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ORelatório Síntese do Observatório Luminar referente à cobertura das 
políticas públicas pela mídia digital no segundo semestre de 2018 pro-
põe dar continuidade aos caminhos metodológicos e às análises percor-

ridas pelos três números anteriores. “Políticas Públicas na mídia digital: leituras e 
perspectivas” apresenta os resultados do monitoramento da mídia realizado pelo 
Luminar, desde 2017, agora incluindo um olhar para as políticas de segurança pú-
blica que haviam sido introduzidas no último número e apresentando ainda uma 
síntese consolidada dos dados do ano de 2018. 

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 do Luminar, enquanto obser-
vatório da mídia, é lançar esse olhar mais cuidadoso sobre as notícias a respeito 
de políticas públicas e oferecer elementos que permitam tanto à mídia repensar 
as suas práticas, quanto aos cidadãos e cidadãs desenvolverem uma postura mais 
crítica a respeito desta cobertura.

Nosso monitoramento e análise da mídia tiveram início em 2015, com a cons-
trução do arcabouço teórico que nos sustenta e, através dele, dos nossos instru-
mentos de pesquisa. O primeiro ano de análise sistemática e apresentação de 
resultados foi em 2017 e, de lá pra cá, o Luminar tem revisto seus instrumentos e 
buscado ampliar 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 da cidadã e do cidadão 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

ApresentAção
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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 segundo 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? Embora as políticas 
públicas sejam constantemente abordadas pela mídia, especialmente 
a jornalística, a falta de regularidade, a superficialidade no tratamento 

da informação e o tom de serviço que é adotado não possibilita ao cidadão ter 
no veículo de comunicação um instrumento efetivo de acompanhamento das 
ações do Estado. 

Os dados coletados sobre a cobertura de políticas públicas no segundo semes-
tre de 2018 demonstram isso. Como já explicado, foram analisados 15 veícu-
los, 10 entre os principais jornais digitais da região Sudeste e 5 dos veículos 
diários da mídia uberlandense, nos quais foram encontradas 3.242 notícias 
sobre políticas de educação, habitação, saúde, segurança e trabalho e renda. 
Dessas, 3.088 na mídia regional e 154 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

Julho 2 4 15 4 1 26

Agosto 4 3 24 5 - 36

Setembro 3 1 10 10 2 26

Outubro 1 3 6 3 1 14

Novembro 1 3 15 6 1 26

Dezembro 4 2 11 4 5 26

Total 15 16 81 32 10 154

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Diário do 
Comércio

3 2 12 8 3 28

G1 10 13 64 15 6 108

Paranaíba - - - - - -

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

renda
Total

TVU - - - - - -

Vitoriosa 2 1 5 9 1 18

Total 15 16 81 32 10 154

Região Sudeste

Notícias por política por mês no período analisado

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Julho 62 18 95 122 54 351

Agosto 122 39 75 192 95 523

Setembro 132 34 98 152 68 484

Outubro 111 39 111 228 88 577

Novembro 162 48 121 281 87 699

Dezembro 78 26 68 181 101 454

Total 667 204 598 1156 493 3088

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

A Gazeta 78 25 61 140 79 383

Estado de 
Minas

36 19 52 59 39 205

Extra 20 27 38 57 62 204

Folha de São 
Paulo

176 27 113 311 81 708

Hoje em Dia 49 9 61 115 19 253

O Estado de 
São Paulo

83 18 65 114 48 328

O Globo 139 50 81 201 89 560

O Tempo 39 5 56 85 38 223

Super notícia 2 - 15 10 11 38

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

renda
Total

Valor Econô-
mico

45 24 26 64 27 186

Total 667 204 568 1156 493 3088

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 Julho Agosto Set. Outubro Nov. Dez. Total

Diário do Comércio - 1 2 - - - 3

G1 2 3 1 1 1 2 10

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa - - - - - 2 2

Notícias sobre Habitação

Habitação Julho Agosto Set. Outubro Nov. Dez. Total

Diário do Comércio - - - 2 - - 2

G1 3 3 1 1 3 2 13

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa 1 - - - - - 1

Notícias sobre Saúde

Saúde Julho Agosto Set. Outubro Nov. Dez. Total

Diário do Comércio 3 3 1 1 2 2 12

G1 12 19 9 5 11 8 64
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Saúde Julho Agosto Set. Outubro Nov. Dez. Total

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa - 2 - - 2 1 5

Notícias sobre Segurança

Segurança Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

Diário do Comércio 1 1 1 1 3 1 8

G1 1 2 6 2 2 2 15

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa 2 2 3 - 1 1 9

Notícias sobre Trabalho e renda

Região Sudeste

Notícias sobre Educação

Educação Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

A Gazeta 6 19 13 16 17 7   78

Estado de Minas 7 8 6 3 9 3 36

Extra 4 2 6 3 4 1 20

Folha de São Paulo 20 28 25 33 51 19 176

Hoje em dia 2 8 8 7 17 7 49

O Estado de São Paulo 11 17 22 6 15 12 83

O Globo 9 26 34 21 30 19 139

O Tempo 3 5 6 9 13 3 39

Trabalho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

Diário do Comércio 1 - - - - 2 3

G1 - - 1 1 1 3 6

Paranaíba - - - - - - -

TVU - - - - - - -

Vitoriosa - - 1 - - - 1
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Notícias sobre Habitação

Habitação Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

A Gazeta 3 7 3  6 4 2 25

Estado de Minas 2 1 2 3 7 4 19

Extra 1 7 4 4 4 7 27

Folha de São Paulo 3 5 5 5 7 2 27

Hoje em dia 1 1 1 1 2 3 9

O Estado de São Paulo 2 2 3 6 3 2 18

O Globo 2 14 13 8 8 5 50

O Tempo 2 1 - - 2 - 5

Super notícia - - - - - - -

Valor Econômico 2 1 3 6 11 1 24

Notícias sobre Saúde

Saúde Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

A Gazeta 9 13 14 12 11 2 61

Estado de Minas 6 7 8 9 10 12 52

Extra 2 4 7 12 10 3 38

Folha de São Paulo 26 13 15 24 20 15 113

Hoje em dia 8 7 4 13 18 11 61

O Estado de São Paulo 10 8 15 8 19 5 65

O Globo 16 7 20 15 15 8 81

O Tempo 13 9 7 9 11 7 56

Super notícia 1 5 1 3 3 2 15

Valor Econômico 4 2 7 6 4 3 26

Educação Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

Super notícia - - - 1 1 - 2

Valor Econômico - 9 12 12 5 7 45
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Notícias sobre Segurança

Segurança Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

A Gazeta 14 28 12 26 41 19 140

Estado de Minas 8 9 7 8 18 9 59

Extra 7 9 10 14 8 9 57

Folha de São Paulo 28 47 46 64 80 46 311

Hoje em dia 14 21 15 24 24 17 115

O Estado de São Paulo 22 21 16 15 25 15 114

O Globo 17 40 22 42 45 35 201

O Tempo 10 13 11 18 19 14 85

Super notícia - - 8 - - 2 10

Valor Econômico 2 4 5 17 21 15 64

Notícias sobre Trabalho

Trabalho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. Total

A Gazeta 9 11 14 14 15 16 79

Estado de Minas 5 9 7 5 4 9 39

Extra 3 12 7 15 16 9 62

Folha de São Paulo 12 17 10 13 14 15 81

Hoje em dia 4 6 1 4 2 2 19

O Estado de São Paulo 4 12 3 5 8 16 48

O Globo 6 18 18 25 8 14 89

O Tempo 7 6 4 4 8 9 38

Super notícia - - - - 3 8 11

Valor Econômico 4 4 4 3 9 3 27

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

https://www.observatorioluminar.org/wp-content/uploads/2018/03/Atividade-de-Leitura-Cr%C3%ADtica-de-M%C3%ADdia-Observat%C3%B3rio-Luminar.docx.pdf
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/03/26/Mulheres-s%C3%A3o-minoria-entre-donos-de-im%C3%B3veis-em-S%C3%A3o-Paulo.-Por-que-isso-%C3%A9-um-problema
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/03/26/Mulheres-s%C3%A3o-minoria-entre-donos-de-im%C3%B3veis-em-S%C3%A3o-Paulo.-Por-que-isso-%C3%A9-um-problema
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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: 59

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: 12

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: 29

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

- Encaminhada para governo lista tríplice para Reitor UFTM.
- MPF pede arquivamento de denúncia feita por chapa sobre supostas irregularidades na 
eleição para reitoria da UFTM.
- Estudantes dedicam anos de preparação para conseguir vaga em universidades públicas.
- Professora da Eseba em Uberlândia vence etapa regional do concurso Professores do Brasil.
- Parecer da consultoria jurídica do MEC não aponta irregularidades no processo de elabora-
ção da lista tríplice da UFTM.
- Instituições de ensino superior do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não conseguem nota 
máxima em avaliação do MEC.

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

sujeitos MencionAdos

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

Vozes

Representantes 
governamentais

Sociedade civil

Outros

AbordAgens

Positiva

Negativa

Neutra

- Novos contratos do MCMV.
- Imóveis do Minha Casa Minha Vida representam maior parte das vendas em Uberlândia.
- Prefeitura inicia cadastro de áreas para construção de casas do MCMV em Uberlândia.
- Construção civil retoma otimismo com Uberlândia.
- Na Polícia Federal, Cohagra protocola denúncia de venda ilegal de imóveis do MCMV em 
Uberaba.
- Justiça determina a adequação de imóveis de residencial do MCMV em Frutal.

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

- Dados sobre internações hospitalares devido ao manuseio inadequado de fogos de artifício.
- Repasse de verbas para o Samu Triângulo Norte. 
- Bebê internada em Patrocínio aguarda transferência imediata há mais de 50 dias.
- Inquérito sobre caso de bebê que teve cabeça separada do corpo durante parto em Ara-
guari é concluído.
- Unidades públicas de saúde de Uberlândia continuam sem vacinas para meningite C.
- SUS passa a oferecer novos tratamentos para HPV.

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

- Caso de abuso sexual em Uberaba.
- Dados sobre furtos de veículos em Uberlândia.
- População pede solução para MGC-452.
- Novas bases comunitárias da PM entram em operação em Uberlândia.
- Lei que proíbe a apreensão de veículos com IPVA em atraso é questionada em Araxá.
- Militares apresentam a Bolsonaro situação da segurança nos estados.

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

- Uberlândia caiu 102 posições, em dois anos, no Índice de Desenvolvimento Municipal – Edi-
ção 2018.
- Unidades de Araxá, Ituiutaba e Uberlândia do Senac estão com inscrições abertas para 
cursos gratuitos.
- Unidade de produção de uniformes será instalada no Presídio Sebastião Satiro em Patos de 
Minas.
- Codau anuncia reajuste de 9,8% na tarifa de água em Uberaba para 2019.
- Prazo para pedido de isenção do IPTU de imóvel de até 50 m² termina dia 28 de dezembro 
em Uberaba.

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

- Abertura das inscrições para vagas no Fies.
- Ministro garantiu manutenção das bolsas após carta da Capes em protesto ao baixo finan-
ciamento.
- Liberação de recursos para restauração do Museu Nacional.
- TSE suspende propaganda de Haddad no rádio e vídeo de Bolsonaro na internet.
- Final do prazo de renovação de contratos do Fies.

Fatos geradores



28 Políticas Públicas na Mídia - Educação, habitação, saúde e trabalho

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

- Distratos afetam o desempenho de 33 empresas associadas à Abrainc.
- Caixa suspendeu o financiamento de imóveis usados pela linha pró-cotista.
- Redirecionamento da verba pública inutilizada para faixa 1,5 do programa Minha Casa, 
Minha Vida.
- Carros compartilhados no Minha Casa, Minha Vida.
- Déficit habitacional em São Paulo não é capaz de ser resolvido somente com o MCMV. 
- Grupo paramilitar vende ilegalmente apartamentos do MCMV.

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

- Investigação do MP; Crivella ofereceu aos pastores acesso rápido a serviços públicos de saúde.
- Situação do hospital após a chuva de granizo.
- Falta de repasse de verba obriga hospital a comprar equipamentos de menor qualidade.
- Divulgação de estudo sobre a população idosa.
- Problemas no funcionamento do Hospital Moacyr do Carmo em Duque de Caxias - RJ.
- Unidade de Transplante Renal Ricardo Valadares Gontijo completa 10 anos de atendimento 
exclusivo pelo SUS.

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

- CNC adequa PL que aperfeiçoa medidas de segurança pública para manter Sesc e Senac.
- Morte dos primeiros militares desde o início da intervenção federal no Rio de Janeiro.
- Debate sobre redução de letalidade no “Reage, Rio!”
- Propostas dos candidatos à governador do RJ para Segurança pública.
- Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (Sesp-MG) sobre as-
sassinatos no Estado.
- Witzel diz que SSP será ‘conselho deliberativo’.

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

- Aprovação de  MP que aumenta o salário dos agentes de saúde em 53% e aumenta os 
gastos do Estado.
- Possibilidade de checagem do valor da 1ª parcela do 13º.
- Pagamento do segundo lote do abono salarial PIS/Pasep calendário 2018-2019.
- Declarações de Haddad sobre salário-mínimo durante campanha no Recife.
- PL propõe que INSS faça acordo com outros órgãos para realização de perícias.
- Possíveis mudanças no sistema tributário brasileiro.

Fatos geradores
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OLuminar apresenta relatórios semestrais para divulgação dos resultados 
de monitoramento de mídia sobre a cobertura das políticas públicas. Os 
três primeiros números do Relatório Síntese podem ser acessados gra-

tuitamente no sítio do observatório pelo endereço eletrônico observatoriolumi-
nar.org.br. 

A partir dos dados apresentados no presente relatório foi possível construir um 
consolidado referente aos números obtidos em todos os veículos locais do mu-
nicípio de Uberlândia / MG e da região Sudeste ao longo de todo o ano de 2018. 
Os resultados estão apresentados a seguir.

resultAdos consolidAdos 2018

Notícias por política por mês em 2018 - Uberlândia/MG

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

Julho 2 4 15 4 1 26

Agosto 4 3 24 5 - 36

Setembro 3 1 10 10 2 26

Outubro 1 3 6 3 1 14

Novembro 1 3 15 6 1 26

Dezembro 4 2 11 4 5 26

Total 31 33 166 65 21 316

Notícias por política por mês em 2018 - Região Sudeste

Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

Janeiro 77 45 49 106 96 373

Fevereiro 55 19 68 260 37 439
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Educação Habitação Saúde Segurança
Trabalho e 

renda
Total

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

Julho 62 18 95 122 54 351

Agosto 122 39 75 192 95 523

Setembro 132 34 98 152 68 484

Outubro 111 39 111 228 88 577

Novembro 162 48 121 281 87 699

Dezembro 78 26 68 181 101 454

Total 1.012 380 950 2.077 817 5.236

Número total de 
matérias

Número total 
de Sujeitos 

mencionados (nº)

Número total de 
Vozes

(fontes - nº)

Abordagens

117 Representantes 
governamentais: 216
Sociedade civil: 174
Outros: 67

Representantes 
governamentais: 110
Sociedade civil: 77
Outros: 112

Positiva: 34 
Negativa: 36
Neutra: 47

Análise Qualitativa 2018 – Quadro Geral

Número total de 
matérias

Número total 
de Sujeitos 

mencionados (nº)

Número total de 
Vozes

(fontes - nº)

Abordagens

57 Representantes 
governamentais: 115
Sociedade civil: 80
Outros: 24

Representantes 
governamentais: 53
Sociedade civil: 29
Outros: 48

Positiva: 13
Negativa: 12
Neutra: 32

Análise Qualitativa 2018 – Uberlândia/MG
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O Observatório Luminar defende que a mídia, especialmente a jornalísti-
ca, deve ser um instrumento para vigilância do Estado por parte dos cida-
dãos, mas também uma amplificadora das diferentes vozes sociais para 

que o Estado ouça as demandas da população em relação às políticas públicas. 
Acreditamos que o jornalismo eticamente comprometido e livre é um dos pilares 
do Estado Democrático de Direito.

Entendemos políticas públicas como ações do Estado planejadas para garantir 
condições dignas de vida para a população. Esta perspectiva faz-nos defender 
que os sujeitos, sejam eles beneficiados, agentes ou gestores, devem ser o ele-
mento central das notícias sobre políticas públicas. Os interesses desses sujeitos 
devem não apenas pautar a discussão e implementação de tais políticas, quanto 
suas vozes devem ser mencionadas nas coberturas a respeito dessas ações.

Os dados apresentados acima, referentes à cobertura jornalística analisada no 
segundo semestre de 2018, reúnem 3.242 notícias sobre políticas de educação, 
habitação, saúde, segurança e trabalho e renda. Dessas, 3.088 na mídia regional 
e 154 na mídia local de Uberlândia/MG. No total consolidado em todo ano de 
2018 foram coletadas pela equipe do Observatório Luminar 5.552 notícias sobre 
o tema em 5 jornais digitais do município de Uberlândia/MG e  nos 10 principais 
jornais digitais do Sudeste, 316 na mídia local e 5.236 na mídia regional.

É interessante perceber que o volume de conteúdos coletados é expressiva-
mente maior do que aquele obtido nas coletas realizadas no ano anterior, o que 
pode ser motivado por diversos fatores que ainda precisam ser melhor analisa-
dos a longo prazo. Uma hipótese inicial que se levanta é a inclusão da temática

leiturAs e perspectiVAs sobre 
políticAs públicAs

Número total de 
matérias

Número total 
de Sujeitos 

mencionados (nº)

Número total de 
Vozes

(fontes - nº)

Abordagens

60 Representantes 
governamentais: 101
Sociedade civil: 94
Outros: 43

Representantes 
governamentais: 57
Sociedade civil: 48
Outros: 54

Positiva: 21 
Negativa: 24
Neutra: 15

Análise Qualitativa 2018 – Região Sudeste
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“segurança pública” justo em um ano de eleições majoritárias no qual esse as-
sunto pautou em grande medida os debates dos principais candidatos, seja no 
âmbito federal quanto nos estados. Contudo, a tendência somente pode ser con-
firmada a partir de uma análise continuada.

Outra hipótese que pode ser levantada passa pela ausência de políticas públicas 
específicas voltadas à área de segurança pública em âmbito nacional. Tal lacuna 
impactou o processo de coleta de dados, no qual não foi possível adotar um ter-
mo específico, como nas demais temáticas, realizando a busca com a expressão 
“segurança pública” que, por ser muito ampla, aumentou bastante a amostra. 
Mesmo sendo apenas uma análise hipotética, tal cenário nos convida a algumas 
reflexões: é compreensível a ênfase na cobertura da mídia para a segurança pú-
blica em um país violento como o Brasil, mas por que a mesma mídia não aponta 
a ausência de políticas públicas nessa área ou denuncia a falta de investimento 
nas outras áreas, como educação, habitação, saúde e trabalho, que poderiam 
refletir numa redução dos índices de violência? Essa é uma questão que deve 
ser debatida a partir dos resultados, sobre os quais poderemos nos debruçar nas 
demais ações do Luminar, que serão apresentadas a seguir. 

Outros aspectos que demonstram uma alteração em relação ao levantado nos 
monitoramentos anteriores é o significativo crescimento de espaço para repre-
sentantes da sociedade civil. Na análise consolidada geral do ano anterior, a socie-
dade civil não atingiu 10% dos sujeitos mencionados e ouvidos e, em 2018, che-
gou, respectivamente a 38,07% dos 457 sujeitos mencionados e 25,75% dos 299 
sujeitos ouvidos. Os representantes governamentais continuam sendo as fontes 
principais das notícias sobre políticas públicas, sejam nas menções (47,26%) ou 
nas citações (36,78%). Contudo, se comparado com o ano anterior, quando esses 
ocupavam mais de 70% dos espaços, a mudança fica evidenciada. O fato de ser 
ano eleitoral pode ser justificativa para tanto, como já apontado, o que só pode 
ser comprovado com a continuidade do monitoramento por um período maior.

Ao observarmos os dados consolidados por região, também é possível identificar 
uma tendência similar de ampliação do espaço da sociedade civil nas notícias 
sobre políticas públicas. Ela aparece mais contida nos conteúdos analisados da 
mídia uberlandense, com 36,52% das 219 menções e 22,30% das 130 falas dos 
sujeitos presentes nas notícias, contra 52,51% de menções e 40,76% das falas 
dos representantes governamentais. Entretanto, novamente, se comparado aos 
resultados do consolidado do ano anterior, quando a sociedade civil não atingiu 
mais que uma média de 8,5% dos espaços, a alteração precisa ser destacada.

O olhar regionalizado nos permite identificar, inclusive, algumas características 
específicas, como a distribuição de vozes nas notícias analisadas em profundi-
dade na região Sudeste, que apresentam um equilíbrio próximo àquele que se 
consideraria adequado para a cobertura das políticas públicas. Entre as 159 fon-
tes utilizadas nas notícias, 57 foram representantes governamentais (35,84%), 
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48 foram da sociedade civil (30,18%) e 54 foram “outras”, como documentos, 
outros veículos de comunicação ou especialistas na área (um total de 30,18%).
 
Mais uma vez, cabe destacar que o ano de 2018 pode ser considerado atípico, in-
clusive por estarem os veículos de comunicação sujeitos à legislação eleitoral que 
impede a publicização de propaganda, que poderia ser caracterizada assim se os 
representantes governamentais ocupassem demasiado espaço nas notícias. To-
davia, tal tendência mostra que é possível amplificar as vozes da sociedade civil e 
de outros tipos de fontes ao tratarmos das notícias de políticas públicas. E mais: 
é salutar que assim se faça para que a cidadã e o cidadão, que são o motivo e, 
em última instância, os financiadores das políticas públicas, possam ser ouvidos 
e considerados nas produções jornalísticas. 

As mudanças aqui identificadas somente poderão ser confirmadas como tendên-
cias com a continuidade do monitoramento, a fim de observar o comportamento 
em um período de maior alcance. Contudo, os dados levantados já nos permitem 
realizar uma análise crítica da mídia nesse corte específico de tempo. Também 
nos possibilitam afirmar que a análise meramente acadêmica é insuficiente. Mais 
uma vez, defendemos que devemos avançar e compartilhar nossas descobertas 
com a sociedade, que é a razão e a financiadora de nossas pesquisas. 

O Luminar é sustentado pela ideologia de uma comunicação democrática e, por 
isso, acreditamos ser possível avançar. Nosso trabalho tem se desdobrado em 
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 pro-
blematizando os principais resultados obtidos na pesquisas disponibilizados gra-
tuitamente em um canal na plataforma YouTube; 2) vídeos curtos (de 1’30 até 3’) 
que trazem os conceitos centrais de políticas públicas também disponibilizados 
gratuitamente no mesmo canal; e 3) roteiros de leitura crítica construídos a partir 
da análise de reportagens selecionadas, focando em uma das temáticas centrais 
da pesquisa (educação, habitação, saúde, segurança e trabalho), apresentados 
em forma de texto ou vídeos no site observatorioluminar.org. 

Reiteramos nossa percepção de que formar criticamente o cidadão para a leitura 
da mídia é tarefa que não pode ser adiada. Por isso, entendemos que as práticas 
da crítica da mídia e da educação para os meios, que o Luminar e outras iniciativas 
semelhantes se propõem, são fundamentais para oferecer à cidadã e ao cidadão 
as ferramentas necessárias para compreender e defender seus direitos, espe-
cialmente no cenário de incertezas que se levanta no país, com a desinformação 
sendo fomentada como arma de propaganda política. Defendemos a informação 
séria e a análise comprometida como arma na defesa da cidadania plena. 

Por fim, é necessário reforçar que o Luminar, enquanto observatório de mídia, 
é um instrumento de mudança e de participação social. Trata-se, afinal, de uma 
nova maneira de fazer e de pensar a política, em que os protagonistas são a

https://www.youtube.com/channel/UC5n90A4Nq5gvvIxiqmtROpQ
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sociedade civil e não somente os representantes governamentais. A importância 
desse trabalho torna-se mais precisa em face do contexto político, econômico e 
social de minimização dos deveres do Estado, supressão de políticas e retirada de 
direitos sociais, observados no Brasil desde o início de 2017.
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