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No seu terceiro número, o Relatório Síntese do Observatório Luminar, re-
ferente à cobertura das políticas públicas pela mídia digital no primeiro 
semestre de 2018, traz algumas inovações em relação aos anteriores. 

“Políticas Públicas na mídia digital: leituras e perspectivas” pretende dar conti-
nuidade à apresentação dos resultados de monitoramento da mídia realizado 
pelo Luminar desde 2017, porém ampliando seu olhar para as políticas de segu-
rança pública e apresentando, em suas conclusões, algumas sugestões para apro-
priação cidadã desse conteúdo, a partir de uma leitura crítica da sua abordagem. 

Luminar é um observatório de mídia voltado para o acompanhamento sistemá-
tico da cobertura jornalística sobre políticas públicas. Nossos objetivos são qua-
lificar o trabalho da mídia, através da reflexão sobre suas práticas, e oferecer à 
população, sobretudo aos beneficiados por políticas públicas, informações que 
permitam uma leitura crítica da produção jornalística. 

Consideramos aqui as políticas públicas como ações sob responsabilidade do Es-
tado, decorrentes de garantias constitucionais e que ultrapassam ações de gover-
nos específicos. Acreditamos que sua oferta e qualidade devem ser fiscalizadas e 
cobradas pelos cidadãos e cidadãs. A mídia, sobretudo em sociedades democrá-
ticas, deve desempenhar papel decisivo nesse acompanhamento, por isso suas 
ações devem ser observadas com cuidado. O papel que o Luminar, enquanto 
observatório da mídia, se propõe é lançar esse olhar mais cuidadoso sobre as no-
tícias a respeito de políticas públicas e oferecer elementos que permitam tanto 
à mídia repensar as suas práticas, quanto aos cidadãos e às cidadãs desenvolver 
uma postura mais crítica a respeito desta cobertura.

As atividades de análise da mídia desenvolvidas aqui tiveram início em 2015, com 
a construção do arcabouço teórico que nos sustenta e, através dele, dos nossos 
instrumentos de pesquisa. O primeiro ano de análise sistemática e apresentação 
de resultados foi 2017 e, de lá para cá, o Luminar tem revisto seus instrumentos 
e ampliado seu escopo de coleta. Atualmente, o Luminar se debruça sobre as 
políticas públicas de cinco áreas consideradas centrais para a manutenção das 
garantias constitucionais de dignidade do cidadão e da cidadã brasileiros: educa-
ção, habitação, saúde, segurança e trabalho e renda.

O presente número do Relatório Síntese “Políticas Públicas na mídia digital: leitu-
ras e perspectivas” apresenta os resultados encontrados na análise da cobertura 
de 15 veículos jornalísticos, divididos por abrangência regional e local, referente  
ao município de Uberlândia, Minas Gerais, no primeiro semestre do ano de 2018.

Todo o trabalho do Luminar é desenvolvido por discentes, docentes e egressos do 
Curso de Jornalismo e de programas de pós-graduação da Universidade Federal
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de Uberlândia. Os resultados aqui apresentados foram obtidos com apoio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), da Universida-
de Federal de Uberlândia e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) através de bolsas de iniciação científica, além da colabora-
ção voluntária de discentes e egressos da Universidade Federal de Uberlândia.
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A abrangência do tema políticas públicas e sua cobertura pela mídia torna-
ram necessária a adoção de alguns procedimentos visando operacionali-
zar seleção, coleta e tratamento dos dados obtidos. A seguir detalhamos 

tais procedimentos. 

O sistema de monitoramento escolhido para operacionalização da coleta foi o 
Google Alertas. Outras possibilidades foram testadas e optou-se por essa ferra-
menta por permitir a busca recortada em sítios específicos e dentro de um perí-
odo de tempo pré-determinado. 

Para realização do monitoramento do primeiro semestre de 2018, foram sele-
cionados 15 veículos de comunicação, sejam digitais ou que disponibilizam seu 
conteúdo na rede mundial de computadores, com coberturas que abrangem di-
ferentes regiões geográficas. Cinco veículos são do município de Uberlândia, Mi-
nas Gerais, e configuram nossa amostra mais próxima e local e 10 são da Região 
Sudeste. 

Após definido o recorte em cinco temas centrais – educação, habitação, saúde, 
segurança e trabalho e renda – foi necessário selecionar termos para a realização 
da busca textual de notícias. Optou-se por adotar os nomes de políticas públicas 
e/ou instituições a elas vinculadas. Assim, chegou-se aos seguintes termos de 
busca para efetuar a coleta de dados: “MEC” para políticas públicas de educação; 
“Minha Casa, Minha Vida” para políticas de habitação; “SUS” para políticas de 
saúde; “Segurança Pública” para políticas de segurança; e, por fim, “salário míni-
mo” para políticas de trabalho e renda.

Utilizando o Google Alertas, a produção dos 15 veículos foi pesquisada mensal-
mente para que se pudesse quantificar as ocorrências das notícias relacionadas 
às políticas públicas publicadas. Foram retiradas da amostra as notícias que apre-
sentavam apenas menção ao nome da política, sem que ela fosse o tema central. 
Assim, por exemplo, foram retirados conteúdos jornalísticos sobre aumento de 
plano de saúde e redes privadas de tratamento médico na qual a palavra SUS era 
mencionada apenas como alternativa. 

MetodologiA
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O passo seguinte foi a construção de uma amostragem para análise qualitativa. 
Para tanto, utilizaram-se ferramentas de sorteio randômico através do software 
Excel, a fim de selecionar, a cada mês, uma matéria por temática para passar por 
análise textual que permitisse observar, sobretudo, a presença dos sujeitos en-
volvidos, sejam eles gestores, agentes ou beneficiários das políticas públicas. Os 
resultados são apresentados a seguir.

Foram selecionados todos os veículos jornalísticos locais que pos-
suem produção de conteúdo diária e disponibilizam seu con-
teúdo na rede mundial de computadores: Diário de Uberlân-
dia, G1 Triângulo, TV Paranaíba, TV Universitária e TV Vitoriosa.

Foram selecionados os 10 principais veículos jornalísticos em circulação di-
gital da Região Sudeste de acordo com os dados da Associação Nacional 
de Jornais, disponível no endereço: http://www.anj.org.br/maiores-jor-
nais-do-brasil/: Folha de São Paulo (SP), O Globo (RJ), O Estado de São 
Paulo (SP), Super Notícia (MG), Estado de Minas (MG), O Tempo (MG), 
Extra (RJ), Valor Econômico (SP), Hoje em Dia (MG) e A Gazeta (ES). 

Seleção dos veículos
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Qual a frequência das políticas públicas na mídia? A mídia, especialmen-
te a jornalística, pauta constantemente o tema políticas públicas. Os 
veículos de comunicação são, ou deveriam ser, importante instrumen-

to de acompanhamento, por parte dos cidadãos e cidadãs, sobre se e como 
elas estão sendo efetivadas pelo Estado. Entretanto, os números revelam que 
sua abordagem é sazonal e irregular, o que não garante um acompanhamento 
sistemático somente através da mídia.

Na coleta de notícias do primeiro semestre de 2018, nos 15 veículos analisa-
dos, 10 entre os principais jornais digitais da região Sudeste e 5 dos veículos 
diários da mídia uberlandense, foram encontradas 2.310 notícias sobre po-
líticas de educação, habitação, saúde, segurança e trabalho e renda. Dessas, 
2.148 na mídia regional e 162 na mídia local de Uberlândia/MG.

resultAdos

Uberlândia/MG

Notícias por política por mês no período analisado

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Janeiro 2 1 14 3 5 25

Fevereiro 1 4 15 4 2 26

Março 3 3 17 6 2 31

Abril 6 2 10 12 - 30

Maio 2 7 14 5 1 29

Junho 2 - 15 3 1 21

Total 16 17 85 33 11 162

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Diário do 
Comércio

7 6 14 12 2 41

G1 6 8 66 11 7 98

Paranaíba - - - - - -

Notícias por política por jornal no período analisado
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Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

TVU - - - - - -

Vitoriosa 3 3 5 10 2 13

Total 16 17 85 33 11 162

Região Sudeste

Notícias por política por mês no período analisado

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Janeiro 77 45 49 106 96 373

Fevereiro 55 19 68 260 37 439

Março 49 20 62 182 53 366

Abril 62 13 75 118 76 344

Maio 45 51 57 116 30 299

Junho 57 28 71 139 32 327

Total 345 176 382 921 324 2148

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

A Gazeta 42 17 34 105 69 267

Estado de 
Minas

20 10 54 70 18 172

Extra 19 16 43 90 45 213

Folha de São 
Paulo

61 40 84 113 41 339

Hoje em Dia 29 6 51 152 9 247

O Estado de 
São Paulo

68 20 37 143 42 310

O Globo 78 46 43 161 58 386

O Tempo 11 4 20 84 18 137

Super notícia - - 2 3 1 6

Notícias por política por jornal no período analisado
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Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Valor Econô-
mico

17 17 14 - 23 71

Total 345 176 382 921 324 2148

resultAdos

Quais os temas prioritários sobre políticas públicas na mídia? Os temas 
monitorados na pesquisa concentraram-se em políticas relacionadas à 
educação, habitação, saúde, segurança e trabalho. Na análise quantita-

tiva procuramos verificar se existem padrões de publicação das diferentes polí-
ticas, relacionados à sazonalidade ou às distintas linhas editoriais dos veículos.

Uberlândia/MG

Notícias sobre Educação

Educação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Diário do Comércio 2 1 1 2 - 1 7

G1 - - 1 3 1 1 6

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa - - 1 1 1 - 3

Notícias sobre Habitação

Habitação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Diário do Comércio - 1 - - 5 - 6

G1 - 2 3 2 1 - 8

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa 1 1 - - 1 - 3

Notícias sobre Saúde

Saúde Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Diário do Comércio - 2 5 1 2 4 14

G1 14 12 12 9 9 10 66
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Saúde Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa - 1 - - 3 1 5

Notícias sobre Segurança

Segurança Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Diário do Comércio - 2 4 6 - - 12

G1 - 2 - 2 4 3 11

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa 3 - 2 4 1 - 10

Notícias sobre Trabalho e renda

Região Sudeste

Notícias sobre Educação

Educação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

A Gazeta 16 9 7 1 1 8 42

Estado de Minas 9 4 4 2 - 1 20

Extra 2 3 4 4 1 5 19

Folha de São Paulo 10 5 8 14 11 13 61

Hoje em dia 6 4 5 6 4 4 29

O Estado de São Paulo 10 11 8 15 12 12 68

O Globo 17 15 10 14 12 10 78

O Tempo 2 2 2 1 4 - 11

Super notícia - - - - - - -

Valor Econômico 5 2 1 5 - 4 17

Trabalho Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Diário do Comércio 1 1 - - - - 2

G1 3 1 1 - 1 1 7

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa 1 - 1 - - - 2
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Notícias sobre Habitação

Habitação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

A Gazeta 6 2 3 - 5 1 17

Estado de Minas 4 - 1 3 1 1 10

Extra 3 5 3 3 - 2 16

Folha de São Paulo 8 5 3 1 13 10 40

Hoje em dia 1 - 2 - 1 2 6

O Estado de São Paulo 4 3 3 - 8 2 20

O Globo 10 3 4 6 15 8 46

O Tempo 3 - - - 1 - 4

Super notícia - - - - - - -

Valor Econômico 6 1 1 - 7 2 17

Notícias sobre Saúde

Saúde Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

A Gazeta 8 7 5 5 2 7 34

Estado de Minas 11 7 4 9 14 9 54

Extra 3 6 15 6 6 7 43

Folha de São Paulo 8 14 11 20 13 18 84

Hoje em dia 6 10 9 6 9 11 51

O Estado de São Paulo 5 4 8 10 6 4 37

O Globo 5 12 6 10 2 8 43

O Tempo 2 3 3 6 2 4 20

Super notícia - - - - - 2 2

Valor Econômico 1 5 1 3 3 1 14

Educação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Super notícia - - - - - - -

Valor Econômico 5 2 1 5 - 4 17
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Notícias sobre Segurança

Segurança Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

A Gazeta 3 34 15 9 22 22 105

Estado de Minas 9 16 13 15 11 6 70

Extra 20 22 17 11 6 14 90

Folha de São Paulo 4 31 23 22 10 23 113

Hoje em dia 33 36 28 14 17 24 152

O Estado de São Paulo 20 55 30 11 15 12 143

O Globo 8 55 38 23 14 23 161

O Tempo 9 10 17 13 20 25 84

Super notícia - 1 1 - 1 - 3

Valor Econômico - - - - - - -

Notícias sobre Trabalho

Trabalho Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

A Gazeta 22 12 6 15 6 8 69

Estado de Minas 6 1 1 6 3 1 18

Extra 13 5 11 9 3 4 45

Folha de São Paulo 14 5 5 11 3 3 41

Hoje em dia 3 - 1 1 4 - 9

O Estado de São Paulo 16 5 4 9 3 5 42

O Globo 10 4 22 13 2 7 58

O Tempo 5 2 - 6 4 1 18

Super notícia - 1 - - - - 1

Valor Econômico 7 2 3 6 2 3 23

O Luminar propõe a realização de atividades de leitura crítica da mídia e oferece 
um passo a passo para isso. Em Voz às Mulheres? propomos a discurssão orientada 
sobre a reportagem Mulheres são minoria entre donos de imóveis em São Paulo. Por 
que isso é um problema do site Nexo.

Discutindo políticas públicas na mídia
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resultAdos

Quem são os sujeitos nas notícias sobre políticas públicas? Toda política pú-
blica é feita pelo Estado para pessoas e por pessoas. Os sujeitos, portan-
to, devem ocupar lugar de destaque nas notícias que tratam delas. Os re-

sultados obtidos nas análises aprofundadas, porém, mostram realidade distinta. 

A seguir, apresentamos os dados da análise qualitativa. O compilado das matérias 
encontradas nos veículos analisados foi submetido a sorteio aleatório através do 
qual foi identificado um conteúdo jornalístico por mês sobre cada temática e este 
foi lido e analisado utilizando-se para isso o instrumento apresentado a seguir.

Para análise dos itens “Sujeitos mencionados” e “Vozes”, consideramos como “re-
presentantes governamentais” todas as pessoas ligadas, direta ou indiretamente, 
a órgãos e instituições públicas que estejam sendo mencionadas ou citadas no 
texto em função do cargo que ocupam. Já como “sociedade civil”, consideramos 
todas as pessoas às quais a reportagem se refere, porém que não possuem vín-
culo institucional com órgão governamental ou que são ligadas à organizações 
da sociedade civil. Na categoria “outros”, consideramos as fontes especializadas, 
desde que não ligadas ao governo, as fontes documentais e as menções a outros 
órgãos de imprensa.

Quanto às abordagens, consideramos “positivas” aquelas notícias que possuem 
adjetivação positiva à referida política e que abrem espaço predominantemente 
para fontes que afirmam o benefício de tal ação/programa/decisão do governo. 
Para classificação de notícias com abordagem “negativa” consideramos aquelas 
que fazem uso de adjetivação negativa e priorizam fontes que tecem comentários 
críticos e uso de dados para provar ineficácia da referida política. Por fim, con-
sideramos como “neutra” aquela notícia que somente informa certo serviço ou 
ação, muitas vezes sem tecer comentários ou abrir espaço para fontes humanas.

Número total de 
matérias

Número total 
de Sujeitos 

mencionados (nº)

Número total de 
Vozes

(fontes - nº)

Abordagens

Representantes 
governamentais:
Sociedade civil: 
Outros: 

Representantes 
governamentais:
Sociedade civil: 
Outros: 

Positiva: 
Negativa: 
Neutra: 

Fonte: Luminar, 2020.
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Análise Qualitativa Geral
Número total de matérias analisadas: 58

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Educação
Número total de matérias analisadas: 12

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Habitação
Número total de matérias analisadas: 11

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Saúde
Número total de matérias analisadas: 12

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Segurança
Número total de matérias analisadas: 12

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Trabalho e Renda
Número total de matérias analisadas: 11

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Uberlândia Geral
Número total de matérias analisadas: 28

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Uberlândia Educação
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Razão entre verba recebida e número de alunos aponta um “gasto” de 23 mil por ano por 
aluno.
- Levantamento de opções de financiamento para estudantes que não conseguiram ingressar 
na universidade pública.
- Governo anuncia recursos para implementação do Mais Alfabetização.
- MEC suspende criação de cursos de medicina por 5 anos.
- Contrato que passa gestão do HC-UFU em Uberlândia para a Ebserh é assinado.
- Cadastramento Escolar 2019 começa na próxima segunda-feira (11/6).

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Uberlândia Habitação
Número total de matérias analisadas: 5

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Mudança no nome de ruas em Uberlândia e problemas com CEP.
- Denúncia apresentada pelo vereador Vico (PTC) reforça a existência de um esquema ilícito 
de venda e locação de imóveis de programas de habitação popular em Uberlândia.
- Novas regras são aprovadas para programas habitacionais intermediados pela Prefeitura 
de Uberlândia.
- Sorteio define endereço de famílias contempladas no ‘Minha Casa Minha Vida’ em Patos de 
Minas.
- Novo programa habitacional será lançado em Uberlândia.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Uberlândia Saúde
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Vacinação contra a febre amarela passa a ser diária nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
- Projeto de lei (PL) prevê a liberação de verba para a Associação Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina (SPDM), atual gestora do Hospital e Maternidade Municipal.
- SPDM deve assumir unidades de saúde que eram geridas pela Fundasus em Uberlândia.
- UFTM recebe terreno e prédio do Centro de Reabilitação em Uberaba.
- Prefeitura de Uberlândia publica licitação para retomada de obras de UBSF do Bairro Novo 
Umuarama.
- Lançamento do SAMU Triângulo Norte.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Uberlândia Segurança
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Prefeitura de Tupaciguara sanciona lei da nova redação do Código de Posturas do Muni-
cípio.
- Em Uberlândia metade da categoria do presídio Jacy de Assis adere à greve.
- Coordenador do Gaeco explica mudança de promotoria e desmente boatos de sua saída.
- UFU inicia operação de sistema de monitoramento.
- Audiência pública para debater atuação do Gaeco de Uberlândia é marcada na ALMG.
- PM recebe novos veículos para ampliar segurança pública de Uberlândia.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Uberlândia Trabalho e Renda
Número total de matérias analisadas: 5

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Após fim da greve da Jucemg, sindicato contabiliza 15 mil processos prejudicados em Uber-
lândia.
- Pesquisa sobre o salário mínimo ideal do Centro de Pesquisas Econômico-Sociais da Univer-
sidade Federal de Uberlândia (Cepes-UFU).
- Parte dos professores de Araxá adere à greve dos servidores estaduais da Educação.
- Funcionários da Faepu em Uberlândia fazem paralisação e reunião é marcada para discutir 
atraso salarial.
- Tarifa do transporte público fica R$ 0,20 mais cara em Ituiutaba.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Sudeste Geral
Número total de matérias analisadas: 30

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra
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Análise Qualitativa Sudeste Educação
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Notas na redação do Enem 2017.
- Divulgação dos dados do Censo Escolar por parte do MEC.
- Resultados do estudo “Demografia Médica”.
- MEC entrega BNCC para o Ensino Médio.
- Espírito Santo lidera índice de crianças de 0 a 3 anos em matriculadas em creches. 
- O novo FIES preencheu 1/3 das vagas financiadas.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Sudeste Habitação
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Declarações de Rodrigo Maia em conferência de imprensa.
- Dallagnol recebe verbas indenizatórias contra o teto constitucional.
- Entrevista com Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Márcio Werneck.
- Proximidade do evento: Feirão CAIXA da Casa Própria.
- Prefeituras aderindo ao IPTU progressivo em São Paulo e os imóveis ociosos.
- Pessoas despejadas de uma ocupação da Zona Norte do Rio acampam em frente à Prefei-
tura cobrando aluguel social. 

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Sudeste Saúde
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Medida cautelar pedida pelo MPF para tentar impedir o uso de verbas do SUS num contra-
to de publicidade da Secretaria de Saúde do DF.
- No programa Proadi-SUS, priorização de projetos que atendam às demandas nacionais e 
não municipais.
- Inclusão de dez tratamentos no SUS.
- Campanha de vacinação contra a gripe H3N2.
- SES/MG registrou as primeiras duas mortes por influenza no estado.
- Vídeo de transporte irregular de paciente viralizou em redes sociais.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Sudeste Segurança
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Ministério da Justiça estende ação da Força Nacional na Amazônia.
- Senado aprova instalação de bloqueadores de celular em presídios.
- Exército vai entregar seis veículos blindados à Segurança do Rio.
- MP entra com ação contra o Estado por invasão de casas de moradores do Alemão.
- Ação da Força Nacional de Segurança Pública para desbloquear rodovias interditadas pela 
greve dos caminhoneiros.
- Greve de policiais civis, militares, bombeiros e outras categorias da segurança.

Fatos geradores
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Análise Qualitativa Sudeste Trabalho e Renda
Número total de matérias analisadas: 6

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Força Sindical recorre à Justiça contra a decisão do governo de reajustar o salário mínimo 
abaixo do índice da inflação.
- Perda salarial dos aposentados pelo INSS chega a 84,52% em 24 anos.
- STF homologa acordo de indenização por perdas na poupança ocorridas entre 1987 e 1991.
- Número de contratos de trabalho intermitente é considerado inexpressivo por especialistas.
- Previdência ganha força no debate eleitoral.
- O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu realizar mais reuniões antes 
de decidir sobre o tabelamento de frete requerido pela greve dos caminhoneiros. 

Fatos geradores
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As políticas públicas são ações do Estado planejadas para garantir condi-
ções dignas de vida para a população. Por esse motivo, acreditamos que 
os sujeitos, sejam eles beneficiados, agentes ou gestores, devem ser o 

elemento central das notícias sobre políticas públicas. Os interesses desses su-
jeitos devem não apenas pautar a discussão e a implementação de tais políticas, 
quanto as suas vozes devem ser mencionadas nas coberturas a respeito dessas 
ações.

O Observatório Luminar acredita que a mídia é um importante instrumento, tan-
to para vigilância do Estado, quanto para fazer com que esse ouça as demandas 
da população em relação às políticas públicas. A produção de jornalismo etica-
mente comprometido e livre é, para nós, um dos pilares do Estado Democrático 
de Direito. 

Os dados que apresentamos acima demonstram que a sociedade civil ainda não 
é o foco central dos veículos jornalísticos na suas abordagens sobre as políti-
cas públicas. Dos 206 sujeitos mencionados em todas as matérias analisadas em 
profundidade, 51,9% dos sujeitos mencionados eram representantes governa-
mentais, 33,9% eram representantes da sociedade civil e 14,07% eram fontes 
especializadas ou documentais. 

Quando nos debruçamos sobre os sujeitos que ganharam espaço e voz dentro 
do conteúdo dos jornais, a situação fica ainda mais divergente: 38,7% das 155 
pessoas ouvidas eram representantes governamentais, contra apenas 18,06% de 
sociedade civil. O maior espaço, porém, foi dedicado a fontes especializadas ou 
documentais, com 43,2% do total. 

Talvez isso explique também o fato de 44,8% das abordagens das notícias anali-
sadas serem neutras, contra 25,8% positivas e 29,3% negativas. Há uma evidente 
tendência em fazer uma cobertura burocrática e de serviços a respeito das infor-
mações sobre políticas públicas. O que é noticiado? A doação de carros para polí-
cia, a reforma de uma unidade de saúde ou a mudança nas legislações trabalhis-
ta ou habitacional. Tudo é feito de modo aparentemente “técnico” e “racional”, 
como se não houvesse pessoas sendo afetadas por tais fatos.

É preciso, contudo, registrar uma mudança em relação aos dados que havía-
mos consolidado em 2017, quando os representantes governamentais foram os 
mais citados (69%) e também os mais ouvidos (62%), enquanto a sociedade ci-
vil, principal beneficiária das políticas públicas, era citada e ouvida muito pouco

leiturAs e perspectiVAs sobre 
políticAs públicAs
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(9% e 12%, respectivamente). Na amostra de 2018.1, ainda que timidamente, a 
sociedade civil ganha mais espaço, com 33,9% das menções e 18% dos espaços 
de fala. Ainda não temos como afirmar se essa é uma alteração que se manterá 
ou se é uma tendência específica do período que, aliás, é importante lembrar, 
teve características atípicas devido ao processo político-eleitoral que dominou a 
cobertura jornalística.

Há algumas especificidades nessa direção que merecem ser destacadas. Pela pri-
meira vez desde que começamos a fazer a análise dos sujeitos mencionados nas 
notícias de políticas públicas, a sociedade civil destaca-se mais do que os repre-
sentantes governamentais, ainda que apenas em um dos recortes analisados. 
No quadro geral de análise qualitativa da Região Sudeste, há mais menções à 
sociedade civil (43,13%) do que aos representantes governamentais (36,2%) ou 
às fontes especializadas e documentais (20,5%). Tal desenho não se repete ao 
observarmos o espaço cedido a cada segmento, onde prevalecem as fontes espe-
cializadas e documentais (43,9%), seguidas dos representantes governamentais 
(32,9%) e, por último, da sociedade civil (23,07%).

O fenômeno é certamente alavancado pela cobertura de saúde no Sudeste, onde 
a sociedade civil se destaca tanto entre os sujeitos mencionados (50%), quanto 
entre os citados (47,8%), contra os representantes governamentais (com 32,14% 
de menções e 21,7% de citações) ou as fontes documentais (com 17,8% de men-
ções e 30,4% de espaço de citações). 

Também chama a atenção o caso específico das políticas de saúde. No quadro 
geral, os representantes governamentais ainda recebem maior destaque (48% 
das menções e 37,5% dos espaços de fala), porém a sociedade civil cresce acima 
da média geral (com 34% das menções e 34,3% dos espaços de fala), ultrapassan-
do as fontes especializadas e documentais (com 18% de menções e 28,12% dos 
espaços de fala). 

Outro ponto que merece destaque nos números expostos é o expressivo papel 
das notícias sobre segurança pública na cobertura das políticas públicas no perí-
odo analisado. No total, contabilizando todas as áreas selecionadas, foram 2.310 
notícias coletadas, sendo 162 na mídia local de Uberlândia/MG e 2.148 na Re-
gião Sudeste. Dessas, 361 foram sobre políticas de educação (sendo 16 da mídia 
local e 345 da regional), o que representa 15,6% do total; 193 sobre políticas de 
habitação (17 na mídia local e 176 na regional), o que representa 8,3% do total; 
467 sobre políticas de saúde pública (85 na mídia local e 382 na regional), repre-
sentando 20,2%; 954 notícias sobre segurança pública (33 na mídia local e 921 na 
regional), totalizando 41,2%; e 335 notícias sobre trabalho e renda (11 na mídia 
local e 324 na regional), representando 14,4% do total. 

Mais uma vez, não é possível chegar a conclusões definitivas, mas é necessário 
avaliar especificamente a conjuntura. 2018 foi ano de eleições majoritárias e o
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tema de segurança pública chamou a atenção no discurso da maior parte dos 
candidatos. Como o período avaliado diz respeito a um período de pré-campa-
nha, talvez fosse justo pensar se a mídia agendou essa pauta ou se deixou agen-
dar pelas informações das pré-campanhas.

Apesar das alterações percebidas em relação às pesquisas anteriores, que só 
poderão ser compreendidas com um recorte mais amplo de tempo, é possível 
afirmar que, mais uma vez, os dados demonstram que as políticas públicas pau-
tadas pela mídia se restringem a um viés mecanicista e de serviços. Com isso, os 
veículos de comunicação acabam exercendo somente a função de informar aos 
cidadãos sobre datas, ações e campanhas relacionadas às políticas públicas, mas 
não cumprindo seu papel de analisar criticamente e atuar como agentes fisca-
lizadores de ações do Estado. O espaço ainda reduzido conferido às fontes da 
sociedade civil reforça esse caráter instrumental e pouco humanizado que as no-
tícias sobre um tema que interessa diretamente à população acabam adquirindo. 
O jornalismo é, portanto, agente ativo no apagamento das relações entre cida-
dãos e governo, justamente o contrário do que se espera dele. Para a sociedade 
civil, que possivelmente não se reconhece nas notícias, torna-se mais complexa 
a tarefa de tomar consciência dos seus direitos e buscar defendê-los. Mas o que 
podemos fazer a esse respeito? 
 
Acreditamos que a proposição de ações de monitoramento que permitam uma 
análise crítica dos conteúdos da mídia torna-se fundamental, embora insuficien-
te. É preciso avançar, deixando os espaços exclusivamente acadêmicos e compar-
tilhando os resultados com a sociedade que, em última instância, é quem financia 
as pesquisas. Pautada pela ideologia de uma comunicação democrática, acredita-
mos ser possível avançar. Com base nessas premissas, o Luminar tem trabalhado 
com três frentes de ação visando estimular a reflexão a respeito da cobertura 
das mídias e políticas públicas: 1) vídeos curtos (de 1’30’’ até 3’) apresentando e 
problematizando os principais resultados obtidos na pesquisas disponibilizados 
gratuitamente em um canal na plataforma YouTube; 2) vídeos curtos (de 1’30’’ 
até 3’) que trazem os conceitos centrais de políticas públicas também disponibili-
zados gratuitamente no mesmo canal; e 3) roteiros de leitura crítica construídos 
a partir de algumas reportagens analisadas, focando em uma das cinco temáticas 
centrais da pesquisa (educação, habitação, saúde, segurança e trabalho), apre-
sentados em forma de texto ou vídeos no site observatorioluminar.org. 

As práticas da crítica da mídia e da educação para os meios, assim como se pro-
põem realizar o observatório Luminar e outras iniciativas semelhantes, tornam-
-se ainda mais imprescindíveis num cenário como o que se desenha atualmente 
na comunicação brasileira. A predominância do consumo da informação via mí-
dias sociais tem colocado na berlinda os grandes veículos de comunicação e sua 
produção vem sendo amplamente questionada. Formar criticamente o cidadão 
para a leitura da mídia – de todas elas – é tarefa que não pode ser adiada, em que 
pese todas as dificuldades que, mais do que nunca, se enfrentarão para tanto.




