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Resumo 

Como movimentos sociais que questionam o poder estabelecido conseguem espaço na 
mídia? Porque algumas causas alcançam repercussão midiática em detrimento de 
outras? Para refletir sobre estas questões propomos uma análise dos movimentos de 
defesa da infância no Brasil. Consideramos as condições históricas e as estratégias 
destes atores que possibilitaram um incremento significativo de temas relacionados a 
crianças e adolescentes na imprensa nacional. Para estudar a relação entre estes 
movimentos e a mídia, partimos da noção de que os problemas públicos são construídos 
socialmente. 
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Diversos fatores levam os media a privilegiar fontes de informações oficiais ou 

institucionalizadas, reproduzindo seus pontos de vista. Dentre esses fatores, podemos 

destacar as rotinas de produção da notícia, que exigem informações cada vez mais 

rápidas, fontes reconhecidas socialmente e frequentemente um tratamento superficial 

dos temas noticiados em prol de uma maior audiência. Constrangimentos 

organizacionais provocados por interesses financeiros também fazem parte desta lista. 

Diante deste quadro desfavorável, como movimentos sociais que questionam o 

poder vigente conseguem, muitas vezes, acesso aos meios de comunicação para dar 

publicidade às suas demandas? Como e porque determinadas causas conseguem espaço 

midiático e tornam-se temas de discussão em detrimento de outras? Buscamos respostas 

preliminares a estas questões a partir da análise do movimento de defesa da infância no 

Brasil, que constatou um crescimento de 764% no número de notícias, artigos e 

reportagens publicadas sobre questões relacionadas com crianças e adolescentes nos 50 
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maiores jornais do país, entre 1996 e 2002. O leque de temas e o volume de reportagens 

que dão tratamento mais aprofundado a essas questões também aumentou, assim como a 

variedade de fontes consultadas. Os dados são da Agência de Notícias dos Direitos da 

Infância (Andi), organização não-governamental que participa do movimento. 

Para grupos sociais subordinados conseguirem divulgar seus pontos de vista são 

necessárias, primeiramente, condições mínimas para o funcionamento de uma esfera 

pública liberal, tanto em termos de garantias constitucionais de liberdade de expressão, 

reunião e associação, quanto de competências simbólicas (Serra, 2002: 47). 

Neste sentido, situamos a reabertura política brasileira como fundamental para 

uma maior divulgação midiática das temáticas ligadas às crianças e adolescentes. Na 

década de 80, a sociedade civil vivia um momento de efervescência e militava em torno 

das questões dos direitos humanos. Como parte deste contexto, a causa da infância 

passava por um processo de politização que culminaria com a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. 

Outra condição para que movimentos sociais tenham mais possibilidades de 

influenciar o discurso midiático está na ação em rede, articulada com vários setores da 

sociedade. Movimentos integrados numa teia de relações sociais – que incluem 

instituições políticas, jurídicas, agências multinacionais etc – e que sabem mobilizar 

ressonâncias culturais fortes e apoiar-se em eventos têm maiores chances de incluir seus 

temas na agenda da mídia, mesmo que eventualmente sujeitos às linguagem e formatos 

destes (Neveu, 1999: 35). 

 Na década de 80, nos primórdios do movimento organizado de defesa da 

infância, liderado pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), 

podemos identificar vários exemplos dessa atuação em rede com diversos setores 

sociais: o apoio do Unicef, da Anistia Internacional e de outras instituições com grande 

respeitabilidade; a politização dos problemas das crianças excluídas por organizações da 

sociedade civil, com destaque para a participação da Igreja Católica; a produção de 

conhecimento sobre o assunto, como levantamentos e pesquisas feitos por centros 

universitários, organizações religiosas e ongs; a divulgação de experiências e projetos 

bem sucedidos de ongs e fundações e também a denúncia sistemática para a imprensa 

internacional de problemas como o extermínio de crianças e adolescentes em situação 

de exclusão. 

Depois de aprovado o ECA, em 1990, fruto da pressão de grupos organizados de 

defesa dos direitos infantis, foi possível a ampliação desta rede de atores sociais. As 

entidades e militantes de defesa da infância passaram a ter em mãos um instrumento 
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jurídico que lhes permitia implementar uma transformação em seus discursos e práticas 

no sentido de exigir direitos, em contraponto ao antigo discurso de cunho filantrópico. 

A nova lei, considerada uma das mais avançadas do mundo, possibilitou a criação de 

um sistema de proteção para a população infanto-juvenil que permite a atuação em 

conjunto do poder estatal e da sociedade civil.   

Nos anos 90, eram criados os conselhos municipais e estaduais de defesa dos 

direitos da criança, os Juizados da Infância e da Juventude, as varas especializadas em 

processos que tinham crianças como vítimas e as delegacias exclusivas para investigar 

crimes cometidos por crianças e adolescentes ou contra estes. 

 Estava formada uma comunidade de operadores3 com capacidade mais ampla 

para influenciar a cobertura midiática e divulgar temas ligados aos direitos infanto-

juvenis. Nesta comunidade, cabe aos movimentos sociais um papel fundamental. Na 

medida em que estes percebem que é preciso transformar a causa de milhares de 

crianças excluídas em um tema socialmente legítimo e reconhecido e para isto atraem a 

cobertura dos mídias jornalísticos. Os movimentos de defesa da infância foram e são 

importantes incentivadores para a inserção de questões como trabalho infantil, 

exploração sexual, violência contra a criança e o adolescente e educação de qualidade 

na agenda pública, política e midiática. 

Neste sentido, percebemos os problemas sociais4 como frutos de um trabalho de 

transformação – eventualmente de criação – de descontentamentos em reivindicações 

argumentadas, de elaboração de relatórios, de exigências para obter respostas e 

medidas. Ou seja, os problemas são construídos socialmente em uma luta pública por 

reconhecimento.  

 

Movimentos sociais 

 

A partir desta perspectiva de construção de problemas públicos, apresentamos as 

diversas razões que levaram ao surgimento e crescimento do tema assassinato de 

crianças de rua nos mídias e na agenda pública brasileiros. A investigadora Sônia Serra 

abordou a questão em sua tese de doutoramento. Seus parâmetros de análise e suas 

pesquisas empíricas (fruto do exame da cobertura brasileira e internacional, e de 
                                        
3 O conceito de Neveu (1999: 52) refere-se à presença, em mundos sociais muito variados, de pessoas ou de papéis 
cuja atividade se orienta sobre um mesmo tipo de problema: médicos, jornalistas especializados em saúde, altos 
funcionários do Ministério da Saúde, por exemplo. Ou seja, operadores de diversas arenas institucionais estão 
conectados e constituem redes. Quanto mais largas e ativas são estas redes, maior tende a ser a cobertura dos mídias 
sobre a temática em questão. 
4 A ideia da construção de problemas públicos como uma forma de análise da política nas sociedades democráticas é 
aprofundada mais adiante neste artigo. 
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entrevistas com jornalistas, atores do governo e com organizações da sociedade civil do 

Brasil e de outros países) serviram de base para nossas considerações. 

Em meados dos anos 80, apesar do aumento significativo destes crimes, eles 

geravam notícias de primeira página somente em jornais populares, enquanto a 

imprensa de prestígio dedicava apenas pequenas notas nas seções policias à questão. No 

final da década, os protestos das comunidades pobres contra a violência policial e a 

ação dos esquadrões da morte começam a ganhar espaço na mídia. Mas a abordagem 

jornalística privilegiava as fontes da polícia, que definiam os protestos como 

perturbações à ordem e à tranquilidade.  

A comunidade era apresentada como espaço de criminalidade e os assassinatos 

eram consequência da participação dos adolescentes em tráfico, roubos e brigas de 

gangues. 

 “Esta definição, que tornava as vítimas culpadas pelas suas 
próprias mortes, se conjugava, de um lado, com preconceitos 
seculares sobre os filhos dos pobres, muitos negros e descendentes 
dos escravos, cujas mortes eram consideradas naturais, e de outro com 
medos mais recentes dos “pivetes”, “trombadinhas” e “soldados do 
tráfico”, que a crise social e a violência familiar expulsavam para as 
ruas” (Serra, 2002: 35). 

 
Apesar destas caracterizações bastante questionáveis sobre o problema por parte 

da mídia, os protestos das comunidades atraíram atenção de organizações religiosas, 

associações voluntárias, professores universitários e cidadãos, como jornalistas, 

políticos de esquerda e alguns funcionários de agências estatais. Começava a se criar 

uma rede, que buscava enquadrar a questão de uma forma diferente no noticiário. No 

contradiscurso gerado, as infrações cometidas pelos adolescentes eram uma estratégia 

de sobrevivência, uma resposta à violência da sociedade contra estes.    

Esta nova abordagem sobre a questão, com o apoio de entidades respeitadas 

mundialmente como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Anistia 

Internacional, chega à imprensa estrangeira no início dos anos 90 em numerosas 

reportagens nos jornais impressos e nas televisões. É o início de uma intensa pressão de 

governos e grupos de defesa dos direitos humanos internacionais por ações públicas 

para solução do problema no Brasil. Finalmente, o tema alcança repercussão 

significativa nos media nacionais. 

Sonia Serra procura analisar, como questão central de sua pesquisa, quais os 

fatores que contribuíram para a significativa repercussão (embora tardia) do tema do 

assassinato de adolescentes de rua na agenda midiática e política brasileira. A partir de 

suas investigações empíricas, apresenta três razões (2000: 157-163): 
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1. A primeira e mais óbvia é a grande escalada no número de assassinatos de 

adolescentes, principalmente entre os 15 e 17 anos. Apesar de admitir que 

os problemas sociais não são meros reflexos de condições objetivas 

(como já afirmamos), as mudanças sociais não podem ser negligenciadas, 

embora não sejam uma explicação suficiente. 

2.  A mobilização da sociedade civil seria uma segunda explicação. O Brasil 

vivia uma época de transição para a democracia, depois de anos de 

regime militar autoritário. Nos anos 80 várias organizações para a defesa 

dos direitos do ‘menor’ foram criadas e articulavam-se no Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), apoiado pelo 

Unicef, Igreja Católica e funcionários públicos liberais. O movimento 

organizou eventos de protesto com o objectivo de transformar o problema 

numa causa política, atraiu a atenção da imprensa internacional e 

influenciou formadores de opinião na sociedade com seu contra-discurso. 

Mas, apesar de todas estas ações, não conseguiu provocar reações 

substantivas no sistema político. 

3. Por último, a repercussão do problema na mídia internacional e a 

consequente pressão externa sobre o Brasil são apresentadas como o fator 

mais significativo para a emergência do tema nas agendas midiática e 

política do país. A campanha bem sucedida da Anistia junto aos meios de 

comunicação de todo o mundo atraiu a atenção da mídia local, 

pressionando por respostas do governo. A divulgação do problema 

internacionalmente foi primeiramente uma iniciativa das entidades de 

defesa da infância que percebiam que a opinião pública internacional teria 

grande força de pressão sobre o governo e a sociedade. 

Nestas conclusões de Sônia Serra estão presentes as condições que já apontamos 

como favoráveis à influência dos movimentos sociais sobre a mídia: funcionamento de 

uma esfera pública liberal, atuação destes movimentos em redes e florescimento de uma 

comunidade de operadores. A autora acrescenta ainda a mobilização da esfera pública 

internacional. 

“Grupos sociais subordinados podem desenvolver visões 
alternativas e tentar modificar percepções prevalecentes por meio da 
ação coletiva e da participação no diálogo coletivo da sociedade. No 
caso brasileiro, uma sociedade extremamente desigual e com uma 
esfera pública liberal ainda não tão desenvolvida, a atuação para além 
das fronteiras nacionais torna-se necessária como mecanismo de 
pressão e de defesa” (Serra, 2002: 46-47). 
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Além destas quatro condições, apontamos uma última: o interesse do próprio 

movimento pela esfera da comunicação. No caso das organizações de defesa dos 

direitos da infância, podemos constatar diversos investimentos neste sentido: 

contratação de serviços de assessoria de imprensa, criação de prêmios de jornalismo na 

área da infância, promoção de seminários para discutir a cobertura noticiosa sobre a 

temática, criação de sites informativos e de serviços na Internet.  

Um bom exemplo é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará 

(Cedeca). Financiado por entidades da cooperação internacional, sua missão é defender 

direitos humanos infanto-juvenis. A organização conta com uma estrutura 

profissionalizada de assessoria de comunicação e concede anualmente, em média, 120 

entrevistas para os mais diversos meios de comunicação, denunciando problemas nas 

áreas de educação, exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil, entre 

outros. A ong coloca essa visibilidade mediática como fundamental, inclusive para 

forçar o seu diálogo com representantes do poder público. Além disso, a entidade 

desenvolve há três anos o projeto Mídia, Criança e Adolescente, com o apoio do 

Unicef. São oficinas, seminários, publicações e vídeos destinados a estudantes e 

profissionais da área de comunicação e também a fontes de informação, com o objetivo 

de estimular a cobertura de temas ligados à infância e contribuir para uma abordagem 

dos mesmos que respeite e promova os direitos infanto-juvenis. 

Destacamos ainda a criação da Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

(Andi), já citada anteriormente, – cuja própria razão de ser consiste num trabalho de 

educação para a mídia e de promoção dos direitos infanto-juvenis no âmbito da mesma. 

Por sua ligação direta com a comunicação e por sua grande capacidade de influência 

sobre a relação entre os movimentos de defesa da infância e a mídia, faremos uma 

análise mais detalhada do trabalho da entidade. 

A ONG tem sede em Brasília e foi fundada em 1992 com o apoio do Unicef por 

iniciativa dos jornalistas Âmbar de Barros e Gilberto Dimenstein, ambos militantes de 

defesa dos direitos humanos. O segundo acompanhou de perto as denúncias sobre o 

assassinato de adolescentes de rua e escreveu um livro-reportagem – A Guerra dos 

Meninos – que foi traduzido para inglês e ajudou na publicização do problema. A 

proposta inicial era divulgar as questões da infância na mídia e combater a 

desinformação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente entre os jornalistas. A 

nova lei havia entrado em vigor dois anos antes e de uma forma geral a cobertura 

jornalística, que tinha juízes (muitos críticos ao Estatuto por terem seus poderes 
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limitados) como suas principais fontes, trazia impressões extremamente negativas sobre 

a legislação.   

Para se contrapor a esse problema, a ideia da Andi, segundo seu então diretor 

executivo, o jornalista Geraldinho Vieira, era favorecer um diálogo permanente, ético e 

profissional entre os atores do terceiro setor (ongs, movimentos sociais e militantes) e a 

mídia, promovendo a investigação jornalística da situação de crianças e adolescentes em 

situação de exclusão no Brasil.  

“Jornalista e terceiro setor são co-autores da qualidade da 
informação recebida pelos cidadãos em torno das questões que 
envolvem a promoção dos direitos da criança e do adolescente e, 
consequentemente, sobre o desenvolvimento humano”, afirmou 
(Unicef e Cedeca, 2001: 13). 

 
Após 14 anos de sua fundação, a entidade conta com o financiamento de 

instituições nacionais e internacionais e conseguiu espalhar sua experiência bem 

sucedida por todas as regiões brasileiras. A Rede Andi é uma parceria entre 11 

organizações de comunicação de diferentes estados cujo principal objetivo é investir na 

formação de uma cultura jornalística que investigue e priorize as questões relativas ao 

universo infanto-juvenil, sempre sob a ótica dos seus direitos (site da Andi). Todas 

contam em seus quadros com jornalistas profissionais com larga experiência na mídia. 

Recentemente, em 2003, a experiência ultrapassou as fronteiras brasileiras com a 

fundação da Rede Andi América Latina, com representações na Argentina, Bolívia, 

Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Paraguai e Venezuela. O objetivo para os 

próximos três anos é consolidar e expandir a rede para mais seis países. A ideia das 

redes é estimular o diálogo entre os atores da sociedade civil organizada e os 

profissionais dos meios de comunicação para que juntos construam uma agenda de 

prioridade da sociedade numa perspectiva de valorização e busca de soluções para as 

questões da infância. 

 

A Agenda 

Quando investem em comunicação e buscam competir pela atenção séria dos 

agentes do poder político, a Andi, o Cedeca e o MNMMR buscam incluir novos temas 

na agenda pública e política. Por isso, propomos uma análise da construção da agenda 

como uma forma de compreender o sistema democrático a partir de uma participação 

popular para além da simples escolha de líderes políticos através do voto. 

Para Cobb e Elder (1971: 912), a participação dos cidadãos é uma das forças mais 

inovativas no desenvolvimento de novas temáticas e na redefinição de ‘velhos’ temas 
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que permanecem na agenda formal por algum tempo. Em resumo, a perspectiva da 

construção da agenda serve para alargar a gama de influências reconhecidas no 

processo político.  

Perceber como um grupo articula as suas reivindicações e as transforma em 

questões viáveis que requerem alguma resposta satisfatória dos representantes do poder 

público é fundamental para compreendermos como um tema alcança status na agenda 

formal. 

Nesse sentido, cabe definir mais precisamente o termo agenda. Para Gerstlé 

(1992: 121), usa-se o conceito para designar “o conjunto de problemas chamados ao 

debate público, recebendo a intervenção das autoridades políticas legítimas”. O autor 

ressalta a influência da mídia nesse processo e afirma que para uma questão se 

inscrever na agenda política é preciso que a situação seja colocada como problemática 

por cidadãos mais ou menos organizados ou por líderes sindicais, administrativos ou 

políticos. 

Num artigo de 1976, escrito em parceria com Jennie-Keith Ross e Marck Howard 

Ross, Cobb define dois tipos de agenda. A pública refere-se ao conjunto de temas que 

atingiram um elevado nível de interesse público e de visibilidade. Estes temas são 

sujeitos à atenção comum ou pelo menos a uma larga consciência de sua importância, 

requerem ação na visão de parte considerável do público e devem ser preocupação de 

áreas do governo na percepção dos membros de uma comunidade. 

A agenda formal (utilizamos o temo agenda política como sinônimo) é a lista de 

ítens que gestores públicos selecionaram oficialmente para consideração. Embora nem 

sempre recebam uma atenção séria. Para os autores, o estudo da construção da agenda 

requer uma compreensão sobre as maneiras por meio das quais diferentes subgrupos 

numa população começam a prestar atenção e eventualmente a participar em conflitos 

políticos. Também é fundamental perceber se os temas são colocados para debate por 

grupos do público em geral ou por líderes políticos e analisar as estratégias usadas por 

rivais para prevenir o sucesso dos grupos iniciadores. 

Esta percepção da política leva em consideração os conflitos de agenda enquanto 

luta pela distribuição de benefícios concretos e simbólicos.  

“Política, nesse ponto de vista, não se refere somente a quem 
consegue o quê, quando e como, mas também se trata de um fórum 
para a escolha entre visões que competem sobre como devemos viver, 
o que o governo deve fazer, como nos relacionamos com o meio 
ambiente e quem são os nossos inimigos” (Cobb and Ross, 1997: 02).  
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Neste sentido, voltamos a questões que formulamos inicialmente: em que espaços 

do sistema os cidadãos conseguem participar e influenciar decisões sobre questões 

políticas importantes? Sob que condições isso acontece? Como um tema específico, 

sobre o qual grupos faziam reivindicações há algum tempo, se torna o centro de 

intensas controvérsias políticas? Como um tema passa a ser visto como importante e 

apropriado para receber atenção? 

Para responder a estas questões, colocam-se quatro observações elementares, 

segundo Cobb e Elder (1971: 905). A primeira é que a distribuição de influência e o 

acesso em qualquer sistema têm preconceitos inerentes. O sistema opera a favor de 

alguns e traz desvantagens para outros, de acordo com as suas condições sócio-

económicas, status, educação, idade, etnia etc.  

A segunda é que a gama de temas e alternativas consideradas é restrita porque a 

capacidade de atenção de qualquer organização é limitada, além disso, os sistemas 

políticos são organizados no sentido de lidar com alguns conflitos e ignorar outros.  

 
“As parcialidades no sistema político refletem e legitimam o 

poder entre grupos organizados, isso significa que a gama e o tipo de 
temas considerados vão representar os interesses e preocupações de 
forças políticas previamente legitimadas” (Cobb and Elder, 1971: 
905). 

 
A terceira observação dos autores é que a inércia do sistema faz com que seja 

extremamente difícil mudar os preconceitos prevalecentes que determinam os temas e 

alternativas vistos como preocupações legítimas da política. Por isso é tão difícil grupos 

marginalizados conseguirem colocar as suas questões como importantes no jogo 

político.  

A quarta e última observação decorre das três primeiras: o processo anterior às 

decisões é fundamental para determinar quais os temas e alternativas considerados pelo 

sistema político e quais as escolhas que serão provavelmente feitas. 

A partir dessas quatro observações, podemos concluir que o status de agenda é 

alcançado como resultado de um processo com muitas variáveis e não decorre de uma 

decisão ou de uma ação singular. Quem detém o poder tenta sufocar ou reinterpretar 

temas tratados por grupos que querem espaço na agenda. Já esses grupos tentam 

colocar os seus objectivos como propostas claras na tentativa de furar esse bloqueio. 

Para os autores, a grande questão é como muda o processo que determina as vantagens 

de uns e as desvantagens de outros e quais as consequências disso. 

 Dois caminhos são imprescindíveis para os grupos que pretendem alcançar 

vantagens neste processo. O primeiro é procurar aproximar-se do sistema político-
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partidário. Ter representantes que defendam e falem em nome das suas causas é 

fundamental para transformar temas em ítens da agenda. O segundo é garantir acesso à 

mídia, o que aumenta muito a possibilidade de uma questão ser incluída na agenda.  

 Esta atenção dos meios de comunicação é mais facilmente conquistada quando o 

grupo em questão disponibiliza para elementos como: conflitos, celebridades, 

originalidade, ação (demonstrações, grandes multidões, discursos inflamados), perigo 

(particularmente com animais, crianças e grandes grupos de pessoas), morte, destruição 

e desvio. Além disso, o agendamento midiático deve ser analisado também a partir de 

outros três fatores, identificados abaixo, com influência no agendamento público e 

formal de questões (Cobb and Ross, 1997, 10-12).  

O clima dos tempos. As condições sociais e ideológicas particulares de uma época 

podem facilitar que ideias inovadoras conquistem sucesso. A aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente no Brasil é um bom exemplo. A abertura política para a 

democracia e a re-articulação da sociedade civil em torno da questão dos direitos 

humanos no país e da elaboração de uma nova Constituição deflagraram o processo que 

levou à aprovação da lei em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança. 

O tempo de vida de uma questão. Numa primeira fase, o problema existe, mas 

poucos reconhecem-no como um tema público. Depois acontece um evento que atrai 

larga atenção do público. Neste momento, o problema é estudado e chega-se à 

conclusão de que a sua solução é complexa e cara, o que provoca um desinteresse. O 

problema é então substituído por outros que repetem o mesmo ciclo. Podemos citar 

várias questões relacionadas com a infância no Brasil que passaram por este processo. 

A situação de meninos e meninas vivendo nas ruas das grandes cidades do país chamou 

muita atenção na década de 80 quando extermínios sistemáticos destas crianças e 

adolescentes tiveram grande repercussão no Brasil e no mundo. O problema, que 

continua sem uma solução satisfatória, foi substituído na agenda pública por outras 

temáticas ligadas à infância como trabalho precoce e violência sexual. 

Perturbação episódica. Durante décadas somente pequenas mudanças ocorrem no 

sistema político. Este equilíbrio é abruptamente interrompido por um curto período de 

mudanças rápidas. Neste momento, dois elementos cruciais determinam se uma questão 

permanecerá monopólio de tradicionais forças políticas ou estará aberta a novos grupos. 

O primeiro é a imagem pública do tema e o segundo é o local onde o tema está sendo 

debatido. Durante a mobilização pela aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, seus defensores procuravam denunciar a situação de exclusão social da 
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população infanto-juvenil, a ineficiência das políticas públicas na área e o desrespeito 

aos direitos desta parcela da população na tentativa de formar uma imagem pública 

favorável à nova lei. A possibilidade de uma mudança como esta é maior quando o 

debate se expande para além das comissões legislativas fechadas, com pouca 

repercussão, e atinge públicos mais abrangentes. 

Cobb e Ross trabalham ainda um outro aspecto central que influencia a entrada ou 

não de um tema na agenda: a legitimidade do grupo proponente e a visibilidade dos 

seus líderes. Para os autores, um grande desafio para o grupo é tornar-se conhecido do 

público. Este muitas vezes não tem percepção sobre a causa que o grupo defende e 

quem ele representa. “O grande público – a última audiência para expandir a política – 

responde mais favoravelmente para alguém ou alguma coisa que já é vista com uma luz 

favorável” (Cobb and| Ross, 1997: 8). Conquistar legitimidade, no entanto, demanda 

tempo e um esforço imenso para grupos em situação de subordinação, que muitas vezes 

não obtêm sucesso nesta tarefa.  

A possibilidade de ser ouvido e de ter as suas reivindicações consideradas no jogo 

político é restrita a quem consegue legitimação na arena política. No caso dos direitos 

infanto-juvenis no Brasil, podemos afirmar que a temática só conseguiu ampla 

visibilidade quando atores sociais com maior poder de influência passaram a militar na 

área. Há duas décadas, quem lidava com crianças e adolescentes em situação de 

exclusão, em muitos casos, eram profissionais pouco qualificados, frequentemente com 

atuação de caráter apenas filantrópico e com pouca possibilidade de influir 

politicamente. 

 “Grupos em situação de subordinação, por conta das suas 
fontes insuficientes de poder em relação ao restritivo sistema político, 
são frequentemente incapazes de converter as suas reivindicações de 
mudança em questões políticas importantes” (Cobb and Elder, 1971: 
903). 

 
Com a mobilização da sociedade civil durante a reabertura política e a 

consequente promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, outros 

atores conquistam mais espaço na luta pela garantia dos direitos infanto-juvenis. Muitas 

ongs que entram em cena na arena política são formadas por advogados (caso dos 

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – Cedecas), jornalistas (caso da 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância - Andi) e outras profissões mais 

facilmente legitimáveis como psicólogos, sociólogos e assistentes sociais. Estes se 

tornam mais frequentemente fontes de informação da mídia, promovendo o debate 

sobre os direitos infanto-juvenis para o grande público. São as instituições com esse 
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perfil as maiores responsáveis pela visibilidade da temática, e muitas vezes trazem a 

reboque outras com menor poder de influência porque atuam juntas em fóruns e 

articulações.  

Embora esta participação popular possa acelerar a inclusão de temas na agenda 

pública e formal, o processo de ações governamentais que respondam efetivamente os 

problemas é normalmente lento num sistema democrático.  

 
“Uma vez que as reivindicações alcançam a agenda sistemática, 

considerações na agenda governamental são inevitáveis. Isso não quer 
dizer que o processo seja necessariamente rápido. Mesmo as mais 
urgentes reivindicações esperam anos para que ações de mudanças 
sejam tomadas” (Cobb and Elder, 1971: 914).  

 
No caso brasileiro, a promulgação do ECA – que garantiu a condição de sujeito 

de direito para a população infanto-juvenil – não foi suficiente para transformar a 

realidade de exclusão de milhares de meninos e meninas. Muito celebrada, a nova 

legislação foi apenas mais um passo – embora bastante significativo – para o combate 

ao trabalho infantil e à violência sexual contra crianças e adolescentes e pela educação 

pública de qualidade, entre outras lutas. 

 

Agendamento como construção simbólica e cultural 

Apesar de tantas dificuldades, o que motiva determinados grupos a lutarem para 

incluir novos temas na agenda política? Os teóricos do agendamento apontam duas 

explicações diferentes para este fato (Cobb and Ross, 1997: 12). A primeira destaca o 

interesse objetivo de proponentes e oponentes que pretendem obter ou manter ganhos 

concretos.  

Os autores questionam que, apesar da importância dos interesses grupais, a 

definição é muito limitada. Preferem uma segunda visão que percebe os conflitos de 

agenda como interpretações adversárias de problemas políticos, conectadas com visões 

de mundo também adversárias. A ideia aqui é trabalhar fatores culturais e simbólicos e 

analisar como os grupos percebem a distribuição de recursos em termos da sua 

identidade.  

“Estas interpretações definem como as pessoas devem viver 
suas vidas, como a sociedade deve agir, o que deve ou não ser feito 
pelo governo, como devemos tratar o meio ambiente e de quem é a 
responsabilidade sobre a nossa segurança. Análises sobre conflitos de 
agenda neste nível devem prestar atenção a como os iniciadores e 
opositores associam temas específicos com estas visões do mundo 
mais gerais” (Cobb and Ross, 1997: 12).  
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Vejamos os movimentos de defesa da infância que reivindicam mais verbas para a 

área com base num discurso que define crianças e adolescentes como cidadãos em fase 

especial de desenvolvimento. Estes devem ter por direito atenção prioritária do poder 

público, da sociedade civil e da família. Em contraposição, atores sociais conservadores 

advogam políticas repressivas para crianças e especialmente adolescentes 

(nomeadamente os de baixa renda) percebidos como eminentemente perigosos. Os dois 

grupos possuem concepções diferentes de infância e consequentemente defendem 

soluções diferentes para os problemas relacionados com crianças e adolescentes. 

O debate sobre maioridade penal no Brasil reflete estas visões conflitantes sobre 

infância e adolescência. Os defensores dos direitos de crianças e adolescentes advogam 

a permanência da maioridade penal aos 18 anos. Argumentam que o atual sistema, que 

prevê medidas sócio-educativas5 para adolescentes infratores, se for aplicado conforme 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o melhor caminho para lidar com 

adolescentes envolvidos em atos criminosos. Partem do princípio de que estes 

adolescentes precisam receber educação, formação profissional e acompanhamento 

psicológico para um convívio social saudável e produtivo. O isolamento é visto como 

um último recurso, só justificado nestes parâmetros.  

Por outro lado, a violência cada dia mais frequente nos grandes centros e 

pequenas cidades do Brasil é a justificativa para setores do empresariado, da classe 

média e parlamentares buscarem incluir na agenda pública e formal a discussão sobre o 

rebaixamento da maioridade penal. Defendem que adolescentes a partir dos 16 anos 

(alguns defendem 14 anos) devem responder criminalmente como adultos. Os 

argumentos partem do princípio de que a partir desta idade já há consciência sobre os 

atos cometidos e que a atual legislação promove a impunidade, incentivando a 

violência. 

Os primeiros buscam construir uma imagem de crianças e adolescentes como as 

principais vítimas da imensa desigualdade social no país e da violência gerada por esta 

situação. Os segundos constroem uma imagem divergente do tema, apontando a 

população infanto-juvenil como uma das principais causadoras desta referida violência. 

As duas visões competem entre si e ganham mais força à medida que conseguem 

estabelecer conexões com sistemas simbólicos e culturais da sociedade. Obtém sucesso 

                                        
5 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é responsável pelos atos infracionais 
(terminologia utilizada pela lei brasileira para definir crimes ou contravenções cometidos por adolescentes) que 
pratica e responde perante a lei, podendo ser apreendido em caso de flagrante ou por ordem judicial (à semelhança do 
que a Constituição determina para adultos). O ECA prevê seis medidas sócio-educativas de acordo com a gravidade 
da infração cometida pelo adolescente: advertência do juiz, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 
comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e privação de liberdade por até três anos em centros educacionais. As 
crianças, por sua vez, são sujeitas a medidas de orientação e acompanhamento. 
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aquela que tiver mais habilidade para definir o problema de acordo com seus 

parâmetros. “Além de dinheiro, acesso e experiência, há uma batalha pelos ‘corações e 

mentes’ do público que ocorre num nível cultural” (Cobb e Ross, 1997: 15). 

 

Palavras Finais 

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a influência do movimento de defesa 

de crianças e adolescentes na cobertura noticiosa sobre temas relacionados à infância no 

Brasil. As reflexões aqui colocadas refletem as investigações iniciais deste trabalho.  

Acreditamos que mídia e movimentos sociais cultivam uma relação de 

interdependência, com muitos interesses em comum. Os grupos organizados sabem que 

os meios de comunicação são um campo privilegiado para conseguir visibilidade social 

para suas questões. Neste sentido, utilizam o agendamento midiático como estratégia, 

percebendo que a mídia precisa relacionar-se com a sociedade civil para garantir sua 

legitimidade e a integridade de sua imagem e das relações sociais que fazem a profissão 

do jornalismo (Hallin, 1985: 139).  

Por outro lado, a relação mídia e movimentos sociais é permeada por conflitos. 

Constrangimentos organizacionais e as rotinas de produção da notícia provocam uma 

supremacia da visão de fontes oficiais. Além disso, a cobertura jornalística sujeita os 

discursos dos movimentos sociais a seus enquadramentos. Para superar estes obstáculos, 

os grupos organizados, sob aconselhamento de especialistas, têm moldado seus 

discursos e ações para conseguir determinados efeitos midiáticos. O fenômeno, 

chamado por diversos autores de “profissionalização das fontes”, torna os atores sociais 

mais aptos a exercer uma influência considerável sobre os media. Como exemplo deste 

fenômeno citamos o trabalho da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi). 

Por todas estas questões, acreditamos que a relação entre mídia e movimentos 

sociais deve ser analisada sob uma perspectiva ampla de construção de problemas 

públicos. “Nos países democráticos, a luta política é, em grande medida, uma luta de 

cariz simbólico, luta de palavras contra palavras, cujo objetivo é impor uma visão do 

mundo, uma representação da realidade social e uma certa concepção da ordem social, a 

fim de a conservar ou, pelo contrário, de a subverter” (Champagne, 2001: 18).  

 

Referências Bibliográficas 

 
CHAMPAGNE, Patrick.. Os Media, as Sondagens de Opinião e a Democracia. In Os 
Cidadãos e a Sociedade da Informação - Debates Presidência da República Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. 

 



 15

COBB, Roger W. and ELDER, Charles D. The Politics of Agenda-Building: An alternative 
persperctive for modern democratic theory. The Journal of Politics 33, 1971. 

 
COBB, Roger, Ross, Keith-Jennie and Ross, Marc Howard. Agenda Building as a 
Comparative Political Process. The American Political Science Review. Vol. LXX, 1976. 

 
COBB, Roger W. and Ross, Howard. Cultural Strategies of Agenda Denial. Lawerence. 
Kansas: University Press of Kansas, 1997. 

 
GERSTLÉ, Jacques. La Communication Politique. Paris: Presses Universitaires, 1992. 

 
HALLIN, Daniel. The American News Media: a critical theory perspective. In Critical Theory 
and Public Life , ed. John Forester, Cambridge: The MIT Press, 1985. 

 
NEVEU, Érik. Medias et Mouvements Sociaux . Paris: Hermès Science Publications, 1999. 

 
SERRA, Sonia. Comunicando a Violência contra Crianças Brasileiras: dos protestos locais às 
denúncias em redes transnacionais. In PERUZZO, C; COGO, D e KAPLÚN, G. (org). 
Comunicação e Movimentos Populares: Quais Redes? São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002 

 
SERRA, Sonia. The Killing of Brazilian Street Children and the Rise of the International Public 
Sphere. In Curran, James. Media Organizations in Society. Londres: Arnold, 2000 

 
Site ANDI: www.andi.org.br  

 
UNICEF e CEDECA. Mídia, Criança e Adolescente . Fortaleza: UNICEF, 2001. 


