leitores da região metropolitana do Recife. O público masculino figura como 

preferencial no seu conjunto de leitores. Além de Recife e região metropolitana, está presente 

- com periodicidade diária - nas capitais João Pessoa, Natal, Brasília.  
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Jornal do Commercio 

 

Fundado em 3 de abril de 1919, é o segundo jornal mais antigo de Pernambuco. 

Integra o sistema Jornal do Commercio de Comunicação (JCPM) que possui duas emissoras 

de rádio (Rádio Jornal do Commercio e JC/CBN Recife), uma cadeia de rádios do interior, 

uma emissora de televisão (TV Jornal/ filiada ao SBT), e o portal JC OnLine. Os 

empreendimentos do grupo JCPM estão sob a direção do empresário João Carlos Paes 

Mendonça. Além de comunicação, as ações do grupo atuam em negócios imobiliários e 

Shopping Centers. Também há o Instituto JCPM de Compromisso Social e a Fundação Pedro 

Paes Mendonça, nome do pai do empresário. Esta fundação existe desde 1989 na região 

Agreste do estado de Sergipe, a 80km da capital Aracaju, no distrito de Ribeirópolis. Entre 

suas ações há uma escola para crianças e jovens. 

Nos últimos 15 anos, o sistema JC passou por uma reestruturação, com investimentos 

em estrutura, informatização e impressão. O jornal ganha impressão digital, com capacidade 

para imprimir 100 mil exemplares coloridos por hora. 

Possui um conjunto de 268 profissionais que atuam no jornalismo, sendo que 14 destes 

são estagiários, ou seja, 10% do quadro. Estes últimos trabalham 5 horas por dia e são 

acompanhados por profissionais formados e mais experientes. Desempenham função de 

repórter em matérias de menor peso, segundo informações do editor chefe. 

A capilaridade deste periódico ocorre em maior grau nas classes A e B. Sua circulação 

paga é em torno de 41 mil leitores semanais.  Possui formato stand e sua divisão em cadernos 

se apresenta da seguinte forma: 

a) Primeiro caderno - Abrange as editorias Brasil, internacional e opiniões, colunas 

locais repórter JC (assuntos gerais);  
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b) Cidades - Basicamente composto de notícias sobre a região metropolitana. Contempla 

as seções Ciência e meio ambiente e defesa do consumidor; 

c) Economia - É um caderno de informações sobre o mercado local; 

d) Caderno C - Trata de temas nas áreas de cultura, música e gastronomia, com notícias 

sobre cinema, literatura, artes plásticas, com espaço dedicado a coluna social;  

e) Informática - é um caderno semanal, encartado sempre às quartas-feiras, com assuntos 

que versam sobre tecnologia; 

f) Revista JC - Encarte que sai aos domingos, com um tema específico: 

Comportamentos, saúde, história; 

g) Mais esportes - Sai todas as segundas com informes sobre as diversas modalidades 

esportivas; 

h) Turismo e lazer - traz Informações turísticas e sugestões de viagens e itinerários. Sai 

às quintas-feiras; 

i) JC na TV - É um encarte que sai aos domingos, com informações variadas sobre a 

programação da TV das emissoras, vida das celebridades, entre outros assuntos de 

entretenimento (vem em formato tablóide); 

j) Classificados - Informações sobre compra e venda de imóveis, veículos, empregos e 

serviços. 
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5. UM JEITO DE AGENDAR A MÍDIA 

 

Ao mergulhar nos estudos sobre agendamento para entender a forma de trabalho do 

Auçuba com a mídia, estava claro que a contagem dos produtos e sugestões feitas pela ONG  

aos jornalistas não poderiam ser simplesmente comparadas aos resultados de pautas 

emplacadas nos veículos. Seria uma forma simplista de trabalhar uma teoria como o 

agendamento que ao longo do tempo vem se revendo e sendo utilizada nos contextos mais 

diversos, sobretudo atrelada a outras teorias para trabalhar o campo jornalístico, opção que 

também adotamos. 

O aspecto simbólico presente na relação desta ONG com o meio informativo, não se 

resume aos produtos enviados. O cenário político ao qual pertence, alinhado à promoção e 

garantia de direitos ao público infanto-juvenil, é um dos fatores que torna esta relação 

diferenciada no estabelecimento de suas pautas. Fora isso há outros fatores que permeiam este 

universo: a identificação e apropriação do contexto noticioso pela ONG, rotinas jornalísticas, 

profissionais do campo, estratégias e produtos pensados para fornecer e subsidiar as redações 

e profissionais dos veículos - com informações bem apuradas - são dados importantes a se 

considerar. Estes fatores ocorrem atrelados a uma atuação que se pauta na forma de conceber 

a comunicação como propulsora de metodologias de trabalhos pedagógicos utilizadas para 

trabalhar com outros públicos, crianças e adolescentes, educadores, conselhos de direitos, 

outras ONGs, por exemplo, sendo eles também fontes na produção de seus informativos. 

Entender a relação do Auçuba, como fonte, para responder a pergunta sobre o agendamento 

da criança e do adolescente precisou considerar estes elementos como constitutivos do cenário 

de análise. Por outro lado, fomos entrevistar os jornalistas, ouvi-los no contexto das relações 

com o Auçuba. E avançamos na dimensão temática da criança e do adolescente para 

estabelecer conexões com esta relação. 
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O Auçuba possui um programa específico para trabalhar aspectos da relação com a 

pauta da infância e adolescência, o Só para Fazer Mídia. Este programa se divide em ações 

locais e estratégias nacionais, articuladas com a Rede Andi Brasil. Embora as estratégias 

sejam nacionais, a função delas também perpassa o fortalecimento das atividaddes 

desenvolvidas localmente. São vários os públicos com os quais este programa se relaciona: 

conselhos de direitos, tutelares, outras ONGs, instituições do poder público, especialistas de 

diversas áreas que atuam no universo da criança e do adolescente, organizações 

internacionais, fundações e institutos empresariais que apóiam projetos nesta linha. Todos 

fazem parte de um banco de fontes com 119 contatos. A mala de envio dos produtos de 

comunicação do Auçuba chega a aproximadamente 800 endereços. Um campo específico 

desta lista abriga os contatos dos jornalistas de vários veículos de comunicação de 

Pernambuco e outros estados, bem como assessorias específicas. Estes dados são atualizados 

periodicamente.  

O programa ocupa uma sala, com 4 computadores em rede, fax, telefone. Funciona em 

dois expedientes com um corpo de profissionais bem divididos em suas funções. Uma 

jornalista, que coordena o Só para Fazer Mídia, com 8 horas de dedicação diária, 2 jornalistas 

com 6 horas de dedicação, voltadas às ações de mobilização, e seis estagiários com 5 horas de 

trabalho diários. Estes últimos realizam ações programáticas sempre com o acompanhamento 

de um dos profissionais da instituição. O processo de formação destes jovens é em serviço.  

O Só Para fazer Mídia está integrado às ações da Instituição como um todo, entretanto, 

não é responsável pelas estratégias de comunicação do Auçuba, ficando esta função a cargo 

da assessoria de comunicação, que no momento da pesquisa estava sem este profissional. A 

divisão destes dois espaços de trabalho internamente, responde a duas questões: ao que é de 

natureza fim da comunicação, materializado pelos programas - voltado para concretizar sua 

visão e missão - e ao que é de natureza meio, centralizado nos processos internos de gestão, 
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ou seja, mais voltados para a Instituição, fluxos informacionais, sua visibilidade, sua relação 

estratégica com parceiros e com seu corpo de profissionais. A assessoria de comunicação, 

dentro destes moldes, é uma discussão recente na ONG, aproximadamente um ano, e surge 

para acompanhar o processo de maturação que a Instituição vem passando no acúmulo de 18 

anos de existência, como nos disse a coordenadora geral da Instituição, Gorete Linhares.  

No conjunto, a equipe de profissionais do programa Só pra Fazer Mídia é bastante 

jovem. A coordenadora do programa tem 4 anos de formada em jornalismo e 8 de formação 

em relações públicas, seguida das duas jornalistas com  2 e 5 anos de profissão. A 

coordenadora geral da organização, que também é jornalista, tem 26 anos de formação e 

atuação neste campo.  

As estratégias de agendamento da mídia utilizadas pelo Auçuba se materializam, entre 

outras coisas, na rotina imposta pela produção de alguns materiais. Cada um deles responde a 

uma intenção e descreve um perfil de público ao qual será encaminhado. 

O clipping Pernambuco (figura 1) é um resumo diário das notícias publicadas pelos 5 

jornais, analisados pela ONG diariamente. Estes resumos são modificados pela equipe 

considerando aspectos e focos relevantes sobre o tema na ótica do Auçuba. Também os 

termos pejorativos são retirados (menor, prostituição infantil, entre outros) e alterados no 

texto. 
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Quarta-feira, 25 de abril de 2007

 

 Assistência à primeira infância 

 Jovens divulgam I Semana Mundial de Segurança no Trânsito 

 Projeto utiliza tecnologia como instrumento de inclusão social 

Figura 3: Resumo das notícias publicadas nos principais jornais de Pernambuco 
Consultar anexo 3 para obter os textos na íntegra. 

 

O clipping é reenviado aos próprios jornalistas da redação e a outros grupos da lista. 

Observamos que em muitos casos o foco do resumo é diferente da abordagem feita pelo 

jornal. A idéia de modificar o texto e devolver aos jornalistas responde ao aspecto 

propositivo, também trabalhado pela ONG com este público, de que é possível escrever sem 

perder o enfoque jornalístico, factual, porém apontando outras angulações para o tema. Não 

raro a nota traz uma observação contrária ao que foi colocado pelo jornal, reforçando uma 

posição da ONG no seu papel político de trabalhar a idéia da criança e do adolescente a partir 

da construção e, acrescentaria, reconstrução da notícia.  

Esta ação se aproxima da noção de enquadramento, colocada por McCombs (2004,p. 

166), na qual o estereótipo e a construção da imagem tem a ver com a relevância dos 

atributos. Este conceito compõe o estabelecimento de agenda do segundo nível. 

Um outro produto que analisamos foi o Prioridade Absoluta (Figura 2). De 

periodicidade semanal, enviado às segundas-feiras, este material se constitui como uma 

grande agenda dos acontecimentos que vão ocorrer na semana.  
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De 09 a 15 de abril de 2007 

Edição 266 

 

Pauta 

 Movimentos sociais debatem redução da maioridade penal 

 

Agenda 

 Cendhec promove curso para discutir trabalho infantil 

 São José da Coroa Grande incentiva doações para o Fundo da Infância 

e Adolescência 

 Festival de Teatro para Crianças prorroga inscrições 

 Nova Descoberta tem a II Feira de Saúde e Direitos Humanos 

 

Notas 

 Projeto Assistir chega a organizações do Estado 

 Jornalistas pernambucanos ganham prêmio nacional  

 ONU realiza Semana de Segurança no Trânsito 

Figura 4: Pautas enviadas semanalmente para os principais veículos 
de comunicação de Pernambuco 

*Consultar anexo 4 para obter os textos na íntegra. 
 

O “Prioridade Absoluta" vem com uma pauta, mais específica e extensa, que ganha 

destaque de apuração e dados para a cobertura. Os outros itens, agenda e notas, seguem um 

formato mais objetivo e enxuto. Todos os itens deste produto versam sobre fatos envolvendo 

as temáticas trabalhadas pelo Auçuba com recorte nas ações relacionadas à criança e ao 

adolescente. Para a confecção deste material é realizada uma “ronda” (termo utilizado 

internamente) com as fontes usuais do Auçuba: assembléia, conselhos da capital e do interior, 

instituições diversas que atuam no atendimento à infância e juventude. O Auçuba também 

recebe muitas informações, especialmente de ONGs, que já conhecem este trabalho e desejam 
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comunicar e visibilizar suas ações, através dos produtos realizados no Só Para fazer Mídia, à 

imprensa. As demandas das ONGs representam quase 90% dos contatos realizados. Outras 

organizações do interior que promovem atendimento a criança e ao adolescente também 

procuram e são contatadas nesta ronda, graças ao processo de interiorização do atendimento 

do próprio Auçuba. 

Este é o produto com perfil completamente voltado à imprensa, embora também 

chegue a outros públicos da lista. As pautas são bem apuradas, trazem o enfoque sob qual o 

jornalista pode explorar, várias fontes que podem contribuir com o tema e podem ser ouvidas, 

contatos e telefones das mesmas. A idéia de enquadramento da notícia está marcada também 

nesta produção, desta vez como proposição em uma pauta. Por traz desta concepção reside o 

trabalho e manejo das informações antes de se constituir como notícias e chegar à opinião 

pública, como uma espécie de enquadramento.  

Obedecendo a uma dinâmica um pouco menos regular em termos de periodicidade, 

um outro produto, também voltado diretamente para os jornalistas, confere informações 

estratégicas a serem trabalhadas. Trata-se do Sugestão de Pauta (Figura 3). 

 

Terça-feira, 04 de abril de 2007 

 

Organizações da sociedade civil promovem mobilização nacional 
contra a redução da maioridade penal 

 

Instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente realizam passeatas, 
manifestações e debates para marcar o dia de 10 abril em todo o País. 

Figura 5: Pauta estratégica enviada aos principais veículos de comunicação 
de Pernambuco 

Consultar anexo 5 para obter a pauta na íntegra.

 



 102

Segue o padrão de apuração e dados utilizados pelo “Prioridade Absoluta”, entretanto 

só vem a ser distribuído em situações marcadamente temáticas e de cunho mais estratégico, na 

ótica da ONG, notadamente vinculadas ao advocacy9. Comumente está relacionado a datas 

específicas, como aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, dia da votação do 

projeto de lei contra a inimputabilidade penal, ações do semi-árido, entre outros temas. Este 

tipo de pauta se configura, quase sempre, como uma ação desenvolvida em Rede, atrelada 

com outras instituições que fazem parte da Rede Andi Brasil. 

Tanto num caso como no outro, os filtros desta apuração para construir a pauta, são 

antecipados e considerados pensando sua chegada e aceitação pelo público da redação, os 

jornalistas. Observamos nestas estratégias a busca por angulações, assuntos, recortes e escolha 

de fontes, escolha de dados, como filtros no processo do enquadramento da notícia, dentro dos 

interesses motivados pelo Auçuba para trabalhar uma realidade social e política. Como prova 

de que os filtros não são privilégios dos jornalistas dentro de suas redações, esta ação 

caracteriza o processo de construção e reconstrução permanente dos temas antes de chegarem 

a se constituir como notícia, passando por escolhas. 

As pautas institucionais enviadas pela assessoria de comunicação também foram 

consultadas e consideradas nas estratégias do mês de abril. Embora estejam fora das ações 

diretas do programa Só para Fazer Mídia, elas se constituem como divulgadoras de ações  

desenvolvidas pela ONG. Este material se caracteriza pelas informações e ações 

institucionais, como diz o próprio nome, tanto no trabalho de atendimento direto, como na 

incidência política realizada, ou eventos institucionais produzidos e encampados pelo Auçuba.  

Além dos já citados instrumentos utilizados para subsidiar as informações junto a 

mídia, o Auçuba também produz pesquisas e publicações. Uma destas se constitui como 

                                                 
9 Entendemos o conceito de Advocacy neste estudo a partir da idéia de incidência política. 

 



 103

análise da mídia local, voltada para o acompanhamento dos jornais de Pernambuco. Trata-se 

da pesquisa A criança e o Adolescente na Mídia em Pernambuco (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6: Capa da pesquisa 2004 - Auçuba Comunicação e Educação 

 

 

Em formato revista, esta publicação traz a performance dos periódicos com sugestões 

e comentários sobre o que foi observado pelo Auçuba na cobertura do tema da infância e 

adolescência, no período de um ano. O material se propõe a uma análise e cumpre este papel 

ao trazer dados, informações bem contextualizadas, além de questões observadas e sugestões 

de abordagem – seguindo a metodologia adotada pela Rede ANDI Brasil para realizar a 

leitura dos dados observados. Alguns especialistas são convidados para participar desta 

análise. Neste conjunto são identificadas pessoas da academia, instituições de referência no 

tema da infância e adolescência e jornalistas que fazem cobertura. Essa publicação responde a 

uma estratégia articulada com a REDE Andi Brasil, que utiliza os parâmetros de análise da 

própria ANDI, instituição de reconhecida seriedade. Todas as organizações que compõem a 
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REDE Andi realizam esta atividade, porém o foco da análise vai para a cobertura local onde 

esta realidade é acompanhada diariamente através das rotinas destas instituições. 

O lançamento deste produto ocorre anualmente, mas há uma discussão com as 

organizações da REDE Andi Brasil para passar a ser a cada dois anos. As informações 

contidas na publicação subsidiam visitas realizadas às redações, que ocorrem pelo menos uma 

vez por ano. Estas últimas conferem uma aproximação “pedagógica” dentro das redações para 

trabalhar questões sobre o universo da infância e adolescência. 

Com um conjunto de 28 temas a serem observados dentro do universo da criança e do 

adolescente, abarcados pelo trabalho da ONG, foi possível perceber que sua relação e 

influência com a mídia não se restringem ao envio dos produtos, como se confere nas palavras 

dos entrevistados pela pesquisa. Abaixo alguns exemplos que reforçam esta idéia: 

 
Editor geral 1- “O critério para considerá-la fonte, isso vale para 
qualquer outra instituição, é a credibilidade. (...) Não estou 
diretamente ligado ao trabalho, mas os jornalistas recebem seus 
produtos e encaminham para as editorias. Como o Auçuba tem 
credibilidade, o pessoal vai atrás, aproveita e apura”. 
 
Editor geral 2 - “O Auçuba é fonte nossa. O critério é a credibilidade 
da informação. Tem uma menina lá que é mito competente e manda 
muito material aqui pra gente. A gente aqui aproveita muito o trabalho 
deles.” 
 
Jornalista 3 – “ A Auçuba tem alguns jornalistas trabalhando pra ela, 
inclusive gente que já teve do lado de cá, então, que entende como o 
processo se desenrola. O grande problema – e aí não é só de ONG 
não, é de assessoria em geral – é quando a assessoria é feita por 
pessoas que não conhecem como é que funciona a redação. Então aí a 
tendência é que exista sobrevalorização de algumas coisas ou 
minimização de coisas essenciais. (...) Timing, eu acho importante. 
Porque há horário para o fechamento do jornal.”  

 
Jornalista 5 - “Em muitos momentos ela é nossa parceira para várias 
coberturas, uma fonte de informação. Nós sempre mantemos o hábito 
de procurar a entidade. (...) É uma organização não-governamental 
que lida com temas sociais, e, como toda entidade séria que lida com 
criança, que lida com jovem, ela tem dados importantes, ela colhe 
muitas informações que são indispensáveis pra determinadas matérias, 
pra reportagem que a gente vai desenvolver”.  
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O traço marcante das respostas está na seriedade da organização, acentuada pela 

qualidade das informações passadas, fator fundamental nesta relação entre fontes e jornalistas. 

Também fica o evidente que a compreensão das rotinas dentro de uma redação, o timing, é 

fator de preocupação dos profissionais, sendo determinante na hora da escolha de um assunto 

ou pauta. A regularidade dos procedimentos do Auçuba também é destaque no conjunto das 

respostas coletadas.  

Durante o mês de análise, o Auçuba sugeriu 46 temas elencados em seus produtos 

(Prioridade Absoluta, Sugestão de Pauta, Pauta Institucional) para agendar a mídia sobre o 

universo da infância e adolescência. Deste total, 34 inserções figuraram nos diversos veículos 

locais. Vale ressaltar que alguns temas repercutiram mais que outros. Um percentual de 

sucesso na casa de 73,91%, considerando as estratégias com todos os veículos com os quais a 

ONG se relaciona, entre jornais impressos, televisões, rádios, jornais on line, sites de notícias 

do terceiro setor, entre outros. Ao fazermos um recorte para o número de pautas emplacadas 

nos cinco jornais de Pernambuco acompanhados pelo Auçuba obtivemos um registro de 17 

inserções, o que representa em termos percentuais 36,95%. 

Para este estudo analisaremos apenas o que emplacou nos dois jornais escolhidos pela 

pesquisa. Registramos quatro inserções de pauta na Folha de Pernambuco e quatro no Jornal 

do Commercio. Juntos representam 17,39% de aceitabilidade dos produtos se comparado aos 

números absolutos. Para esta apuração consultamos a tabela de desempenho desenvolvida 

pelo Auçuba, onde constam todas as pautas, datas de envio e local onde as notícias foram 

veiculadas, com as respectivas datas da veiculação. Isso facilitou a identificação das matérias 

dos jornais no momento da nossa classificação.  

Neste mesmo mês foram registradas sete consultas de jornalistas para o tratamento de 

temas que tinham sido sugeridos. Isso nos despertou atenção. Segundo a coordenadora do 
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programa, Rosa Alice Sampaio, os jornalistas procuram a instituição para tirar dúvidas sobre 

possíveis encaminhamentos das matérias.  

McCombs ( 2004, p. 110 -112) define a necessidade de orientação como um conceito 

psicológico que significa diferenças individuais no desejo e busca de pistas orientadoras e de 

informação contextual. Isso vai se traduzir no grau de relevância de um assunto, ou seja, 

quanto maior a incerteza, maior a relevância. Essa relevância vai repercutir na agenda 

midiática. 

A busca destas informações no Auçuba, por parte dos jornalistas, revela-se como uma 

necessidade de orientações, ou pistas orientadoras. Isso vai se refletir não somente na 

relevância do tema criança e adolescente, mas principalmente na relevância do trabalho da 

organização, reconhecida pela credibilidade, clareza e objetividade na forma de transmitir tais 

informações. 

Esta relação que se estabelece para além da pauta, ou por meio dela, remete-nos ao que 

Santos (1997, p.162) diz sobre campo de notícia “como resultado do fluxo de informação que 

transita entre fontes e jornalistas, intervindo diversos participantes dos dois lados, com 

comportamentos que compreendem o conflito e o compromisso atuando em cadeia e com 

efeitos de inter-influência”. 

Com isso nos baseamos nos três níveis descritos por Santos (1997, p. 87) que definem 

a atuação das fontes, para observar a relação do Auçuba na sua intencionalidade de agenda, 

são eles: 

Nível 1 – Assertivo ou convocatório, que consiste na preparação de material aos 

órgãos de comunicação e apoio aos eventos; 

Nível 2 – Reativo, consiste em responder aos jornalistas com objetividade; 

Nível 3 – Organização interna, atividades de natureza administrativa da instituição, 

uma vez que a busca por dados requer um processo permanente de atualizações. 
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Estes três níveis se conjugam e estão presentes como suporte do trabalho desenvolvido 

pelo Auçuba, garantindo às suas pautas fortes doses de confiança e credibilidade com o meio  

jornalístico. Como nos diz Rogério Santos (1997, p. 87) “o contato regular da fonte permite o 

estabelecimento de uma confiança e compreensão mútua”. 

A preocupação em oferecer um produto de qualidade constitui parte importante do 

trabalho de uma fonte. Esta qualidade pode ser descrita na veracidade do que está sendo 

passado, na organização do conteúdo, no entendimento de rotinas e processos do jornalismo, 

na disponibilidade em atender a imprensa, na manutenção e no cultivo da relação com a 

mídia. Estes itens permeiam os níveis de relação entre a fonte Auçuba e a mídia local. Talvez 

estejam aí algumas pistas para entender o percentual tão representativo de aceitação de suas 

pautas e principalmente de sua credibilidade entre os profissionais entrevistados.  Dez dos 

jornalistas ouvidos confirmaram a utilização das pautas da ONG. Algumas vezes a consulta 

seguiu contato telefônico para algum tipo de complemento ou indicação/orientação. Apenas 

um jornalista entrevistado não tinha ouvido falar no Auçuba. 

 

5.1. As cinco categorias de análise 

 

Para aprofundar o aspecto da aceitabilidade das pautas pelos jornalistas e trazer 

questões implícitas nestas trocas de informações, resolvemos dividir as indicações do Auçuba 

em grandes categorias temáticas (Tabela 4). Dessa maneira pudemos analisar o cenário 

atrelado a outras descobertas feitas quando da leitura das matérias classificadas em abril nos 

dois jornais, a forma como as pautas figuraram nos veículos, cotejando com respostas das 

entrevistas dos profissionais e outros dados coletados neste estudo. 
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Tabela 8: Categorias Temáticas criadas para análise das pautas do Auçuba. 

 

Categorias Ações 

Ações com jovens 

e/ou crianças 

Pautas que traziam informações de eventos protagonizados por crianças 

e/ou jovens. 

Ações para jovens 

e/ou crianças 

Pautas que falavam de ações para as crianças e/ou jovens, ou seja, onde 

este público aparecia como destinatário das ações. 

Ações com a família 

e/ ou para a família 

Sugestões que se dirigiam às famílias, ou ações para as famílias: 

eventos, formações. 

Ações de 

mobilização e 

advocacy 

Eventos de mobilização de cunho político, ações estratégicas para 

divulgar o tema, campanhas. 

Outros Pautas que se não de encaixaram nas categorias anteriores. 

*Conferir relação de todas as pautas no anexo 1. 

 

As pautas preferenciais do Auçuba em abril ficaram por conta das ações de 

mobilização e advocacy, com 34,78% de sugestões feitas à mídia. Três eventos repercutiram 

em iniciativas corroborando suas indicações como pautas especiais, foram eles: o Dia 

Nacional da Mobilização contra a Redução da Maioridade Penal, o Dia da Educação e o 

lançamento do Selo Município Aprovado do Unicef. Outras sugestões do contexto de 

advocacy se relacionavam com outros eventos e mobilizações estratégicas.   

As ações para jovens e/ou criança ficaram em segunda posição, com 30,43%. Nesta 

categoria estavam as Pautas e sugestões voltadas às iniciativas realizadas por ONGs ou outras 

instituições, porém, tendo o jovem e/ou a criança como destinatário. 
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Foi bem menor o percentual de indicações envolvendo iniciativas voltadas à família, 

em relação aos dois primeiros itens da categorização. Este tema ficou com 6,52% das pautas. 

O protagonismo juvenil e infantil dos grupos que desenvolvem ações com os jovens e 

/ou crianças foi a categoria que teve menos indicações, com 2,17% .  

O grupo “outras ações” compreendeu 26,8% de sugestões. Esta última categoria foi 

mantida para abarcar assuntos diversos que não se enquadravam em nenhuma destas 

categorias, como uma feira sobre saúde, seleção para cargo de gestor público em Caruaru, 

candidaturas para o programa Universidade Aberta do Governo Federal, entre outros.  

Constatamos que as sugestões se motivam por eventos, ações temáticas, provocações 

feitas pelo Auçuba em sua ronda diária, bem como sugestões recebidas de outras instituições. 

Vamos comentar apenas as quatro primeiras categorias que representaram na nossa opinião 

aspectos relevantes no contexto das produções feitas pelo Auçuba e da aceitabilidade dos 

jornalistas. A categoria outros não será comentada neste estudo pelo seu aspecto generalista e 

diversificado das pautas, bem como pela não repercussão de nenhum dos temas desta 

categoria entre os veículos analisados.  

 

5.2. Ações de mobilização e advocacy 

 

 O conjunto expressivo de pautas voltadas ao advocacy, remete-nos ao coletivo de ONGs, 

onde o trabalho de incidência política marca grande parte da dinâmica empreendida por elas. 

Isso reflete uma representação social radicada na idéia da defesa de um interesse manifesto 

das organizações, inclusive do Auçuba, quando seleciona este tema. Na nossa leitura, é a 

busca pela conquista do espaço público da mídia por meio das causas que também as 

representam. Isto nos faz lembrar a identidade social do sujeito (JOVCHELOVITCH, 2003, p. 

65) em seu processo de constituição simbólica, nos quais estes mesmos sujeitos sociais lutam 
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para dar sentido ao mundo. Está presente a idéia da representação social como símbolos que 

são constituídos coletivamente, de forma compartilhada, por uma sociedade.  

Ao querer pautar o advocacy, como um conjunto de temas que incidem em discussões 

como acesso à educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, inimputabilidade penal, estas 

escolhas também revelam uma identidade institucional representada por estes assuntos. Não 

por acaso, estes temas fazem parte de uma filosofia de trabalho compartilhada por um coletivo 

de outras instituições que, por meio de rotinas jornalísticas, procuram conquistar o espaço da 

mídia, como um espaço público. Esta idéia é reforçada pelas palavras da coordenadora do 

projeto Só para Fazer Mídia: 

 
“Somos ponte. Somos uma espécie de mediadores pra trabalhar, no espaço 
da comunicação, com o tema da criança e do adolescente e do seu universo.” 

 

Interessante observar que este tipo de assunto, do universo do advocacy, teve boa 

repercussão na mídia. Os dois veículos juntos publicaram cinco notícias. Mais interessante 

ainda foi perceber que a maioridade penal estava como foco das discussões trazidas tanto nas 

pautas do Auçuba, como nas reportagens que se sucederam. O momento também era bem 

representativo, o mês de abril marcava as votações na Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado dos projetos sobre a diminuição da maioridade penal, com seis proposições de 

emenda à Constituição Federal para alterar a legislação que situa crianças e adolescentes na 

esfera criminal. Este acontecimento desencadeou mobilizações das organizações não 

governamentais que gerou pautas e respostas dos jornalistas. As fontes sugeridas pelo Auçuba 

constam nas matérias compondo um quadro de várias visões. 

Fica claro que a preferência deste tema nas sugestões do Auçuba está diretamente 

articulada com sua estada nos processos históricos que marcam a luta por uma compreensão 

dos fenômenos que envolvem crianças e adolescentes como algo que precisa ser melhor 

discutido e apreendido pela sociedade. Dessa maneira percebemos que houve aqui o que Luiz 
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Martins define como contra-agendamento (2007, p. 85), considerando o êxito na forma como 

o tema objeto de advocacy foi tratado pela mídia em termos de espaço e sentido produzido, 

dentro de várias visões sobre o tema e sua atualidade, neste caso em específico, num contexto 

bem pontual e factual motivado pela votação da mudança da lei pelo Senado. 

Cabe aqui, entretanto, fazer algumas considerações sobre as representações do tema no 

contexto simbólico. A inimputabilidade penal é um assunto polêmico e sempre vem no rastro 

das discussões sobre o Estatuto. Embora esta legislação trate de muitos aspectos da 

seguridade, acesso e proteção de crianças e adolescentes, sua percepção por parte dos 

jornalistas está calcada na idéia da criminalidade. Isso é constatado pela pesquisa quando 

perguntamos aos jornalistas sobre quais assuntos o Estatuto é consultado. 

 

Jornalista 1 – “Acho que na questão da própria violência mesmo. É 
um tema que bate muito. O jornal tenta divulgar estes quesitos, essas 
notícias com o mínimo de erro. (...) O jornal é formador de opinião e 
quem lê o jornal não pode ter dúvida da credibilidade que a gente 
tenta passar”. 
 
Jornalista3 – “(...) Quando a gente fala de menor infrator. Eu tenho 
até o Estatuto que eu imprimi, com algumas sublinhadas que o 
advogado da gente nos ajudou a fazer. Porque essa é, com certeza, a 
fonte de maior preocupação nossa, porque é uma lei que é muito 
rígida nesse sentido e que a gente tem que respeitar, porque você não 
pode, absolutamente, deixar nenhum rabo de palha nisso aí. Então, 
nisso a gente consulta muito. Quando não diretamente o Estatuto, a 
gente vai atrás dos nossos advogados. (...) Então a gente tem nesse 
ponto, principalmente com a questão de menor infrator, menor em 
situação de risco, a gente tá sempre ligado nisso aí”.   
 
Jornalista 4 – “Em que assunto? Quando o adolescente é vítima ou 
infrator de algum crime. Então quando a gente tem uma matéria que 
se enquadra em alguma dessas duas categorias, a gente vai tratar essa 
matéria de acordo com que o Estatuto determina”. 
 
Editor 1 - “Um dos maiores entraves para o tratamento de temas que 
envolvem crianças e adolescentes é o código de menores que impede 
o jornalista de publicar algumas notícias, mesmo se o menino com 
dezessete anos e onze meses tiver cometido crime. (...) Mas lei é para 
ser cumprida, até porque se isso não acontecer a multa é grande. A 
orientação do jornal é cumprir a Lei”.
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Apenas dois, dos 11 entrevistados, atrelaram o Estatuto a outros temas que não de 

violência, colocando-o como um norteador para outras temáticas. No âmbito da notícia, o que 

fica é uma dificuldade dos profissionais em dimensionar o Estatuto para além dos aspectos de 

violência. Vai bem mais além, ao representar uma possível punição do profissional ou veículo 

em caso de seu não cumprimento. 

O Estatuto praticamente só é citado nos casos em que crianças ou jovens estão 

envolvidos em atos infracionais, sejam como vítimas ou como agentes. Quase nunca a lei vem 

atrelada às notícias sobre acesso à educação, saúde, como direitos que precisam ser garantidos 

e observados pela sociedade. Itens que também poderiam constar no tratamento da pauta de 

advocacy, ainda que o tema fosse inimputabilidade penal. 

Uma das razões para a violência pode se traduzir, por exemplo, na precariedade do 

sistema educacional e do acesso a uma escola de qualidade, como um dos responsáveis pela 

vulnerabilidade da população infanto-juvenil a fatores desta ordem. Não é por acaso que 

Pernambuco figura com um dos piores IDJ do Brasil – Índice de Desenvolvimento Juvenil -

segundo relatório lançado recentemente pela UNESCO ( UNESCO, 2007). Com uma média 

de IDJ na casa dos 0,394, esta colocação nos confere a penúltima posição no ranking de 

desenvolvimento desta parcela da população, posição que  vem se mantendo há três anos. 

Claramente, temos uma realidade constituída a partir de fragmentos, posições e 

concepções - onde a notícia e a credibilidade concedida a ela é capaz de formar opinião, como 

exemplifica um dos jornalistas em seu depoimento -, mas que deixa de lado a força de uma 

problematização da qual a sociedade também precisa se apropriar ou, para usar os termos do 

jornalista, ser formada nesta opinião. 

Isso explica talvez a grande importância dada ao tema, no campo do advocacy, pelas 

instituições que militam neste espaço político, como ocorre com o Auçuba ao tentar levar o 

assunto para a mídia, que por sua vez respondeu com notícias sobre o tema da 
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inimputabilidade penal. Entretanto, não se pode deixar de notar o quadro de visões e 

representações dos profissionais sobre a infância e adolescência assinalado pela repercussão 

do tema, depois pelas suas interações simbólicas - representadas nas rotinas e 

constrangimentos profissionais - e pelas visões pessoais.  

 

5.3. Ações para jovens e/ou crianças 

 

Nas discussões de representatividade, a categoria das ações para jovens e/ ou crianças 

ficou em segunda posição, com 30,43% das sugestões feitas à mídia pelo Auçuba. O que isso 

nos revela? Que ao falar e visibilizar as atividades dedicadas aos jovens e/ou crianças, fica 

implícito, na maioria das vezes, o papel das instituições no apoio a esta parcela da população. 

A idéia de “fazer para” nos chama a atenção quando coloca as instituições no papel de 

“tutela” deste público, reforçando o que muitas delas expressam em sua missão, traduzida em 

alguns casos - e aqui peço licença para generalizar - na promoção e defesa dos direitos. Estas 

pautas deixam subjacentes o papel formativo e importante das organizações e instituições, ao 

oferecer cursos para jovens, ao promover eventos que discutem medidas preventivas contra 

abuso e exploração sexual, contra drogas e ao promoverem momentos de reflexão sobre as 

condições de vulnerabilidade às quais jovens e/ou crianças estão expostos nas ruas.  

Analisando a produção destas pautas, integradas ao contexto jornalístico das rotinas do 

Auçuba, observamos que estes fatores indicam uma idéia de que a notícia apresenta-se à 

sociedade como espelho ou reflexos dos seus interesses e valores (SANTOS, 1997, p. 47). 

Neste caso, os interesses e valores das ONGs.  

A pauta se pretende a notícia e, já na sua produção, sofre recortes, passa por seleção e 

angulações com o intuito de favorecer um tipo de abordagem. Assim como ocorre nas 

redações, o que é divulgado pelos jornalistas está de acordo com os interesses dos que estão 
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integrados na mesma estrutura social. A pauta faz o enquadramento antes mesmo da notícia, 

principalmente quando transforma fatos corriqueiros em acontecimentos noticiáveis. É por 

estas razões que a nossa observação situa o trabalho do Auçuba numa dada estrutura social, 

com interesses e valores expressos também em suas rotinas produtivas. 

Neste mês, porém, estas pautas não foram incorporadas pelos jornais que observamos.   

Tomando como parâmetro novamente a idéia de interesses e valores, desta vez atrelada ao 

universo da redação dos jornais, podemos arriscar que este tipo de ação não tem tanta força, 

ainda que possa estar associado também aos valores dos veículos.   

 

Editor Geral 1- “Nós temos uma preocupação muito grande com a área 
social, inclusive porque nós temos um instituto que cuida disso. Se você vir 
a matéria de hoje” (referindo-se a uma notícia sobre o trabalho realizado 
para as crianças de uma comunidade do recife,  por uma  ONG), você vai ver 
que tem um selo de responsabilidade social. Todas as matérias que a gente 
faz de apoio a atividades de responsabilidade social nós carimbamos com 
este selo ‘atitude cidadã’. A gente incentiva, apóia e carimba nossa presença. 
Significa que estamos apoiando esta ação.” 

 

O selo vem atestar a ação da responsabilidade do jornal, associada ao trabalho sério de 

uma dada instituição, identificada e escolhida pelo jornal. Sem desprezar o caráter da 

visibilidade do tema, menos ainda a atitude do jornal, a idéia de selo, porém, está mais para a 

distinção do jornal – centrada no seu papel de responsabilização social de divulgar sua atitude 

cidadã – do que na força desta ação como notícia no dia-a-dia. O selo é um destaque, marca a 

ação do jornal, mas também se caracteriza por ser esporádico.  
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5.4 Ações com e/ou para a Família 

 

Também é curioso observar como as iniciativas voltadas à família, em relação aos dois 

primeiros itens da categorização, ficou com percentual tão pequeno, apenas 6,52% das 

sugestões feitas à mídia. Uma das vias de compreensão pode ser porque o número de 

acontecimentos envolvendo a família não foi tão expressivo e isso resultou em um número 

reduzido de sugestões. Sendo a família um item importante na temática da infância e 

juventude, destacados no direito à convivência familiar e comunitária, este percentual também 

pode revelar uma dificuldade em olhar para as ações de proteção da criança, no contexto de 

suas famílias como instituições sociais, para além das próprias ONGs. Ou até mesmo a 

dificuldade das instituições em realizarem ações “com e para” as famílias. Isso nos confere 

um outro elemento: de que a família, não sendo o público prioritário nas ações de 

atendimento, vai repercutir na pauta, com número reduzido de indicações, vez que não é foco 

das atividades e eventos produzidos pelas instituições que procuram o Auçuba. As indicações 

feitas à mídia que estavam nesta categoria versaram sobre questões de desenvolvimento e 

saúde infantil, através do envolvimento das famílias, em especial as mães, na importância da 

amamentação e do pré-natal. Uma das sugestões apontou para a participação da comunidade, 

entendida por esta pesquisa na categoria referente a ações com e para as famílias. 

Apesar de saúde ser um tema que de certa forma figure nos jornais - a classificação 

temática das matérias saúde ficou em terceira posição na preferência dos dois periódicos em 

abril - as respostas dos veículos a estas pautas do Auçuba, no contexto das ações com e para 

as famílias, não ocorreram.  
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5.5. Ações com jovens e/ou crianças  

 

Ações com jovens e/ou crianças foi a categoria com menor expressividade nas 

sugestões enviadas pelo Auçuba, com apenas 2,17%. O atributo que coloca a idéia do jovem 

ou a criança como protagonistas de processos, não recebeu das pautas uma dimensão tão 

expressiva quanto a idéia que permeia a atuação das organizações e do próprio Auçuba.  

Também poderíamos interpretar que a dificuldade em emplacar pautas na mídia onde a 

criança e/ou o jovem apareçam nas condições de autoria, ou melhor dizendo, protagonismo, 

influenciariam na quantidade mínima de indicações sobre o tema. Ou quem sabe até as 

organizações têm investido menos em eventos e atuações que possam repercutir esta idéia ou 

esta imagem de autoria e autonomia desta parcela da população.  

Estes comentários estão atrelados ao estabelecimento da agenda pela construção da 

imagem e do estereótipo, que vai repercutir na relevância dos atributos trabalhados nas 

notícias (MCCOMBS, p. 168). 

A indicação que representou esta categoria de ações com jovens e/ou crianças, foi feita 

por uma pauta institucional, trabalhada pela assessoria de comunicação do Auçuba, relatando 

uma exposição com trabalhos produzidos pelos jovens do projeto. Curiosamente, foi a 

indicação que teve 3 inserções, no conjunto das 8 pautas que emplacaram nos 2 jornais que 

observamos. Esse fato nos confere um dado sobre o incomum, representado na ação dos 

jovens estarem fazendo algo, ao invés de fazerem para eles.  

Estas notícias receberam destaque em cadernos onde costumeiramente não aparecem 

temas do universo da infância e da adolescência. Porque grande parte das matérias deste 

universo recorrem aos Cadernos de Cidades, no caso do JC, e na Editoria de Grande Recife, 

da Folha, por estarem mais alinhados, segundo os próprios editores ouvidos, com tipos de 
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notícias que envolvem questões de comunidade.  Na análise e classificação que realizamos 

nos dois jornais em abril, esta impressão se confirmou.  

O tratamento recebido por esta indicação, entretanto, figurou com destaque no 

Caderno C, do Jornal do Commercio, destinado a assuntos culturais. A Folha de Pernambuco 

deu espaço considerável ao tema no Caderno de Informática. Apesar de enfoques 

diferenciados para um mesmo assunto, obedecendo à lógica editorial dos cadernos, a 

abordagem de ambos periódicos considerou a fala dos jovens assinalada nas citações das 

matérias, reforçando a idéia de protagonismo deste público. A outra inserção veio como nota, 

porém, prova que o assunto se desdobrou em um dos jornais. 

 

Jornalista 9 - “O que a gente lida mesmo diariamente é com o menor 
envolvido na violência, seja como vítima, ou seja como causador da 
violência. Mas a gente tem matérias de uma criança que se sobressaiu no 
ensino, numa questão de saúde pública, numa questão de educação. A gente 
tem. Se você pegar, o grosso mesmo é mais nas páginas policiais. Mas você 
tem meninos de periferia que fizeram projetos culturais, que fizeram um 
trabalho de ressocialização, de reinserção social. Aí então no Caderno de 
Cidades vale tudo. Mas, se você pegar os outros cadernos, as outras áreas do 
jornal, é raro você ver uma criança pobre no caderno de Turismo, é raro 
você ver um adolescente pobre no caderno de Informática. A não ser em 
matérias bem dirigidas, como “a informática chegou à favela”, aí você tem. 
Mas no dia-a-dia, nos outros cadernos você tem o mundo dos videogames 
pra adolescentes de classe média. A gente lida com a questão da cidadania, 
mas o grosso, infelizmente, é ainda a criança com problema, em situação de 
risco, em situação de privação”. 

  

Em uma realidade onde as notícias que envolvem o universo do jovem, principalmente 

em Pernambuco, estão quase sempre atreladas a processos de violência, como constatamos 

em nossa observação dos 2 jornais - Violência ficou em segundo lugar, com 20,86% de 

aparições, num conjunto de 1.112 notícias identificadas - não é de se espantar que um fato que 

venha na contramão, colocando o jovem como protagonista de uma ação onde ele comumente 

não figura como agente nas notícias, ganhe uma certa notoriedade. Isto talvez seja o que 

Nilson Lage (2001, p. 41) chama de traço de novidade do jornalismo.  
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Ao comparar as duas categorias que se destinam a ações com jovens e/ ou crianças, 

sejam como protagonistas (ações com), sejam como destinatário (ações para), fica claro nesta 

análise que a preferência dada pelo Auçuba na seleção dos fatos para a produção de suas 

pautas, não seguiu a mesma lógica dos jornalistas quando da escolha do tema. A constatação 

desta observação, ao se examinar os jornais, aponta que o incomum no contexto das notícias 

envolvendo este público se traduz em eventos onde jovens e crianças figurem como agentes. 

Por outro lado, embora a concepção do jovem e da criança como protagonistas e agentes - ou 

atores sociais como é comum ouvir neste meio - seja presente no trabalho das instituições e 

ONGs, este tipo de pauta não suscitou maior atenção no conjunto de sugestões e ocorrências 

naquele mês, por parte do Auçuba. Do lado dos jornalistas, foi a pauta que gerou interesse 

pela “novidade” de jovens de comunidades pobres estarem a frente de uma ação exitosa.  Isso 

revela que a percepção da criança e do adolescente, como sujeito social propalado pelo 

estatuto, ainda é uma construção que está pouco representada tanto nas instâncias sociais, 

como na mídia de uma forma geral. Exceto no aspecto “incomum” das notícias onde este 

mesmo sujeito aparece como vítima ou agente de violência.  

Lage é quem nos adverte (2001, p. 42) sobre os preconceitos e pressupostos que 

ajudam pouco e atrapalham muito no jornalismo. Determinadas crenças sobre uma realidade 

podem obscurecer aspectos relevantes desta mesma realidade. Em outras palavras, o que se 

diz, ou o que se deixa de dizer afeta na forma como esta realidade vai ser mostrada, contada, 

situada, tratada e apreendida. Obviamente, entendendo esta realidade como parte, portanto, 

como um dos elementos de uma construção social. Quanto a isso, Tuchman (1983, p. 205) vai 

nos dizer que “assim como o caráter público da notícia é, às vezes, indicativo e reflexivo, 

assim também o trabalho informativo está imbuído no contexto”. 
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5.6.  Uma agenda, muitas sutilezas 

 

As notícias sobre criança e adolescente passam diariamente nos filtros da ação 

jornalística. Através da observação destes temas adentramos nos aspectos simbólicos desta 

atividade, nem sempre descritos e observados pelos profissionais ao falarem de suas rotinas. 

Entretanto, a curiosidade em investigar os bastidores da informação nos revela as sutilezas, 

nem sempre tão sutis, presentes nas caracterizações dos fatos, suas construções e  naquilo que 

não se expõe. Ao observar os fatores constitutivos da realidade da notícia nos deparamos com 

questões que estão na natureza do tratamento, como por exemplo, o que vai definir a 

noticiabilidade do fato ou o espaço editorial quando o assunto envolve crianças e 

adolescentes. As convenções são as respostas preferidas no contexto das restrições da 

organização: 

  

Editor geral 1- “Isso é discutido nas editorias. (...) todos os dias os editores 
se reúnem com suas equipes, fazem uma avaliação do dia anterior e projetam 
o dia seguinte. No dia seguinte vêm as sugestões de pautas. Tem as 
sugestões do executivo, as minhas... E tudo isso você vai botando nesta cesta 
para depois peneirar e tirar o que é jornalisticamente factível de ser 
aproveitado. (...) isso pode cair em todas as editorias”. 
 
Editor geral 2 - “Os assuntos são definidos por editoria. Por exemplo: 
assuntos de violência vão para página de polícia, mas as vezes fica uma 
coisa muito sutil. O que é que gente faz? decide na reunião de pauta”. 

 
 

A isto entendemos como cultura profissional (PEREIRA JUNIOR, 2007 p. 224): um 

conjunto emaranhado de retóricas, astúcias, táticas, códigos, estereótipos, tipificações, 

representações de papéis, rituais e convenções relativos à função da mídia e dos jornalistas na 

sociedade. A concepção do produto-notícia e as modalidades que superintendem a sua 

confecção se traduzem numa série de paradigmas e práticas profissionais dadas como 

naturais. 
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Por outro lado, as sutilezas não se explicam simplesmente pelas rotinas, elas 

respondem às subjetividades das pessoas, aquilo que também motiva as suas escolhas. Ao 

analisar os jornais nos perguntamos se a classe social poderia ser um diferenciador no critério 

de noticiabilidade no agendamento da infância e adolescência. Fomos buscar as respostas a 

estas “sutilezas” com os próprios jornalistas: 

 

Jornalista 7 - “Eu acho que, mesmo com toda a liberdade que nós temos 
aqui na Folha, e os colegas de outros jornais, da televisão, nós não temos a 
liberdade que nós mereceríamos ter. Por uma coisa muito simples: você 
trabalha num jornal - e o jornal, por mais liberdade que dê a você - e os 
donos das empresas têm seus interesses particulares. 
 
Jornalista 8 – “É inegável que os crimes – e aí uma imagem que me vem 
logo à mente é: classe social. É claro que na questão da violência, os crimes 
na classe média têm uma repercussão maior, só pra citar um assunto dentro 
dessa pergunta que você fez. O público do jornal, em sua maioria, é classe 
média. Como a gente vive num país muito violento, e num estado mais 
violento ainda - um dos mais violentos do país - a questão, por exemplo, dos 
homicídios, das agressões, das violências cotidianas, se torna muito comum, 
infelizmente, com as classes mais baixas. E é claro que isso acaba 
determinando um espaço menor em relação aos crimes que têm uma 
repercussão e que acontecem na classe média.” 

 
Jornalista 5 - “Infelizmente, a gente sabe que no dia-a-dia a questão da 
classe social - não é que ela seja importante - mas a gente não pode negar 
que isso acontece. Tem uma criança que é vítima de algum tipo de violência, 
hoje em dia isso está tão comum que é reportagem nos cadernos policiais. 
Mas quando você tem uma criança branca, como no caso de Laís, apesar 
dela ser uma criança pobre, ela era uma criança branca, que chamava muita 
atenção, uma criança bonita, bem tratada. Foi uma repercussão muito grande 
o caso Laís. Então são matérias mais trabalhadas, que chamam a atenção do 
público, que o público quer ler. Como a gente tem também muitos casos de 
crianças que são vítimas de violência, que são “comuns”, geralmente negras, 
vindas de favelas, de locais onde elas vivem situação de rua ou de miséria, 
de pobreza. Essas crianças saem geralmente em cadernos policiais, as 
matérias com todos aqueles cuidados que eu te falei, de não expor a criança, 
de não trazer nenhum dado que possa identificá-la.  Mas ela não tem a 
mesma dimensão, digamos assim, a mesma repercussão que teria, 
por exemplo, uma jovem ou criança de classe média”. 
(grifo nosso). 

 

A forma de exprimir as diferenças nas páginas dos jornais é justificada pelos interesses 

particulares dos donos, pela preferência do leitor (se ele é classe média, ou não) e até mesmo 

pela cor da criança ou jovem no contexto de uma sociedade de classe média, leitora, 
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preferencial de tal ou qual veículo. Neste caso, o parêntese fica com o fato de os dois jornais 

terem perfis de público bem diferenciados, embora os jornalistas apresentem argumentos 

semelhantes a respeito da preferência dos seus leitores sobre determinados assuntos, para 

justificar a forma de abordagem, espaço do tema, caderno, etc. A divisão editorial, portanto, 

fica sob as explicações e justificativas de orientação dos veículos, suas rotinas 

organizacionais, de forma objetiva. Entretanto, quando da dúvida apresentada em temas de 

maior sutiliza, as reuniões de pauta aparecem como saídas, para atrelar-se à objetividade de 

uma ação de rotina. Mas, o que se discute e se considera nestas reuniões? 

No caso dos jornalistas, em suas posições pessoais, isso não aparece claramente como 

um fator crítico do critério de noticiabilidade. Ou seja, para a maioria dos entrevistados, a 

notícia não possui um diferenciador de classes dentro do jornal. A classe (leitora, patronal) é 

quem  influencia naquilo que já está predefinido editorialmente. No nosso entendimento, esta 

construção é uma forma sutil que exime as escolhas dos jornais dos fatores simbólicos 

presentes neste contexto, dos seus profissionais que definem e executam os critérios de 

noticiabilidade, ainda que estejam em uma empresa e respondam por interesses.  

Ao discutir a distinção de classes Bourdieu revela um caráter central ao falar de Doutos e 

Mundanos, diz ele: 

As diferenças nas maneiras em que se exprimem diferenças no modo de 
aquisição – ou seja, na antiguidade do acesso a classe dominante – 
associadas, frequentemente, a diferença na estrutura do capital possuído, 
estão predispostas a marcar as diferenças no âmago da classe dominante, 
assim como as diferenças de capital cultural marcam as diferenças entre as 
classes. (2007, p. 67) 

 
 

E avança ao colocar que a classe é definida pela estrutura de relações entre todas as 

propriedades pertinentes que conferem seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos que 

elas exercem sobre as práticas (BOURDIEU, 2007,1001).  
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É importante trazer que essas diferenças se apresentam nos jornais de várias formas: 

na cor, na classe, no tipo de abordagem, no tipo da pauta, no espaço da notícia, na 

periodicidade dos cadernos, nos selos de identificação entre outros aspectos. Estes itens 

devem servir de nortes para indagar o leitor e, sobretudo os profissionais, sobre o seu papel 

nas construções presentes nestes tipos de notícias, com destaque para os assuntos que 

envolvem a infância e adolescência. Pois, assim como na ideologia (TUCHMAN, 1983, p 

194), a notícia bloqueia a indagação, ao impedir uma compreensão analítica mediante a qual 

atores sociais podem operar uma compreensão do seu próprio destino. 
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6. CONCLUSÕES 

 

“Quando tivermos as respostas, mudaram-se as perguntas” 

Autor desconhecido. 

 

A frase acima foi lida há um certo tempo, “pixada” em um muro da cidade do Recife. 

Lá se vão alguns anos. Mas é emblemática do que se poderia traduzir dos resultados de um 

processo de pesquisa acadêmica, com tantas possibilidades que se apresentam ao longo da 

caminhada de um estudo desta natureza. A leitura de resultados abre novas janelas, novas 

estradas que podem desvendar outras paisagens, além das já reveladas por este trabalho. 

Surgem outras perguntas que levam o olhar adiante, sempre acompanhado do esforço de 

trazer para a investigação o alicerce teórico, o rigor e a objetividade científica, como bússola 

aos nossos interesses e motivações pessoais de pesquisa. Um exercício de aprender a 

aprender, como descreveria o pensador Jack Delors (UNESCO, 1998), ao falar dos desafios 

da educação para o século XXI. É certo que a pesquisa traz muitos desafios e um deles é, sem 

dúvida, aprender a olhar o mundo e os fatos, que aparentemente já conhecemos, como algo 

que se apresenta como novo. Aprender requer estar desprovido de conceitos pré-

estabelecidos. E esta atitude se aprende no exercício de se tornar pesquisador. Pessoalmente, 

considero também esta, uma importante descoberta desta pesquisa. 

A outra constatação se traduz no saldo de uma pesquisa como parte de um conjunto de 

respostas - apreendidas em meio a discussões, leituras, releituras, escutas, vivências e 

evidências - que se constituem no caminho das ciências como algo de muitas dimensões e 

que, por isso mesmo, têm grande valor no espaço onde se encontram: seu escopo de 

investigação, seu objeto. 
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Os resultados aqui apresentados podem ser entendidos como possibilidades, e não 

questões fechadas. A dinâmica dos fatos, sobretudo ao observar e estudar a mídia, mostra-se 

em constantes transformações. As visões e revisões aqui expostas, fundamentadas em outros 

estudos, teorias e experiências, têm o intuito de contribuir com as pesquisas do campo 

jornalístico, notadamente aquelas que se pautam na infância e adolescência com critério de 

noticiabilidade. 

A compreensão das rotinas jornalísticas, como investimento político para dentro e para 

fora das instituições sociais que trabalham com esta temática da criança e do adolescente, tem 

um papel definidor fundamental na hora de influenciar a decisão do que será notícia dentro 

das redações. Se a hipótese de agendamento, acentuada na capacidade de mobilizar outros 

agentes em prol de uma causa comum, ocorre atrelada a fatores de rotina, relação com a mídia 

e produção de produtos de referência pelos profissionais de mídia, este fator constitui o 

estabelecimento de uma agenda social para dentro das redações, num processo que Luiz 

Martins (2007, p. 85) chama de contra-agendamento. Diz o autor: “Sob a hipótese de que a 

sociedade também tem a sua pauta, ou no plural, as suas pautas, e as deseja ver atendidas pela 

mídia e tenta diariamente e sob as mais variadas maneiras incluir temas neste espaço público 

que é a mídia.” 

Ao institucionalizar os procedimentos e entendimentos de rotina, por meio de 

investimentos desta ordem, como contratação de profissionais jornalistas, investimento em 

uma área de comunicação, em programas que atestam a importância da comunicação, o 

Auçuba consegue pautar a mídia.  

No tocante às pautas, as estratégias de advocacy do Auçuba respondem aos seus 

interesses e valores políticos presentes em sua missão institucional. Estes interesses fazem 

encadeamentos com valores de grupos e instituições com os quais se relaciona, como critério 

de sua noticiabilidade, pautada na defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 
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Esta estratégia de visibilizar interesses coletivos e corporativos deste conjunto de 

organizações, traduz-se numa atuação institucionalizada por valores comuns, que responde às 

concepções políticas e legais, às quais marcam o cenário da infância e adolescência. Estas 

concepções atendem à compreensão deste público como sujeitos de direitos, sob a 

responsabilização de todas as instâncias sociais, inclusive a mídia. 

Por outro lado, apesar de a mídia responder às demandas sugeridas nas pautas da 

infância e adolescência, no contexto do advocacy, constatou-se que a realidade constituída a 

partir de fragmentos, posições e concepções tratadas nas notícias pelos profissionais 

(jornalistas), ou presentes nesta estrutura (a mídia), não avança na problematização de tais 

temas da sociedade. Estas pautas não exploraram outras dimensões implícitas nas interações 

com estes temas, inscritas no cenário social e político, representadas nos dispositivos legais 

presentes nos tratados e convenções referentes a este público. 

Os jornalistas sentem a necessidade de orientação, ou pistas orientadoras, quando do 

agendamento de temas que envolvem crianças e adolescentes. Isso repercute na busca por 

fontes que têm reconhecida credibilidade nesta instância. Foram citadas nesta pesquisa como 

fontes de consulta: Auçuba, Ministério Público, GPCA (Gerência de Polícia da Criança e do 

Adolescente), ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), Conselho Tutelar. A 

busca por tais fontes se pauta na relevância do trabalho da organização, credibilidade, clareza, 

objetividade na forma de transmitir tais informações. 

As relações que se estabelecem entre fontes e jornalistas cumprem níveis operacionais 

que vão repercutir na confiança e credibilidade com o meio jornalístico. Convocar, 

reagir/responder e organizar a estrutura são parte de um processo de rotina das fontes que 

influencia na dinâmica de uma boa relação. Os efeitos desta objetividade na organização, 

postulada nestes três níveis, repercutem em credibilidade, confiança, manutenção e fidelidade 

nas relações com a mídia. O primeiro nível porque atua na dimensão dos produtos e do apoio 
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aos eventos: indicações, contatos, etc. O segundo nível vai atuar no critério da objetividade, 

favorecendo respostas rápidas às demandas das redações. E o nível três porque trabalha na 

estrutura da organização para dar suporte aos demais níveis, visando a qualidade dos contatos 

e informações destas fontes.  

 

“Temos o cuidado de apurar, pegar dados, checar fontes e produzir um bom 
material para subsidiar, mas acredito que isso também facilita o trabalho do 
jornalista no fator tempo de coleta. Gera credibilidade também” 
(Rosa Alice Sampaio - Programa Só Para fazer Mídia) 
 

A observação destes três níveis tem sido o fator de sucesso do Auçuba nas suas 

investidas com profissionais de mídia no agendamento da infância e adolescência. O cuidado 

da relação que compreende a realização dos produtos, a disponibilidade em atendê-los em 

suas demandas, a rapidez das respostas e o constante diálogo abrem caminhos e facilitam a 

interação com o outro lado da notícia.  As rotinas produtivas se alinham neste estabelecimento 

de relação com vistas a emplacar não somente os assuntos das pautas, mas as angulações 

presentes no seu universo institucional, inscritas em concepções políticas sobre o universo da 

infância e adolescência. Dados os meandros deste universo, permeado de polêmicas de 

legislação, ações contra mídia movidas pelo Ministério Público, a capacidade de estabelecer 

diálogo conjugada à diligência no trato das informações, cria pontos de convergência, apesar 

de posicionamentos, por vezes, claramente opostos.  

A classe social é um diferenciador no critério de noticiabilidade sobre crianças e 

adolescentes. Essas diferenças se apresentam de várias formas: na cor da criança ou jovem (se 

é branca ou negra), se pertence a classes menos favorecidas, se mora em bairros de classe 

média, se seus pais são pessoas conhecidas da sociedade, entre outros. São estas formas e 

tipificações que vão direcionar a condução da pauta e o tipo de abordagem, ou seja: o espaço 

da notícia, sua atenção ao longo do tempo (se volta às páginas quando ocorre um fato novo), o 
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caderno onde vai aparecer (considerando a periodicidade dos cadernos), se vai ou não receber 

selos de identificação, entre outros aspectos, inclusive o que não será de exposição pública. 

Apesar de estarem presentes nos conteúdos dos jornais, estes fatores podem não se explicitar 

em uma leitura comum. Provavelmente por estarem quase sempre atrelados a questões 

naturalizadas e tipificadas também na sociedade e, portanto, no leitor. Se um crime de classe 

média é entendido como algo incomum, talvez seja porque esteja vigente a idéia de que o 

lugar da violência é a pobreza. Isso também vale para o jornalista no conjunto de valores que 

ajudam a estabelecer e executar os critérios desta noticiabilidade. 

A discussão presente nas instituições sociais sobre o peso da comunicação no impacto 

de suas ações, transcende ao aspecto meramente instrumental, vai além ao ser considerada 

como elemento estruturante de seu trabalho, percepção que é reforçada por este estudo de 

caso. A importância de atrelar os fatores de agenda a uma compreensão que considere as 

construções sociais e suas representações como espaços que se comunicam nos leva a olhar as 

várias dimensões sociais de um tema, que compreende interações de diversas ordens.  

A natureza política do tema da criança e do adolescente vem atrelada a uma pungente 

representatividade demográfica, aproximadamente 1/3 da população nacional, segundo 

relatório da situação da infância e adolescência (UNICEF, 2003). São 61 milhões de crianças 

e adolescentes na faixa de 0 a 17 anos. Em Pernambuco, a faixa etária entre 0 e 19 anos, 

compreende 39,1% da população. Os indicadores socioeconômicos do Estado mostram que 

apenas 37% da população tem esgoto sanitário, 32% das famílias possuem água potável e 

17% recebem até um salário mínimo10.  

Esta pequena mostra de dados revela um cenário social onde crianças e jovens vivem 

em condições precárias de saúde, dificuldade de acesso a educação, segurança, proteção, entre 

outros direitos. Estes indicadores se agravam se recortamos raça, gênero, etnia. Portanto, 

                                                 
10 Fonte: PENAD, 2004. 
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estudar o contexto da comunicação e seus critérios de noticiabilidade não pode desconsiderar 

tais aspectos que interagem socialmente. 

 A complexidade em abordar este tema vem atravessada pelos fatores de ordem 

cultural e política representados em tratados e marcos legais sobre este público, 

reconhecendo-os como importantes e prioritários em todas as instâncias da sociedade, muito 

embora a realidade vivida por crianças e adolescentes esteja aquém do que estabelecem as leis 

e o cumprimento das mesmas. 

 Embora a comunicação não esteja sozinha, é seu papel não apenas de dar visibilidade 

pelo acesso da opinião pública aos assuntos - onde se coloca sua função primordial -, mas 

qualificar o debate que surge por meio das esferas. Não há dúvidas de que o debate acerca da 

comunicação e da notícia sobre crianças e adolescentes, a forma como as estruturas midiáticas 

os representam, precisa estar vivo e, mais que isso, em constante vigilância.  

A “ordem do dia” das redações está repleta de simbolismos, presentes na forma de 

selecionar, abordar e gerar a notícia, que se converterão em recortes de realidade nas páginas 

dos jornais para os leitores. O conjunto de procedimentos que compõe um painel de fatos 

previsíveis e imprevisíveis que devem constar nas rotinas desta profissão, tem no espaço de 

disputas internas e externas uma dinâmica acentuada pelo caráter factual, objetivo e relevante 

das notícias. Mas também pelos estereótipos presentes nestas construções. 

Isso demonstra que o estabelecimento desta agenda da infância e adolescência com a 

mídia local, requer das organizações sociais um entendimento da sua complexidade no 

contexto destas interações: o seu lugar de fala, para quem se fala e porque se fala. O desafio 

está em perceber a comunicação como fator estruturante e estruturador de suas causas. 

Os relatos e as notícias atribuem caráter público aos acontecimentos e, ao fazerem isto, 

ajudam a defini-los publicamente: seja na forma como se fala, ou no espaço onde se fala. Esta 

seleção é repleta de detalhes de produção: angulações, extensão de texto, edições, corte e 
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recortes. E é com estes detalhes e sutilezas no tratamento que estes mesmos fatos se fazem 

acessíveis ao leitor. Este universo se mostra empreendido de muitos elementos simbólicos em 

que a realidade se apresenta de muitas maneiras no tratamento dos fatos. O manejo dos fatos, 

portanto, entende-se como manejo de parte desta realidade. O campo jornalístico é uma 

instância de percepção de uma realidade, e como todo campo tem a subjetividade presente no 

processo de apreensão dos fatos e de produção das notícias. Com isso, o jornalismo não é o 

discurso da realidade, mas sobre uma dada realidade. 

Como parte de um amplo contexto exploratório, este estudo cumpre o papel de 

também trazer para a agenda das pesquisas em comunicação a discussão sobre a pauta da 

infância e adolescência e as construções e contradições presentes no espaço simbólico do 

jornalismo local. A crescente importância conferida à criança e ao adolescente, em seu 

aspecto político e social, reforça o interesse em trazer para o ambiente acadêmico as pesquisas 

sobre a relação deste tema com a notícia e as construções presentes neste campo simbólico. 

As concepções que figuram nos tratados internacionais e legislação nacional dinamizam a 

relação social deste tema na sociedade e a mídia passa a fazer parte deste cenário. Assim, o 

espaço de comunicação ganha várias perspectivas exploratórias que não se esgotam com este 

estudo. Abre-se, porém, uma série de outras janelas para discussões sobre as complexidades 

políticas presentes na abordagem do tema pela mídia. 
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ANEXO 1. 
 

Tabela 9: Pautas enviadas pelo Auçuba em Abril de 2007 

Tipo/produto Data de 
envio título Categoria 

Saúde de Criança e adolescente começa 
com o pré-natal 

Ações com e para a 
família 

CEDCA realiza integração para 
conselheiros Outros 

ONG promove reunião com meninos (as) 
em situação de risco social 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Mostra de Teatro Infantil seleciona projetos Outros 

Abertas inscrições para II Mostra Nacional 
de saúde nas escolas Outros 

Material didático é distribuído a alunos com 
necessidade auditiva 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

MEC lança questionário para avaliar livros 
didáticos Outros 

2 a 8 

de abril 

Simpósio promove discussão sobre arte e 
educação Outros 

Movimentos sociais debatem redução da 
maioridade penal Advocacy 

CENDEC promove curso para discutir 
trabalho infantil Advocacy 

São José da Coroa Grande incentiva 
doação para o fundo da Infância e 

Adolescência 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Festival de teatro para crianças prorroga 
Inscrições 

Ações para crianças 
e/ou jovens 

Nova Descoberta tem II Feira de Saúde e 
Direitos Humanos Advocacy 

Projeto Assistir chega a Organizações do 
estado Outros 

Jornalistas Pernambucanos ganham 
prêmio Nacional Outros 

Prioridade 
Absoluta 

9 a 15 

de abril 

ONU realiza semana de segurança no 
trânsito 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Continua... 
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...Continuação da Tabela 5 
CEDCA-PE reúne conselheiros municipais 

de direito no Recife Advocacy 

Leitura é estimulada através de Monteiro 
Lobato 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Mesa redonda discute função do Teatro 
Infantil 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Violência doméstica e sexual contra 
crianças e adolescentes é tema de 

seminário 
Advocacy 

Grupo Curumim realiza capacitação com 
parteiras indígenas 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Educação de qualidade será tema de 
debate na UFPE Advocacy 

Programa Universidade Aberta aceita 
candidatura até dia 20 Outros 

Educação de qualidade é tema do Prêmio 
IGE de jornalismo Advocacy 

Trabalho premiado do centro das mulheres 
do cabo foi produzido para a campanha do 

Selo Unicef Município Aprovado 
Outros 

Prêmio de tecnologia social abre inscrições Ações para jovens 
e/ou crianças 

16 a 22 

de abril 

Projetos sobre educação especial 
participam de concurso Outros 

Trabalho doméstico infanto-juvenil é uma 
realidade oculta Advocacy 

ONG promove seminário sobre a 
segurança da criança no Trânsito 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Programa Cunhatã realiza curso de 
espanhol para jovens 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

GRE Caruaru abre inscrições para 
gestor(a) Outros 

CERVAC promove jantar beneficente Ações para jovens 
e/ou crianças 

ANDI oferece bolsas para trabalhos de 
conclusão de cursos Advocacy 

Prioridade 
Absoluta 

23 a 29 

de abril 

Projeto de Lei contra pedofilia na internet é 
aprovado Advocacy 

Continua... 
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...Continuação da Tabela 5 
Campanha “Drogas”: diga não! Contribua 

para esta solução mobiliza Sertão do 
Moxotó. 

Advocacy 

Comunicação e diversidade é tema de 
seminário Advocacy 

Turma do programa Cunhatã terá reunião 
de acolhimento dia 03. 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

ONG Criança Segura realiza capacitação 
em Fernando de Noronha 

Ações para jovens 
e/ou crianças 

Comunidade de Chão de Estrelas terá 
tarde de reflexão e Cultura 

Ações com e para a 
família 

UNICEF realiza mobilização para Selo 
município aprovado 2007/2008 Advocacy 

Projeto família Brasileira é lançado no 
Recife 

Ações com e para a 
família 

Prioridade 
Absoluta 

30 de abril a 
6 de maio 

Dicionário de Português ganha versão em 
áudio para cegos. Outros 

4/abril 
Organizações da sociedade civil 

promovem mobilização nacional contra a 
redução da maioridade penal 

Advocacy 

17/abril Dia da educação pode refletir sobre novas 
propostas Advocacy 

Sugestão de 
Pauta 

24/abri Unicef lança edição 2007/2008 do selo 
município Aprovado Advocacy 

Pauta 
Institucional Sem data Jovens mostram como agregar arte às 

novas tecnologias 
Ações com jovens 

e/ou crianças 
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ANEXO 2. 
 

Tabela 10: Matérias veiculadas na Folha de Pernambuco e no Jornal do Commercio 
a partir das pautas enviadas pelo Auçuba. 

 

Produtos Pautas Títulos das matérias Jornais veículação

Maioridade Penal 5/04 
Prioridade 
Absoluta 

Movimentos sociais 
debatem redução da 

maioridade penal Maioridade penal será debatida 

Folha 

9/04 

Mobilização 7/04 

Fórum cobra apoio do estado para 
crianças 11/04 

Sugestão 
de Pauta 

Organizações da 
sociedade civil 

promovem mobilização 
nacional contra a 

redução da maioridade 
penal Aliados ressaltam a participação 

popular 

JC 

11/04 

A periferia fala atreves do Oi 
Kabum! JC 13/04 

Alunos do OI Kabum! Expõe 
trabalhos 18/04 

Pauta 
institucional 

Jovens mostram como 
agregar arte às novas 

tecnologias 

Oi Kabum 

Folha 

18/04 
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ANEXO 3 
 
Exemplo de Clipping Pernambuco 
 

 
Quarta-feira, 25 de abril de 2007

       Assistência à primeira infância  

       Jovens divulgam I Semana Mundial de Segurança no Trânsito 
       Projeto utiliza tecnologia como instrumento de inclusão social 

 
Assistência à primeira infância
A proposta do programa Família Brasileira Fortalecida, que tem o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida de gestantes e crianças de zero a seis anos de idade, foi lançada ontem, dia 24, pela Prefeitura 
do Recife, depois de uma experiência piloto bem sucedida em comunidades do Centro e da Zona 
Oeste do Recife. O trabalho educativo feito por médicos (as), enfermeiros (as) e agentes de saúde, 
vai atender a 100 mil famílias com orientações sobre direitos e cuidados necessários à primeira 
infância. A iniciativa consiste em prestar esclarecimento nas comunidades, utilizando um material que 
respeita a diversidade política e social da cidade, com mensagens simples, diretas e bem ilustradas. 
Cerca de 120 técnicos (as) e multiplicadores (as) vão capacitar 1.800 agentes comunitários de 
Saúde, a partir de junho, para que eles (as) possam orientar às famílias. O material para ser 
apresentado às mães está dividido em cinco álbuns seriados que vão dos sentimentos 
proporcionados pela gestação até o pós-parto. O programa é uma parceria da prefeitura do Recife, do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da ONG Tempo de Crescer e do Instituto Wal 
Mart.  
(Diario de Pernambuco, 25/04/2007) 
  
Jovens divulgam I Semana Mundial de Segurança no Trânsito  
Garotos e garotas atendidos (as) pelo antigo Estação Futuro, programa social renomeado pelo atual 
governo de Centro da Juventude, ganharam uma nova atividade. Um grupo de cem rapazes e moças 
começou a atuar nas ruas do Grande Recife como divulgador das metas da I Semana Mundial das 
Nações Unidas de Segurança no Trânsito, que tem como objetivo diminuir os índices de acidentes 
automobilísticos. Integrantes das cinco unidades do Centro da Juventude, espalhadas pela Região 
Metropolitana, começaram a abordar motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e taxistas nos 
sinais para orientá-los (as) sobre a importância de respeitar as regras de trânsito. Os acidentes 
ocupam hoje o segundo lugar na escala de mortalidade por fatores externos no Brasil e constituem a 
10ª maior causa de morte no mundo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos do Estado, Roldão Joaquim, a iniciativa foi a primeira de muitas que virão, dentro da nova 
proposta do programa de atendimento aos jovens. ‘’Estamos viabilizando a participação deles (as) 
nas inúmeras campanhas que são feitas pelos órgãos estaduais. É uma forma de fazer com que 
vivenciem novas experiências na prática “, disse. Amanhã, o grupo estará desenvolvendo ações no 
Parque da Jaqueira, Zona Norte da capital. A estudante Érika Miranda, 18 anos, estava entusiasmada 
enquanto abordava motoristas na avenida Agamenon Magalhães. Ela está no programa há dois anos 
e, nesse período, fez diversos cursos profissionalizantes. ”Achei excelente a iniciativa de campanhas 
como esta porque aprendemos muito”, afirmou. Atualmente, o programa atende a 1.450 jovens, que 
recebem uma remuneração mensal de R$ 100. As unidades de atendimento estão localizadas em 
Santo Amaro, área central do Recife; Alto José do Pinho, Zona Norte; Comunidade do Detran, na 
Iputinga, Zona Oeste; Peixinhos, em Olinda; e Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.  
(Jornal do Commercio, 25/04/2007) 
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 Projeto utiliza tecnologia como instrumento de inclusão social 
A Biblioteca Popular de Afogados é uma iniciativa pioneira no Estado, que leva conhecimento, auto-
estima e conteúdo do mundo real e virtual para crianças do bairro de Afogados, Zona Sul do Recife, e 
comunidades vizinhas. Os (as) pequenos (as), entre 10 e 14 anos, que freqüentavam 
espontaneamente a biblioteca para baixar e-mails e passar o tempo, tantas vezes tão ocioso, foram 
convidados para participar de oficinas infantis de livros eletrônicos na plataforma Linux. O projeto, 
tocado em parceria entre o Instituto Ladjane Bandeira e a Fundação de Cultura do Recife, trouxe 
resultados surpreendentes, levando-se em consideração a realidade de cada criança. Das três 
oficinas realizadas, elas tornaram-se - mais uma vez de forma espontânea - multiplicadoras de 
conhecimento, pois já estão dando "aulas" aos seus amigos que, timidamente, vão deixando 
estabelecimentos de acesso à Internet (lan-houses) do bairro. Basta chegar de repente na biblioteca 
para comprovar a sede de criação. Conteúdo que pode servir de trampolim para a vida. Ao todo, em 
três oficinas, 40 crianças já foram envolvidas, a maioria com seus livros eletrônicos publicados no 
mundo virtual e impresso. O projeto usa a tecnologia apenas como um viés, um chamariz, para lidar 
com crianças de comunidades menos favorecidas de políticas públicas. A ajuda fundamental vem de 
uma equipe formada por uma especialista em Tecnologia da Informação, além de sociólogo, 
bibliotecário, ilustradora, arte-educador, educadora, auxiliar técnico e um consultor. "Nossa idéia é 
formar cidadãos, e não usuários. Sendo assim, como trabalhar valores de acesso sem utilizar um 
software que seja por si só uma ferramenta de fácil acesso", indaga a coordenadora da ONG, Márcia 
Lyra. 
(Diario de Pernambuco, Lúcia Guimarães, 25/04/2007) 
  
Clipping PE - A Criança e o Adolescente na Mídia é o resumo diário das principais notícias 
publicadas pelos jornais Diário de Pernambuco, Folha de   Pernambuco,    Jornal do Commercio, 
Gazzeta do São Francisco (Petrolina) e Vanguarda (Caruaru) e Extra (Caruaru) sobre crianças e 
adolescentes. Caso você não queira recebê-lo, responda a esta mensagem solicitando o 
cancelamento do envio.
 
Integrantes da Rede ANDI Brasil:  

 
ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância (DF) / Agência Uga-Uga de Comunicação 
(AM) / Auçuba - Comunicação e Educação (PE) / Cipó - Comunicação Interativa (BA) / Ciranda - 
Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência (PR) / Associação Educacional e 
Cultural Oficina de Imagens (MG) / Girassolidário - Agência de Notícias em Defesa da Infância 
(MS) / Associação Companhia TerrAmar (RN) / Instituto Recriando - Inclusão e Cidadania (SE) / 
Matraca - Agência de Notícias da Infância (MA)/ Catavento (CE),  

   
                                                                                            A REDE ANDI BRASIL é uma:

  

 
  
   

Equipe Auçuba/Rede ANDI -  Catarina de Angola, Gorete Linhares, Juliana Lins, Marcelle Honorato, 
Mariana Moreira, Nara Nara Pinilla, Priscilla Morim,Rodrigo Sarmento, Rosa Sampaio e Ylka Oliveira 

Se não quiser receber esse informativo envie um e-mail para: spfm@aucuba.org.br  
Visite o nosso Site: www.aucuba.org.br
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ANEXO 4 
 
Exemplo do “Prioridade Absoluta” 
 

 
 

  
De 09 a 15 de abril de 2007

Edição 266
     

Pauta 
       Movimentos sociais debatem redução da maioridade penal 

  
Agenda 

       Cendhec promove curso para discutir trabalho infantil 
       São José da Coroa Grande incentiva doações para o Fundo da Infância e 

Adolescência 
       Festival de Teatro para Crianças prorroga inscrições 
       Nova Descoberta tem a II Feira de Saúde e Direitos Humanos 

Notas 
       Projeto Assistir chega a organizações do Estado 
       Jornalistas pernambucanos ganham prêmio nacional  

ONU realiza Semana de Segurança no Trânsito  
  
 

Pauta 
Movimentos sociais debatem redução da maioridade penal 

No Recife, haverá dois eventos que terão como foco a temática do projeto de lei que pretende reduzir 
para 16 anos a idade penal no País. 

  
O dia 10 de abril é o Dia Nacional de Mobilização contra a Redução da Maioridade Penal. Em 
conseqüência da data, no Recife, duas iniciativas serão realizadas durante a semana. Uma das 
manifestações será a passeata que acontecerá nas ruas da capital pernambucana, no próximo dia 
10. Também haverá uma tarde de debate sobre a redução da maioridade penal no auditório do 
Hospital da Restauração, no Derby. 
  
Organizada pelo Fórum dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Fórum DCA), o Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CEDCA/PE), o Fórum Metropolitano e os fóruns 
municipais de Direitos e Tutelares, a passeata se concentrará no Parque 13 de Maio, no bairro da 
Boa Vista, a partir das 9h. A manifestação sairá do Palácio Campo das Princesas, às 10h, e 
encontrará o Governador do Estado, Eduardo Campos, para a entrega da Carta de Pernambuco 
contra a Redução da Maioridade Penal. Depois disso, a passeata segue para a Assembléia 
Legislativa (Alepe), onde entregará o mesmo documento ao presidente da Alepe. As passeatas, 
manifestações e debates acontecerão às vésperas da votação dos projetos de lei que tratam do 
assunto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. 
  
O segundo evento que reforçará o debate sobre a redução da maioridade penal será feito no auditório 
do Hospital da Restauração, no Derby. O seminário, promovido pela organização não-governamental 
Casa Menina Mulher, será realizado entre 14h e 18h. Aberto ao público, o encontro terá a presença 
do juiz da 3º Vara da Infância, Humberto Vasconcelos; Fernando Silva, representante do Fórum dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA) e do assistente social do Centro Dom Helder 
Câmera de Estudos e Ação Social (CENDEHC), Renatto Pinto. O objetivo do debate é conhecer e 
apresentar as opiniões das instituições presentes e com isso levantar mais reflexões. O seminário 
tem como parceiros o Conselho Regional de Serviço Social, o Hospital da Restauração e o Grupo 
Mulher Maravilha.  
  
Para Renatto Pinto, coordenador do Programa Direitos da Criança e do Adolescente, do Cendhec, 
organização que participará das duas atividades no Recife, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) ainda é desconhecido para a maioria da população, inclusive para os operadores do direito. 
“Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, como defendem alguns parlamentares, não será 
uma medida eficaz no combate a violência no País. Acreditamos que temos uma legislação para a 
área da infância bastante avançada, capaz de dar respostas concretas. O problema é que as seis 
medidas socioeducativas previstas pelo ECA não são executadas de maneira correta”, avalia Pinto. 
Segundo o coordenador, apenas 10% das ocorrências policiais registradas no Brasil tem como 
autores adolescentes. Desse total, 8% são atos contra a vida e o restante contra o patrimônio.   
  
Segundo o promotor de justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atuação na área da Infância e 
da Juventude e das Medidas Socioeducativas, Francisco Cruz Rosas, é necessário que o Estado seja 
cobrado do ponto de vista de implementação de políticas públicas sociais e efetiva implementação do 
ECA.  
  
Constituição - A atual Constituição Federal, em seu Artigo 228, prevê a inimputabilidade penal para 
menores de 18 anos. Garotos e garotas, maiores de 12 anos, em conflito com a lei, são 
encaminhados para centros de ressocialização, onde passam por medidas socioeducativas por um 
período de três anos. No dia 28 de março, foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, do Senado Federal, o Projeto de Lei da Câmara (PLC 9/07), que estabelece pena dobrada 
para adultos, integrantes de quadrilhas e bandos armados, que envolverem crianças e adolescentes 
em ações criminosas. O projeto ainda vai para exame do Plenário.O Código Penal, hoje, estabelece 
pena de reclusão de um a três anos para o crime de formação de quadrilha, independentemente da 
aplicação de outras penas pelos demais crimes cometidos.  
  
SERVIÇO: 
Passeata contra a redução da maioridade penal  
Quando? Terça-feira, dia 10 de abril, às 9h 
Onde? Concentração no Parque 13 de Maio. Rua Princesa Isabel, s/n, Boa Vista - Recife 
  
Programação: 
  
09:00 – Concentração no Parque 13 de Maio, bairro da Boa Vista 
  
10:00 – Saída para o Palácio Campo das Princesas 
  
10:30 – Entrega de documento “Carta de Pernambuco contra a Redução da Maioridade Penal” ao 
Governador do Estado, Eduardo Campos. Na ocasião, será feito convite para que o governador 
acompanhe a passeata até a Assembléia Legislativa 
  
11:00 – Caminhada até a Assembléia Legislativa 
  
11:30 – Entrega do documento “Carta de Pernambuco contra a Redução da Maioridade Penal” ao 
presidente da Assembléia Legislativa 
  
Outras informações: 
Fórum DCA – Pernambuco 
Silvino Nascimento Neto, coordenador do Fórum DCA-PE 
Fone: (81) 9952-6219 
  
 
 
Francisco Cruz Rosas, promotor de justiça de Defesa da Cidadania da Capital com atuação na área 
da Infância e da Juventude e das Medidas Socioeducativas 
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Fone: (81) 3423-3357/9959-1486 
  
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - Cendhec 
Paulo Lago – assessoria de comunicação 
Fone:(81) 3227-7122/9965-2762 
  
Debate sobre a redução da maioridade penal 
Quando? Sexta-feira, dia 13 de abril. A partir das 14h até às 18h 
Onde? No auditório do Hospital da Restauração, Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n – Derby 
  
Outras informações: 
 
Maria de Lurdes Souza - Assessoria de Comunicação Casa Menina Mulher 
Fone: (81) 3231.0463 
  
Graça Rodrigues – Assistente social do Hospital da Restauração 
Fone: (81) 3423.6311 
  
Agenda 
  
A partir de terça-feira, dia 10 de abril 
  
Cendhec promove curso para discutir trabalho infantil 
O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec) continua a desenvolver, durante 
o mês de abril, o Curso de Formação sobre Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A intenção 
da ONG é capacitar 180 monitores (as) do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
acerca da questão. A ação, uma parceria da instituição com a Secretaria de Assistência Social do 
Recife e o Winrock International, será realizada na sede do Cendhec, que fica no bairro da Madalena, 
no Recife. As aulas serão ministradas pelos (as) educadores (as) da instituição e abordarão os 
seguintes temas: Os Direitos de Meninos e Meninas; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
Trabalho Infantil no Brasil e Trabalho Infantil Doméstico. Os 180 monitores do PETI foram divididos 
em cinco turmas. Três delas já passaram pela capacitação, realizada no mês de março. As duas 
últimas participarão das aulas previstas para acontecer nos dias 10, 11 e 12 (quarta turma) e de 18 a 
20 de abril (quinta e última turma). 
 
SERVIÇO: 
O quê? Curso de Formação sobre Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
Quando? A partir do dia 10 de abril. 
Onde? Auditório do Cendhec. Rua Galvão Raposo, nº 295, Madalena – Recife 
 
Outras informações: 
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – Cendhec 
Janaína Pedrosa – Coordenadora do Projeto de Formação 
Fone: (81) 3227-7122 
 
São José da Coroa Grande incentiva doações para o Fundo da Infância e Adolescência  

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente promoverá coquetel em prol do Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA). A atividade está sendo feita no município de São José da Coroa 
Grande,124 km do Recife. O evento acontecerá no dia 10 de abril a partir das 19h, no Coroa Grande 
Beach Flat, localizado na PE-60. Na ocasião, estará presente o juiz da 3ª Vara da Infância e 
Juventude da Capital, Humberto Vasconcelos. O evento tem como objetivo fazer com que a 
população entenda o Fundo, além de incentivar doações. A entrada é aberta ao público. 
 
 
 
 
 
Os interessados em fazer doações para o FIA devem deduzir seu imposto de renda para: 
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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São José da Coroa Grande  
CNPJ: 08.086.586/0001-60 
Agência–0710 
Conta Corrente: 15.644-2 
Banco do Brasil  
  
SERVIÇO: 
 
O quê? Coquetel em prol do Fundo da Infância e Adolescência  
Quando? Terça-feira, dia 10 de abril. A partir das 19h 
Onde? No Coroa Grande Beach Flat, na PE-60 
 
Outras Informações: 

Cícera Cordeiro – Presidente do Conselho Municipal de Direito de São José da Coroa Grande  
Fone: (81)8825.8192 
  
Sexta-feira, 13 de abril 
  
Jovens exibem trabalhos na I Mostra Aí Kabum! 
 
A Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia, projeto da Oi Futuro que, em Pernambuco, é realizado 
pela ONG Auçuba – Comunicação e Educação em parceria com a Prefeitura do Recife, promove a 
abertura da I Mostra Aí Kabum! no dia 13 de abril. Com o tema Comunidades, o evento apresentará 
os trabalhos dos (as) jovens que integram o projeto, nas áreas de fotografia, computação gráfica, 
vídeo e design. A idéia da mostra é apresentar à sociedade a produção da primeira turma de alunos 
(as) a ser formada pela Escola. Além das criações em audiovisual, quem comparecer poderá 
apreciar, ainda, textos criados pelos meninos e meninas sobre personagens importantes de suas 
comunidades de origem. O evento, que é gratuito, acontecerá na sede da Oi Kabum!, no bairro do 
Recife Antigo. Os interessados também podem agendar horário de visitação pelo telefone (81) 
3224.0281. 
 
SERVIÇO: 
 
O quê? Abertura da I Mostra Aí Kabum! 
Quando? Sexta-feira, dia 13 de abril. A partir da 16h 
Onde? Sede da Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia. Rua do Bom Jesus, nº 147, Recife Antigo – 
Recife 
 
Outras Informações: 
 
Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia 
Ricardo Melo – Coordenador 
Fone: (81) 3224.0281 
  
Nova Descoberta tem a II Feira de Saúde e Direitos Humanos  
 
O Dia Mundial da Saúde foi comemorado no último dia 7, mas a temática ainda é lembrada pela 
sociedade. Sendo assim, o Grupo Mulher Maravilha, no próximo dia 13, irá realizar a II Feira de 
Saúde e Direitos Humanos. O evento acontecerá durante toda a manhã e oferecerá exames 
gratuitos, como aferição de pressão arterial e teste de glicose. Está programado, ainda, um momento 
de descontração para os visitantes através de jogos educativos e uma apresentação teatral, feita 
pelos educadores da instituição, que falará sobre prevenção de DST/AIDS. Durante a feira, o 
Hemope, agentes comunitários e de saúde ambiental irão trazer informações para a sociedade sobre 
os seus trabalhos cotidianos. Além disso, a comunidade terá um momento de orientação jurídica. A 
atividade será realizada pelo Grupo Mulher Maravilha, através dos Projetos Caminhos da Prevenção 
e Oficina de Direitos, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Comitê Alemão Dia Mundial 
de Oração. 
  
SERVIÇO: 
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O quê? II Feira de Saúde e Direitos Humanos 
Quando? Sexta-feira, dia 13 de abril. A partir de 9h até 12h 
Onde? Na sede do Grupo Mulher Maravilha, Rua Favo Maravilha – Rua Nova Descoberta, 700, Nova 
Descoberta - Recife 
Outras informações: 
Kelly Regina - Educadora Social do Grupo Mulher Maravilha  
Fone: (81) 3441.7521 
  
Até segunda-feira, 16 de abril 
  
Festival de Teatro para Crianças prorroga inscrições
As inscrições para a 4º edição do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco foram 
prorrogadas. Os interessados em participar da mostra não-competitiva podem inscrever seus 
trabalhos até o dia 16 de abril.  Nessa edição, o festival terá como tema: A Diversidade Brasileira no 
Teatro para Crianças, além de homenagear o cenógrafo, diretor e ator pernambucano Uziel Lima, que 
faleceu ano passado. Os grupos ou companhias interessados devem ligar para o telefone (81) 
3088.6650 ou enviar uma mensagem para o endereço eletrônico metron.producoes@uol.com.br para 
receberem o regulamento da mostra. O festival também vai realizar atividades nas cidades do Cabo 
de Santo Agostinho, Caruaru, Arcoverde e Triunfo. O evento tem o objetivo de formar platéias e 
realizar o encontro de profissionais que atuam no segmento infantil, visando à discussão, formação e 
reciclagem dos atores e profissionais da área. Além das apresentações, o evento oferece oficinas e 
palestras gratuitas para artistas e técnicos teatrais. 
  
SERVIÇO: 
O quê? Inscrições de espetáculos para Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco 
Quando? Até o dia 16 de abril 
Outras informações: 
Edvane Bactista – Produtora Cultural  
Fone: (81) 3088.6650 
Endereço eletrônico: metron.producoes@uol.com.br  
Notas 
  
Projeto Assistir chega a organizações do Estado 
O Instituto PAPAI, o Grupo Curumim, a Casa de Passagem e o Auçuba – Comunicação e Educação 
foram as organizações não-governamentais contempladas com a instalação de antenas de TV a cabo 
em Pernambuco. O novo suporte, que tem data prevista para ser instalada até o dia 16, é 
disponibilizado gratuitamente para as instituições que atuam na defesa dos direitos da infância e 
adolescência. Dessa forma, as ONG’s podem ter acesso a programas educativos e contribuir para o 
desenvolvimento dessas crianças e jovens através da informação. A ação é feita através do Projeto 
Assistir que trabalha em parceria com o Canal Futura e TV’s por assinatura. O serviço é 
disponibilizado em todas as unidades conveniadas com a Fundação Ação Criança. No ano passado, 
foram distribuídas 120 antenas para todo o Brasil.  
  
Jornalistas pernambucanos ganham prêmio nacional  
Os jornalistas da organização não-governamental Centro das Mulheres do Cabo conquistaram o 2º 
lugar do Prêmio Docol/Ministério do Meio Ambiente de Jornalismo. O resultado da competição, que 
reuniu jornalistas de todo o Brasil, aconteceu no dia 27 de março, na Associação Comercial e 
Industrial de Joinville – ACIJ, em Santa Catarina. Ana Veloso e Hainer Bezerra, coordenadores do 
projeto Jovens Comunicadores e concorrentes do Prêmio na categoria Profissional Rádio, 
representaram o programa de rádio Jovem em Ação, que é feito por meninos e meninas da 
comunidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O trabalho, veiculado 
na Rádio Quilombo FM, é uma série de programas que falam sobre o problema da seca no Semi-
Árido. A série ganhadora é intitulada O que é o semi-árido?, Convivendo com a Seca, Como utilizar 
melhor a água e Cisterna da Comunidade. O primeiro lugar do Prêmio ficou para o programa Planeta 
Eldorado, de São Paulo e o ganhador do terceiro lugar foi o programa Cultura Documenta, de Porto 
Alegre.  
  
ONU realiza Semana de Segurança no Trânsito 
A Organização das Nações Unidas (ONU) realizará, entre os dias 23 e 29 de abril, a Primeira 
Semana das Nações Unidas para a Segurança de Trânsito. A ação terá como tema “Segurança de 

 

https://www.hotlink.com.br/webmail2/horde/imp/compose.php?to=metron.producoes%40uol.com.br&thismailbox=INBOX
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trânsito não é acidental” e será voltada a jovens, dando visibilidade aos acidentes de trânsito que 
envolvem essa parcela da população. Nesse período, ocorrerão iniciativas no Brasil e no mundo, 
realizadas por governos, organização não-governamentais, Nações Unidas, agências internacionais, 
companhias do setor privado, fundações e entidades que trabalham para tornar as vias mais seguras. 
O evento-chave global da semana será a Assembléia Mundial para Segurança de Trânsito, com 
delegações de jovens de diversas nacionalidades para discutir e adotar uma declaração sobre o tema 
e definir meios que fortaleçam o papel dos meninos e meninas como defensores da causa em seus 
países. 
  
O que é Prioridade Absoluta ?  
   
O Auçuba produz o Prioridade Absoluta PE, boletim semanal com a agenda dos principais 
acontecimentos relacionados com os direitos da criança e do adolescente e sugestões de pauta 
distribuído a jornalistas e outras instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
conselhos e empresários. 
  
Seja pauta no nosso boletim! 
Envie a programação da sua instituição para spfm@aucuba.org.br ou para o fax (81) 34263561 ou 
ligue para (81) 34266386.

 
                                  Integrantes da Rede ANDI Brasil:  

 
 
ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância (DF) / Agência Uga-Uga de Comunicação 
(AM) / Auçuba - Comunicação e Educação (PE) / Cipó - Comunicação Interativa (BA) / Ciranda - 
Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência (PR) / Associação Educacional e 
Cultural Oficina de Imagens (MG) / Girassolidário - Agência de Notícias em Defesa da Infância 
(MS) / Mídia Criança - Agência de Notícias dos Direitos da Criança e do Adolescente (SC)/ 
Associação Companhia TerrAmar (RN) / Missão Criança (SE) / Matraca - Agência de Notícias da 
Imprensa (MA)/ Catavento (CE),   
 
                                                                                                A REDE ANDI BRASIL é uma: 
  

 
  

Equipe Auçuba/Rede ANDI - Catarina de Angola,Gorete Linhares, Juliana Lins, Marcelle Honorato, Mariana 
Moreira, Nara Nara Pinilla, Priscilla Morim, Rodrigo Sarmento, Rosa Sampaio e Ylka Oliveira. 

Se não quiser receber esse informativo envie um e-mail para: spfm@aucuba.org.br  
Visite o nosso Site: www.aucuba.org.br
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ANEXO 5 
 
Sugestões de pauta do Auçuba 
 

 
 

Terça-feira, 04 de abril de 2007
  

Organizações da sociedade civil promovem mobilização nacional contra a redução da 
maioridade penal 

Instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente realizam passeatas, 
manifestações e debates para marcar o dia de 10 abril em todo o País. 

  

Na próxima terça-feira, 10 de abril, será o Dia Nacional de Mobilização Contra a Redução da 
Maioridade Penal. A ação envolverá diversas instituições da sociedade civil. No Recife, o documento 
A Carta de Pernambuco contra a Redução da Maioridade Penal será entregue ao governador do 
Estado e ao presidente da Assembléia Legislativa, depois que uma manifestação, com concentração 
prevista para às 9 horas, no Parque 13 de Maio, percorrer as principais ruas do Centro da Capital 
pernambucana. As Passeatas, manifestações e debates acontecerão às vésperas da votação dos 
projetos que tratam do assunto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.  

Esse tema ganhou repercussão, nos últimos meses, depois que mais um crime ocorreu no País. O 
caso do menino João Hélio, de seis anos, morto no Rio de Janeiro, sensibilizou a opinião pública que 
decidiu iniciar uma “campanha” a favor da redução da idade penal de 18 para 16 anos, por conta da 
participação de um adolescente no crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina 
que o período máximo que um/uma adolescente, em conflito com a lei, permaneça privado (a) de 
liberdade seja de três anos. Contudo, o jovem pode passar até nove anos respondendo pelo ato 
infracional cometido. Depois de três anos de reclusão em unidade socioeducativa, o juiz da infância 
determina se o (a) adolescente permanecerá mais três anos em semi-liberdade, e o mesmo período 
em liberdade assistida. Mas, para essas ações se tornarem realidade é necessário que os estados 
possuam programas de semi-liberdade.  

Para o promotor de justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atuação na área da Infância e da 
Juventude e das Medidas Socioeducativas, Francisco Cruz Rosas, é necessário que o Estado seja 
cobrado do ponto de vista de implementação de políticas públicas sociais e efetiva implementação no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. “As políticas voltadas para a infância e juventude devem ser 
de fato prioridade para os governos, especialmente as voltadas para a educação. A questão da 
violência não está ligada a redução da maioridade, mas sim a não efetivação do ECA”, afirma o 
promotor. 

A atual Constituição Federal, em seu Artigo 228, prevê a inimputabilidade penal para menores de 18 
anos. Garotos e garotas, maiores de 12 anos, em conflito com a lei, são encaminhados para centros 
de ressocialização, onde passam por medidas socioeducativas por um período de três anos. No dia 
28 de março, foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC 9/07), que estabelece pena dobrada para adultos, integrantes de 
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quadrilhas e bandos armados, que envolverem crianças e adolescentes em ações criminosas. O 
projeto ainda vai para exame do Plenário. O Código Penal, hoje, estabelece pena de reclusão de um 
a três anos para o crime de formação de quadrilha, independentemente da aplicação de outras penas 
pelos demais crimes cometidos.  

Para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco (OAB/PE), a redução da maioridade 
penal não será uma medida capaz, sozinha, de reduzir a violência. “Achamos que a questão deve ser 
discutida, mas não concordamos com a redução. Os casos que afligem a sociedade trazem um 
clamor, mas não podemos se basear em uma comoção nacional. As leis não podem mudar por conta 
da comoção”, diz Taciano Domingues Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-
PE. Segundo ele, é necessário um conjunto de ações como, por exemplo, melhorias na educação, 
saúde, e investimentos em atividades culturais e esportivas.  

Taciano Domingues diz acreditar que a estruturação da defensoria pública é uma medida necessária 
no Estado, para se atender a toda sociedade. “Pernambuco tem uma deficiência de 
aproximadamente 150 defensores em suas comarcas. É preciso que se tenha concurso. Essa 
deficiência significa impedir o acesso de algumas pessoas a Justiça”, diz. 
Sobre o acompanhamento dos (das) adolescentes nos regimes de semi-liberdade, o presidente da 
Comissão de Direitos Humanos afirma ser necessário que essa medida seja repensada e acredita 
que a educação é a melhor forma de ressocialização. “É preciso garantir um acompanhamento 
efetivo do estudo, escolas em tempo integral, assistência social, escolas profissionalizantes para 
aqueles que já estiverem com 17 anos, investindo na entrada do mercado de trabalho”, afirma. 

ONG’s atuam no fortalecimento do debate - Entre as instituições que buscam qualificar o debate 
acerca da idade penal no estado de Pernambuco, está o Cendhec (Centro Dom Helder Câmara de 
Estudos e Ação Social). A organização que atua na promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes tem marcado presença em espaços públicos de discussão do tema, além de pautar o 
assunto em fóruns e redes da sociedade civil, bem como nos momentos de formação de agentes 
públicos e operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). A expectativa para este ano é de 
capacitar 645 agentes públicos e 225 adolescentes e jovens do Recife, Região Metropolitana e Zona 
da Mata Sul. 

Para o coordenador do Programa Direitos da Criança e do Adolescente, do Cendhec, Renatto Pinto, 
o Estatuto ainda é desconhecido para a maioria da população, inclusive para os operadores do 
direito. “Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, como defendem alguns parlamentares, não 
será uma medida eficaz no combate a violência no País. Acreditamos que temos uma legislação para 
a área da infância bastante avançada, capaz de dar respostas concretas. O problema é que as seis 
medidas socioeducativas previstas pelo ECA não são executadas de maneira correta.”, avalia Pinto. 
Segundo o coordenador, apenas 10% das ocorrências policiais registradas no Brasil tem como 
autores, menores de 18 anos. Desse total, 8% são atos contra a vida e o restante contra o patrimônio.  

“É preciso qualificar o debate sobre as causas da violência e do seu enfrentamento. Não aceitamos 
discutir a questão, apenas sob o ponto de vista penal. Queremos discutir também sob o ponto de 
vista das políticas públicas, de atendimento aos direitos básicos de cidadania, das oportunidades”, 
complementa Renatto Pinto.  

Dados - Segundo dados da pesquisa Política de Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei, 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), da Presidência da República, A região 
Nordeste foi a que registrou o maior crescimento no número de adolescentes internos, passando de 
413 em 1996 para 2.815 no ano passado, um aumento de 591%. Ainda de acordo com o estudo, 90% 
destes jovens não concluíram o Ensino Fundamental, embora tenham idade compatível com o Ensino 
Médio. Além da baixa escolaridade, 90% eram do sexo masculino e tinham idade entre 16 e 18 anos. 
Mais de 60% eram negros, 80% viviam com renda familiar de até dois salários mínimos e 86% eram 
usuários de drogas. 

Em Pernambuco, existem atualmente quinze unidades de atendimento socioeducativo, sendo 
somente uma para o sexo feminino. Segundo dados da Fundação da Criança e do Adolescente 
(Fundac), até o mês de abril 1.137 garotos e garotas estão recebendo atendimento. Deste total, 34% 
possui 17 anos, e 27% encontra-se com 16 anos. O nível de escolaridade aponta que 50,2% tem 
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entre a 1ª e a 4ª série. Enquanto 43,4% possui de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental. A média de 
renda familiar é de um a três salários mínimos. A natureza dos atos infracionais demonstra que 39% 
cometeu roubo ou assalto, enquanto 9% foram apreendidos por porte ilegal de arma. Apenas 6,2% do 
total está envolvido com homicídios, e 1,9% com latrocínio. Para a presidente da Fundac, Ana Célia 
Farias, são necessárias políticas concretas, que vão além da redução da idade penal, para o 
enfrentamento da violência. “Só com políticas públicas de educação, profissionalização e assistência 
à família é que se pode prover e educar com direito à cidadania”.  

Serviço: 

O Fórum DCA – Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes (CEDCA/PE), o Fórum Metropolitano, os fóruns municipais de Direitos e 
Tutelares realizarão um manifesto em Recife-PE, com a seguinte programação: 

09:00 – Concentração no Parque 13 de Maio, bairro da Boa Vista 

10:00 – Saída para o Palácio Campo das Princesas 

10:30 – entrega de documento “Carta de Pernambuco contra a Redução da Maioridade Penal” ao 
Governador do Estado, Eduardo Campos. Na ocasião será feito convite para que o governador 
acompanhe o manifesto até a Assembléia Legislativa 

11:00 – Caminhada até a Assembléia Legislativa 

11:30 – Entrega do documento “Carta de Pernambuco contra a Redução da Maioridade Penal” ao 
presidente da Assembléia Legislativa 

Sugestão de Fontes: 

Cendhec – Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 

Paulo Lago – assessoria de comunicação 

Fone:(81) 3227-7122/9965-2762 

 
Fórum DCA – Pernambuco 

Silvino Nascimento Neto, coordenador do Fórum DCA-PE 

Fone: (81) 9952-6219 

Francisco Cruz Rosas, promotor de justiça de Defesa da Cidadania da Capital com atuação na área 
da Infância e da Juventude e das Medidas Socioeducativas 

Fone: (81) 3423-3357/9959-1486 

  

Fundac – Fundação da Criança e do Adolescente de Pernambuco 

Contato: Ana Célia Farias, presidente da Fundac 

Fone: (81) 3445-3808/4050/9972-6662 
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - Pernambuco) 

Taciano Domingues da Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-PE 

Contato: (81) 3424-1012/ 8814-9999 

  

Integrantes da Rede ANDI Brasil:  
 

ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância (DF) / Agência Uga-Uga de Comunicação 
(AM) / Auçuba - Comunicação e Educação (PE) / Cipó - Comunicação Interativa (BA) / Ciranda - 
Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência (PR) / Associação Educacional e 
Cultural Oficina de Imagens (MG) / Girassolidário - Agência de Notícias em Defesa da Infância 
(MS) / Associação Companhia TerrAmar (RN) / Instituto Recriando - Inclusão e Cidadania(SE) / 
Matraca - Agência de Notícias da Imprensa (MA)/ Catavento (CE),  

  
  

A Rede ANDI Brasil é uma: 

  

 

  

  

Equipe Auçuba/Rede ANDI -  Catarina de Angola, Gorete Linhares, Juliana Lins, Marcelle Honorato, 
Mariana Moreira, Nara Nara Pinilla, Priscilla Morim, Rodrigo Sarmento, Rosa Sampaio e Ylka Oliveira 

                                              

Se não quiser receber esse informativo envie um e-mail para: spfm@aucuba.org.br  
Visite o nosso Site: www.aucuba.org.br 
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ANEXO 6 
 
Pauta Institucional 

Jovens mostram como agregar arte às novas 
tecnologias 
Os 80 jovens participantes do projeto Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia estarão 
participando, nesta sexta feira, às 16h, da abertura da "Mostra aí Kabum!".  A exposição 
apresentará cartazes, fotos, animações e vídeos reunidos em torno do tema "Identidade e 
Comunidade", que foram criados por essa garotada nos núcleos de formação (Design, 
Computação Gráfica, Vídeo, Fotografia, Comunicação Digital, História da Arte, Oficina da 
Palavra e Com Vivências) oferecidos pela escola. 

  

O jornalista Ricardo Mello, um dos coordenadores da Oi Kabum! do Recife, explica que o 
tema da mostra, "Comunidade", reflete a preocupação do projeto em integrar a escola ao 
espaço em que os alunos vivem com suas famílias. "O projeto é antes de tudo ousado, pois 
investe em uma formação continuada desses jovens, de forma que não se restringe à curta 
duração e formação técnica. Há a troca do conhecimento, a integração entre escola e 
comunidade em uma proposta multidisciplinar que desenvolve a capacidade crítica, o ´olhar 
sobre o mundo` e o acesso a bens culturais", completa o coordenador.  

Alguns trabalhos da "Mostra aí Kabum!" já foram exibidos, anteriormente, com sucesso. 
O Vídeo "Você julga pela aparência", por exemplo, realizado pelos alunos do Núcleo de 
Vídeo, foi vencedor na Mostra Mundo no 8º festival de Vídeo de Pernambuco, com os 
prêmios de melhor fotografia e de melhor direção na categoria estudantil. O trabalho foi 
indicado ainda para a seleção oficial do Festival de Vídeo de Pernambuco. A 
escola recebeu também um convite do Ministério da Cultura para os alunos realizarem a 
cobertura da Feira de Música de Recife, durante o carnaval de 2007.  

  

A mostra comemora o aniversário de um ano do projeto em Recife, ao mesmo tempo em 
que apresenta os primeiros trabalhos dos alunos ao mercado de criação de Pernambuco e 
à comunidade em geral. O evento integra também as comemorações dos 18 anos da ONG 
pernambucana Auçuba - Comunicação e Educação, parceira do Oi Futuro na realização do 
projeto.  

A Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia é um projeto do Instituto Oi Futuro, realizado no 
Recife pela ONG Auçuba e conta com o apoio da Prefeitura do Recife, através da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.  A escola está 
localizada na Rua do Bom Jesus, 147, no Bairro do Recife Antigo. A mostra poderá ser 
visitada de 16 de abril a 16 de maio das 14h às 18h, sempre de segunda à sexta-feira. 
Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3224.0281. A entrada é franca.  

  

- 
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Oi Kabum! em Recife 

O programa Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia foi criado em 2003 pelo Oi Futuro e 
tem como principal objetivo levar à juventude popular urbana a oportunidade de utilizar a 
mais avançada tecnologia na área de criação e tratamento de imagem, para expressarem 
seus talentos e criatividades. Além do Recife, existem outras duas unidades - no Rio de 
Janeiro e em Salvador -, onde jovens de comunidades de baixa renda têm formação 
gratuita, com aulas diárias durante um ano e meio.  

Todas as escolas contam com uma ilha de edição, estúdio polivalente, laboratório de 
fotografia, biblioteca e cyber café.  Ao concluir o curso, os jovens formam Núcleos de 
Produção, que funcionam como uma agência de criação, apta a prestar serviços. O 
sucesso do programa pode ser verificado pelo trabalho dos alunos formados nas unidades 
do Rio de Janeiro e de Salvador que já atuam como free-lancers e em produtoras.   

"A própria concepção do nome Oi Kabum! visa traduzir o impacto causado pelo entusiasmo 
e energia dos jovens que compõem o projeto. A idéia é provocar uma explosão de talento 
da juventude popular urbana", conta Maria Arlete Gonçalves, diretora de projetos do Oi 
Futuro. Nas três escolas que integram o programa jovens também têm acesso a revistas, 
livros, sites, programas e eventos de cultura."Entendemos que apenas a inclusão digital 
não transforma a realidade, é preciso motivar a reflexão, o acesso ao conhecimento e a 
produção para que, a partir destes referenciais, estes jovens possam intervir na realidade 
social em que estão inseridos", explica a diretora.  

Informações: 

  

Assessoria de Comunicação Auçuba 

Ana Célia Floriano - 9924.4575 - 3426.6386 

Virna Campos  

Comunicação Corporativa – Oi 
Geografias PE/ PB/ RN/ AL 

(81) 3131 2555  

(81) 8885 0715 
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ANEXO 7 
 
Matérias dos Jornais 
 
Matéria 1 
 

CIDADANIA 

Fórum cobra apoio do Estado para crianças 

Publicado em 11.04.2007 

O Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto por 47 entidades da 
sociedade civil, entregou, ontem, ao governador Eduardo Campos (PSB) e à primeira-dama, 
Renata Campos, manifesto exigindo maior engajamento do governo de Pernambuco na luta pelos 
direitos da criança e do adolescente. No documento, a entidade cobra a implantação de três 
programas federais: o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar Comunitária. Também solicita a ampliação de políticas públicas destinadas 
ao segmento.  

Eduardo Campos julgou legítima a cobrança e revelou que o seu governo deve implantar, ainda 
sem data marcada, o Sinase. Durante o encontro, realizado no Palácio do Campo das Princesas, 
sede do governo estadual, no Centro do Recife, o Fórum Estadual também cobrou do governador 
uma posição sobre a diminuição da maioridade penal para 16 anos. Eduardo foi enfático em 
garantir que é contra a redução, mesma postura adotada pela entidade.  

“Essa situação pela qual passa o País nessa escalada de violência leva muitos a acharem que 
reduzir a idade penal vai resolver. Já vimos isso acontecer em outros países e a situação só fez se 
agravar. Os jovens não precisam de mais pena, precisam de escola de qualidade e de governos 
que tenham políticas públicas permanentes. Por isso, sou contra a redução da maioridade”, 
argumentou Eduardo Campos. Antes do encontro, o Fórum Estadual havia realizado uma passeata, 
com o objetivo de reforçar as suas reivindicações. Cerca de 350 jovens caminharam do Parque 
Treze de Maio até o Palácio.  
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Matéria 2 
 

18/04/2007 

Alunos do Oi Kabum! expõem trabalhos 
Projeto completa um ano preparando jovens para o mercado 

Adolescentes vão concluir cursos em seis meses 
 

 
 

CYNTHIA MORATO 
cynthia@folhape.com.br 

 
A escola de arte e tecnologia Oi Kabum! está completando um ano de existência no Recife e, para 
comemorar a data, organizou uma mostra com os trabalhos dos cerca de 80 jovens, de 16 a 20 
anos, que fazem parte do projeto. São cinco vídeos de animação, dois documentários, 30 fotos e 
20 cartazes, todos dentro do tema “Identidade e Comunidade”. A exposição, que começou na 
última sexta, é aberta ao público e tem entrada gratuita. Os trabalhos ficam expostos na escola até 
o dia 16 de maio. 
Os alunos da Oi Kabum!,  projeto do Oi Futuro, realizado em Pernambuco em parceria com a ONG 
Auçuba, têm aulas de segunda à sexta, nos núcleos de Design, Computação Gráfica, Vídeo e 
Fotografia. O objetivo é, segundo a diretora do projeto Oi Futuro, Arlete Gonçalves, fazer uma 
inclusão social e digital no mundo contemporâneo. Para isso, os jovens trabalham com 
equipamentos de última geração, como computadores Macintosh, Adobe Photoshop e o programa 
de edição de vídeos Final Cut. Os cursos de formação continuada duram um ano e meio. 
Por conta do projeto, alguns jovens já trabalham na área e a mostra busca inserir no mercado os 
outros futuros profissionais. Segundo Arlete, a idéia da mostra é “chamar os produtores e 
empresários para que abram as portas do mercado de trabalho para os jovens que daqui a seis 
meses terminam os cursos”. “Já tivemos ótimos contatos. Nossa idéia é que possamos abrir portas 
sofisticadas, que normalmente estão fechadas para estes jovens”, resumiu. 
Laís Alves Barbosa, 20, faz parte do núcleo de vídeo e já trabalhou em duas produções depois que 
entrou no projeto. “Durante toda a Feira da Música Brasil tivemos equipes fazendo a cobertura do 
evento nos bares e publicando os vídeos na internet, no site do Ministério da Cultura. Também fiz a 
cobertura do festival de teatro junto com outro colega, Danclebson Araújo”, explicou a estudante, 
que é moradora da Bomba do Hemetério. 
Já Ailton Pereira Paes, 19, está estagiando na produtora D7 Filmes. Integrante do núcleo de 
computação gráfica, o jovem acredita que só tem a ganhar com o trabalho. “O intercâmbio da 
produtora para a escola é muito grande. Trago muitas coisas que aprendo lá para compartilhar com 
meus colegas de sala. A Oi Kabum! me deu uma escolha de vida”, contou o jovem. Morando em 
Brasília Teimosa, Ailton revela que ainda pretende desenvolver oficinas de vídeos de animação na 
comunidade. 
SERVIÇO 
 
Mostra Oí Kabum! 
Local: escola Oi Kabum!, rua do Bom Jesus, 147  
Quando: de 16 de abril a 16 de maio 
Horário: de 2ª à 6ª, das 14h às 18h. Informações: 3224-0281 
Entrada gratuita 
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Matéria 3 

EXPOSIÇÃO 

 
A periferia fala através do Oi Kabum! 

Publicado em 13.04.2007 

Fotografias, cartazes e vídeos são algumas das linguagens exploradas pelos 80 alunos inseridos no 
projeto Identidade e comunidade  
 
Depois de um ano instalado no Recife, o projeto Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia revela hoje 
para a cidade os primeiros resultados do trabalho desenvolvido com 80 alunos da periferia, durante 
esse período. Às 16h, tem abertura a Mostra aí, Kabum! na sede da iniciativa, no Bairro do Recife.  

O evento expõe cartazes, fotos, animações e vídeos, criados pelos participantes do projeto a partir 
das aulas oferecidas nos núcleos de formação em design, computação gráfica, vídeo, fotografia, 
comunicação digital, história da arte, oficina da palavra e convivências. Os trabalhos estão reunidos 
em torno do tema Identidade e comunidade, visto que o programa tem como principal objetivo 
trabalhar com a juventude urbana das periferias o desenvolvimento de seus talentos e 
criatividades, para inserção social, através do uso da tecnologia e da prática artística.  

Algumas produções audiovisuais, presentes nessa Mostra aí, Kabum!, já foram exibidas, 
anteriormente, e tiveram boa resposta. É o caso, por exemplo, do vídeo Você julga pela aparência, 
realizado pelos alunos do Núcleo de Vídeo da escola. O trabalho foi vencedor na Mostra Mundo, no 
8º Festival de Vídeo de Pernambuco, que concedeu ao grupo os prêmios de melhor fotografia e 
melhor direção na categoria estudantil. Os alunos da escola também foram convidados pelo 
Ministério da Cultura para realizarem a cobertura da Feira Música Brasil, promovida no Recife, na 
semana pré-carnavalesca deste ano.  

INSERÇÃO SOCIAL – O Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia é um projeto do Instituto Oi 
Futuro, do Rio de Janeiro, realizado no Recife por meio da ONG Auçuba – Comunicação e Educação 
e conta com o apoio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. Além de marcar um ano de atividades do programa na cidade, a 
mostra com abertura hoje vem também para celebrar os 18 anos da ONG pernambucana Auçuba.  

O programa Oi Kabum! foi criado em 2003 e tem unidades não só aqui no Recife, mas ainda no Rio 
de Janeiro e em Salvador, onde jovens de comunidades de baixa renda têm formação gratuita, 
com aulas diárias, durante um ano e meio. Todas as escolas contam com uma ilha de edição, 
estúdio, laboratório de fotografia, biblioteca e cyber café. Ao concluir o curso, os jovens formam 
Núcleos de Produção, que funcionam como uma agência de criação, apta a prestar serviços. Na 
capital pernambucana, os alunos provém de dez comunidades de baixa renda da cidade.  

Mostra aí, Kabum!, abertura hoje, às 16h, na escola – Rua do Bom Jesus, 147, no Bairro do Recife. 
Visitação: 16 de abril a 16 de maio, de segunda à sexta, das 14h às 18h. Visitas guiadas podem 
ser agendadas pelo telefone 3224-0281. Entrada franca.  
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Matéria 4 
 

09/04/2007 

Maioridade penal será debatida 
Entidades querem chamar atenção da Assembléia e do Palácio para a questão 

A Fundac mantinha, até o mês de abril, pouco mais de 1,1 mil internos 
 

 
 

Tiago Barbosa 
 

O debate sobre a redução da maioridade penal será retomado, amanhã, em Pernambuco. 
Representantes de diversas entidades que defendem a manutenção da legislação vão se reunir no 
Parque 13 de Maio, a partir das 9h, e caminhar até o Palácio do Campo das Princesas e a 
Assembléia Legislativa do Estado. Eles querem entregar ao chefe do Executivo, governador 
Eduardo Campos, e ao comandante da Alepe, deputado Guilherme Uchôa, a Carta de Pernambuco, 
um documento carregado de informações que contrapõem a tese de que a diminuição da idade 
penal pode debelar os índices de criminalidade. O material contém sugestões que a administração 
estadual deve seguir para atender melhor o público infanto-juvenil e evitar o envolvimento deles 
com a marginalidade. 
Uma das propostas é a implantação, em Pernambuco, do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-
educativo, que serve para unificar os procedimentos adotados em todo o País. O projeto está sendo 
apreciado pelo Congresso, mas os organizadores da mobilização querem que cada estado pressione 
sua bancada de deputados e senadores pela regulamentação da iniciativa. “O sistema prevê o 
aporte de recursos para as unidades sócio-educativo e uma padronização que pode melhorar as 
condições dos adolescentes”, observa o coordenador do Programa Direitos da Criança e do 
Adolescente do Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec), Renatto Pinto. 
A Carta também faz menção à expansão para as outras áreas do Estado da Gerência de Polícia da 
Criança e do Adolescente (GPCA), que, hoje, atende apenas à Região Metropolitana do Recife 
(RMR). A criação de mais uma vara para julgar os casos envolvendo a Infância e Juventude e a 
cobrança por atenção às medidas de liberdade assistida estão incluídas no documento. “Queremos 
que essa alternativa seja estruturada pelo Judiciário para a RMR e o Interior. Percebemos que os 
juízes resistem em aplicar e isso precisa ser mudado”, destacou. 
A pretensão dos organizadores, no entanto, vai além do alarde governamental. A idéia é levar o 
debate para a sociedade e tentar convencê-la do quanto é prejudicial, para eles, ceder à redução 
penal. “É um retrocesso do ponto de vista legal. Vai agravar o sistema prisional, já superlotado, e 
tirar o foco da ressocialização para a segregação”, acredita Renatto. Ele ponderou que, segundo 
um levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU), somente 10% dos crimes no Brasil 
têm a participação de menores de idade, sendo que 8% se referem à crime contra o patrimônio e o 
restante, contra a vida. E acrescentou que, se fosse aprovada hoje, a redução iria levar para trás 
das grades 12 mil adolescentes. “Queremos que a população pense mais criticamente sobre a 
questão. Em vez de analisar apenas as conseqüências”. 
 

Manifestação antecede votação de projetos 
 
 
A escolha para a manifestação não foi aleatória. O dia 10 de abril antecede as votações na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, dos projetos que propõem a diminuição da 
maioridade penal. Seis Proposições de Emenda à Constituição (PECs) foram apresentadas à 
comissão com o propósito de alterar a legislação que contempla crianças e adolescentes na esfera 
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criminal. Quatro delas sugerem a redução de 18 para 16 anos e uma até 13 anos - quando for 
praticado um crime hediondo. Há, ainda, um projeto que estabeleceria a possibilidade de responder 
penalmente quando fosse detectado que o adolescente possui idade psicológica superior a 18 anos. 
A Constituição Federal determina, no artigo 228, que são imputáveis penalmente crianças e 
adolescente com idade inferior a 18 anos. Aos maiores de 12 anos que participam de crimes, a lei 
reserva o direito de serem encaminhados para os centros de internamento do regime sócio-
educativo, onde podem ficar por, no máximo, três anos. Em Pernambuco, são mantidas quinze 
unidades de atendimento a esse público. Uma é destinada para o sexo feminino. Até o mês de 
abril, a Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) mantinha pouco mais de 1,1 mil jovens 
nesses locais. Um levantamento feito pela entidade mostrou que 39% dos garotos e garotas foram 
apreendidos por cometerem roubo ou assalto, 9% por porte ilegal de armas, 6,2% por 
envolvimento em homicídios e 1,9% em latrocínios. 
Um estudo feito pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (Sedh) 
constatou que o maior crescimento de jovens  nas unidades do sócio-educativo ocorreu no 
Nordeste. Entre os anos de 1996 e 2005, o salto foi de 591% - de 413 para 2.815. Apenas 10% 
dos que estão submetidos ao regime concluíram o Ensino Fundamental. O restante não alcançou o 
patamar embora tenha idade suficiente para estar no Ensino Médio. 
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Matéria 5 

GOVERNO II 

Aliados ressaltam participação popular 
Publicado em 11.04.2007 

A passagem dos 100 dias do governo Eduardo Campos (PSB), ontem, foi carregada de simbolismo. 
E o governador aproveitou a ocasião para marcar a data pondo em prática promessas de 
campanha. Além de anunciar a construção de um dos três hospitais prometidos durante o embate 
eleitoral de 2006, recebeu representantes de movimentos sociais em audiência aberta, tirando do 
papel outro compromisso eleitoral: de abrir o Palácio do Campo das Princesas à população.  

Seja de políticos, técnicos ou ativistas sociais, o que mais se ouviu na sede do governo ontem foi a 
expressão “participação popular” como sendo um modelo adotado pela atual gestão, que estaria 
diferenciando-a da anterior, Jarbas Vasconcelos (PMDB) e Mendonça Filho (DEM).  

Logo cedo, o governador recebeu, em audiência aberta, uma comissão de 50 pessoas, a maioria 
jovens de 10 a 16 anos, do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Atendeu as 
reivindicações do movimento social e prometeu empenho na luta contra a redução da maioridade 
penal. Em seguida, aproveitou e foi à rua cumprimentar os cerca de 300 jovens ligados ao fórum 
que o aguardavam com faixas e cartazes contra a mudança na legislação.  

“O que diferencia esse governo é que nos anteriores os adolescentes eram barrados do outro lado 
da Praça. Não eram recebidos, sequer passavam da grade”, afirmou o vereador de Olinda Marcelo 
Santa Cruz (PT), coordenador do Centro Dom Helder Câmara (Cendhec) e um dos integrantes da 
comissão. Segundo Marcelo, manifestações contra a redução da maioridade penal foram realizadas 
concumitantemente em várias Capitais e tratou como “coincidência” ter acontecido no dia em que o 
governo completa 100 dias.  

Em seguida, no anúncio dos planos à saúde, do presidente da Assembléia Legislativa, Guilherme 
Uchôa (PDT), ao presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Carlos 
Vital, passando pelo prefeito de Paulista, sede do novo hospital, Yves Ribeiro (PSB), todos 
procuraram enaltecer o diálogo e a participação das entidades ligadas ao setor nas medidas 
traçadas para os hospitais. “Agora temos um governo que dialoga com os setores da sociedade”, 
defendeu Yves.  
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ANEXO 8 
 
Nota 1  

JC NAS RUAS 

Publicado em 7.04.2007 

 

 
 
 

Mobilização 1 
 
Terça feira é dia Nacional de Mobilização contra a Redução da Maioridade penal. No Recife, o Fórum 
Nacional de defesa dos Direitos da Criança e do adolescente encabeça uma passeata, às 10h, em 
direção ao Palácio das Princesas para entregar ao governador Eduardo campos um documento 
contra a medida. 
 
 
 
 
 
Nota 2 

FOLHA INDICA 

Publicado em 18.04.2007 

OI KABUM! 

A Ong Auçuba- Comunicação e o Oi Futuro, em parceria com a Prefeitura do recife, convidam todos 
para a abertura da primeira exposição dos jovens do projeto Oi Kabum! A mostra será realizada às 
16 de hoje, na Rua do Bom Jesus,147, no Recife Antigo. 
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