
Meio & Mensagem — Como nasceu a Andi e quais são 
seus objetivos? Qual o principal papel da agência? 
Veet Vivarta — A Andi é uma organização não-go-
vernamental, sem fins lucrativos, criada em 1993 
por um grupo de jornalistas. Nosso papel é fazer 
a mediação entre os meios de comunicação, as 
organizações e os órgãos de promoção e defesa 
dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
Temos como foco central o apoio às redações em 
temáticas ligadas à agenda social, mais especifica-
mente temas relacionados à infância. Procuramos 
também formar uma cultura de comunicação nas 
entidades, para que elas entendam a comunicação 
como uma ferramenta importante nas suas estra-
tégias de ação. Queremos capacitar os jornalistas 
para elevar o nível da cobertura diária sobre as 
temáticas da infância. 

M&M — Como a entidade se mantém e qual sua área 
de abrangência?
Vivarta — Contamos com o apoio de entidades in-
ternacionais e nacionais. Entre os nossos parceiros 
estão agências do sistema ONU — Unicef, OIT, 
Unesco —, e também contamos com parcerias com 
o Save the Children em alguns países da Europa. No 
âmbito nacional, temos parcerias em publicações 
específicas com os ministérios da Saúde, Justiça e 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, além do 
apoio da Fundação Abrinq. Nossa atuação é nacional 

através da Rede Andi Brasil, que é composta pela 
Andi e outras dez entidades que utilizam a nossa 
metodologia. A Andi, que é uma só, conta com o 
trabalho de 60 pessoas em seu escritório em Brasí-
lia, entre jornalistas e técnicos de outras áreas.

M&M — A Andi costumava incluir questões sobre 
publicidade voltada para o público infantil em suas 
pesquisas. Por que esse item não é mais abordado?
Vivarta — Fizemos algumas pesquisas em revistas e 
suplementos direcionados ao público adolescente e 
jovem, mas isso foi nos anos de 1997 e 1998. Arris-
camo-nos e fizemos essa pesquisa exploratória com 
auxílio de publicitários e chegamos às seguintes 
conclusões: os suplementos de jornais destinados 
a esse público trazem mais publicidade voltada às 
instituições de ensino, cursinhos pré-vestibular, 
cursos de inglês. Enfim, o jovem é sujeito. No caso 
das revistas, o resultado salta aos olhos: encontra-
mos uma publicidade mais diversificada e bastante 
ofensiva, que sugere o consumo. Nas peças publi-
citárias das revistas, o jovem ou adolescente quase 
nunca aparece como cidadão comum; a maioria 
surge como cabide de produtos.

M&M — A Andi chegou a pensar em sugerir alterações 
ou orientações mais rígidas para publicidade endere-
çada às crianças?
Vivarta — Não chegamos a desenvolver nenhum 

projeto específico nesse sentido, mas é um tema 
que certamente nos interessa. Temos acompa-
nhado e participado de alguns debates na área e 
achamos que é fundamental uma reflexão no País 
sobre o tema. 

M&M — Como fazer uma regulamentação desse setor 
sem necessariamente interferir?
Vivarta — Temos uma questão que exige um arranjo 
entre os diferentes interessados envolvidos. Existe 
uma indústria de produtos voltados para esse pú-
blico. Depois, temos todo um cenário de agências 
de publicidade e meios de comunicação que estão 
envolvidos na produção e veiculação desses conteú-
dos. Temos também o comércio, que é parte dessa 
cadeia. Na outra ponta temos as crianças, seus pais 
e as organizações de defesa dos direitos das crian-
ças e adolescentes, dentro de uma perspectiva de 
cidadania. Diante desse cenário, temos que abrir 
a discussão para tentar construir parâmetros que 
permitam que esses interesses sejam respeitados, 
considerando que todos possam se manifestar. 
Crianças e adolescentes são extremamente vul-
neráveis às informações que recebem. Então, dar 
informações em determinados horários, sem qual-
quer restrição, deve também ser responsabilidade 
da sociedade.

M&M — O governo Lula está preparando medidas para 

Veet Vivarta

Um novo olhar
sobre a infância
Criada em 1993 com a missão de formar uma cultura jor-
nalística que priorizasse questões relativas ao universo in-
fanto-juvenil, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
(Andi) ultrapassou fronteiras. A entidade, que começou o trabalho no 
Brasil, agora atende uma rede de países da América Latina. As ações 
da Andi vão desde a qualificação de profissionais até o monitoramento
diário dos veículos de comunicação. Ao avaliar a cobertura de temas ligados à infância e adolescên-
cia, o secretário executivo Veet Vivarta, diz que houve um grande avanço e que a situação brasileira 
é bem melhor que a de outros países da região.

Alexandra Bicca, de Brasília
Fotos: Bob Jayme



“Restringir a publicidade que 

incentiva o consumo pode 

claramente ajudar a colocar sob 

controle os riscos do abuso de 

bebida alcoólica”

a restrição da publicidade de bebidas alcoólicas. Qual 
a posição da Andi sobre isso? 
Vivarta — Apesar de lenta e gradualmente, o Brasil 
está conseguindo avançar em questões como essa, 
como já fez com as restrições ao cigarro na época 
do governo FHC. Quando a questão do tabaco foi 
concluída, já se dizia: seja qual for o governo, terá 
que tomar fôlego e avançar numa segunda rodada 
para discussão da publicidade das bebidas alcoóli-
cas, especificamente das cervejas. Acreditamos que 
já existe maturidade no País para levar o assunto 
à frente e conseguir fazer as mudanças necessá-
rias na legislação. Outra questão que deve surgir 
também é a restrição da publicidade de alimentos. 
Esse debate já está acontecendo em outros países 
e deve chegar ao Brasil em breve. Assim como a 
bebida, os alimentos extremamente gordurosos 
ou pouco saudáveis também são um problema de 
saúde pública. 

M&M — Como adequar o mercado publicitário a essas 
restrições?
Vivarta — Muitas pessoas acham que quaisquer 
tipos de bebidas ou drogas deveriam ser proibidos; 
a Andi acha que não. Somos favoráveis à restrição 
de publicidade veiculada em qualquer horário e 
acessada por qualquer criança ou adolescente, 
pois isso se caracteriza como um desserviço pres-
tado à população. Por outro lado, a entidade é 
absolutamente contrária à repressão do uso. Por 
isso, acreditamos que restringir a publicidade que 
incentiva o consumo pode claramente ajudar a 
colocar sob controle os riscos do abuso desse tipo 
de substância. A publicidade — extremamente 
bem-feita do ponto de vista técnico, sugestiva e 
atraente — sendo veiculada em horários que estão 
sendo acessados por esse público mais vulnerável 
é altamente prejudicial. 

M&M — A Andi exerceu papel importante na discussão 
e elaboração da portaria 1.220, que regulamenta a 
classificação indicativa. Qual sua avaliação sobre os 
desdobramentos dessa iniciativa? 
Vivarta — Na questão da classificação indicativa, por 
estar diretamente ligada à comunicação, trabalha-
mos no sentido de ajudar na mobilização e na divul-
gação daquilo que acreditamos ser uma medida que 
contribui para a defesa dos direitos das crianças 
e dos adolescentes. Não estamos mais falando de 
um trabalho de apoio ao jornalismo, como fazemos 
com as sugestões de pautas para a imprensa. Como 
a classificação indicativa é uma política pública, a 
Andi, como entidade de comunicação, sentiu-se na 
obrigação de exercer um papel pró-ativo no deba-
te público que estava proposto. Exatamente por 
considerar os meios de comunicação como centrais 
para o fortalecimento do Estado democrático de 
direito. Acreditamos que, na hora em que o Brasil 
colocou o debate de forma ampla e democrática, a 
entidade devia estar presente e participar, por isso 
trabalhamos de forma mais intensa no debate para 
estas mudanças. 

M&M — Como o tema foi retratado na imprensa? Que 
avaliação o senhor faz da reação das emissoras de 
televisão?
Vivarta — O tema surgiu na época em que o então 
secretário dos Direitos Humanos, José Gregori, 
colocou-o na pauta de discussões, mas só agora é 
que ele ganhou espaço e foi mais bem debatido. 
No acompanhamento da mídia impressa percebe-
mos que o assunto continua repercutindo, o que 
demonstra a importância que vem sendo dada a 

essa discussão. Nas análises que fizemos ao longo 
de todo o processo, vimos que a classificação in-
dicativa ganhou mais atenção do meio impresso, 
onde houve uma cobertura aprofundada. Os jor-
nais e mesmo algumas revistas trouxeram artigos 
defendendo ou condenando a edição da portaria, 
além de tratar do tema em seus editoriais. Por 
outro lado, infelizmente, isso não ocorreu na mídia 
televisiva, que era a maior interessada no tema. 
Contamos nos dedos as emissoras de televisão 
que promoveram debates sobre a classificação 
indicativa. As de grande porte destinaram pouco 
espaço para essa discussão. Consideramos que 
houve falha jornalística nesta cobertura por parte 
das emissoras de TV.

M&M — O que mudou na forma como os meios de co-
municação lidam com o tema da infância ao desde o 
início do trabalho da Andi?

Vivarta — Podemos olhar sob vários aspectos. Há 
méritos que devem ser reconhecidos. Por exemplo, 
quando a Andi iniciou seu trabalho de monito-
ramento de jornais, em 1996, na base de títulos 
analisados — na época eram cerca de 55 —, encon-
tramos, no primeiro ano, 11,5 mil notícias. Dez anos 
depois, monitorando um grupo de jornais similar, 
registramos no período de 12 meses um cresci-
mento de quase 1200%, ou seja, já passam de 130 
mil ou 140 mil notícias. Isso significa claramente 
que a pauta de crianças e adolescentes deixou de 
ser tratada eventualmente pelas redações e pas-
sou para a pauta cotidiana. Consideramos isso um 
ganho incrível do ponto de vista da visibilidade do 
debate das políticas públicas relacionadas a esse 
segmento da população. Destacamos ainda que a 
violência deixou de ser o principal tema abordando 
crianças e adolescentes: a educação e as coberturas 
de direito e cidadania ganharam força. Além disso, 
avaliamos que a cobertura dos veículos brasileiros 
sobre essas temáticas é melhor que nos demais 
países da América Latina.

M&M — Como a sociedade civil e as organizações po-

dem contribuir para melhorar essa cobertura? 
Vivarta — A cobertura já melhorou muito, mas 
precisamos avançar em pontos mais específicos 
ligados às políticas públicas, como a questão or-
çamentária. Estamos trazendo para o debate o 
orçamento da criança e do adolescente, no qual 
propomos o acompanhamento da implementação 
e execução dos recursos destinados a programas 
voltados para promoção e defesa dos direitos des-
te segmento. Queremos que isso seja fiscalizado e, 
por isso, a entidade está investindo na aplicação 
de cursos para qualificação de jornalistas que 
se interessam pelo tema. Por se tratar de uma 
cobertura complexa, ajudamos os jornalistas a 
compreender o orçamento para que eles exerçam 
seu papel de controle social, acompanhando se 
os recursos empenhados estão chegando até o 
segmento ao qual foram destinados. A cobertura 
do orçamento da criança ainda é pequena e frágil, 

depende muito do jornalista interessado, que 
precisa brigar por espaço com seus editores. Mas 
há exemplos claros de que é possível fazer uma 
cobertura efetiva, inteligente e questionadora
nessa área. 

M&M — Em que outros temas a Andi vem trabalhando?
Vivarta — A Andi segue a metodologia de análise de 
mídia baseada na técnica de análise de conteúdo 
das ciências sociais. Esse método passou a interes-
sar outras entidades e pessoas de outras áreas de 
responsabilidade social, por isso diversificamos a 
área de atuação para atender a essas demandas. 
Entre os trabalhos fora do foco dos direitos da 
criança e do adolescente estão as publicações sobre 
mídia e responsabilidade social, mídia e pessoas 
portadoras de deficiência, um estudo sobre mídia e 
tecnologias sociais. A Andi fez também um trabalho 
interessante sobre como a mídia cobre as políticas 
públicas de comunicação e de como ela fala de si 
mesma. Descobrimos que a mídia fala muito pou-
co de si. Quando ela se discute, entra apenas no 
debate dos seus interesses como, por exemplo, a 
questão da TV digital.
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