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Resumo 

 

Neste trabalho, nosso objetivo é discutir a atuação da ANDI – Comunicação e Direitos, 

através da sua estratégia institucional de advocacy, na discussão da política pública de 

comunicação da Classificação Indicativa. Nossa questão gira em torno de descobrir de que 

forma a ANDI incide no poder público para pressionar o Estado para que regulações 

concernentes à mídia garantam a função social no que tange a promoção dos direitos 

humanos. Para tanto, por meio do método de análise de conteúdo analisamos publicações 

institucionais, entrevistas e o site da organização. Entre outros resultados infere-se que a 

ANDI em trabalhos conjunto com outras organizações da sociedade civil, bem como do 

poder público em uma incidência de advocacy discute e se mobiliza por uma mídia voltada 

ao interesse público. 

 

Palavras-chave: políticas públicas de comunicação; advocacy; classificação indicativa. 

 

Introdução 

A mídia, por suas particularidades, destaca-se como um importante ator social, 

responsável pela visibilidade e discutibilidade de temas de interesse público, importantes à 

promoção da democracia. As políticas públicas de comunicação são essenciais para que o 

campo midiático mantenha determinadas características de mediação social com base nas 

sanções do Estado, sem que isso infrinja o direito à liberdade de expressão. Assim, o Estado 

como responsável por garantir aos indivíduos os seus direitos constitucionais, deve criar 

mecanismos que promovam uma mídia pluralista, democrática e cidadã.  

A promoção de políticas públicas de comunicação, se constitui pela discussão dos 

diferentes atores da sociedade civil, dentre eles, os cidadãos, as empresas de mídia, as 

organizações do terceiro setor, etc. Diante deste contexto, destacamos o trabalho 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, email: 

rafarpufsm@yahoo.com.br  
3 Graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (1980), graduação em Comunicação Social - 

Habilitação Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria (1978), mestrado em Comunicação Social pela 

Universidade Metodista de São Paulo (1997) e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (2003). Estágio pós-doutoral pela Universidade Nacional de Quilmes/Argentina. Atualmente é professor associado, 
nível II da Universidade Federal de Santa Maria. É tutora do Grupo PET Ciências Sociais Aplicadas desde dezembro de 

2010, email: fossa@terra.com 
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desenvolvido pela ANDI – Comunicação e Direitos no que tange a discussão e articulação 

de políticas públicas de comunicação. A organização tem um amplo escopo institucional de 

diretrizes que delineiam as suas Políticas de Comunicação4. Através dessa linha de 

discussão, ela desenvolve estudos e publicações, participa, em parceria com outras 

organizações da sociedade civil, como também do poder público, de audiências públicas e 

eventos que discutem esta temática. 

Além de cooperar com a mídia, a ANDI também exerce influência junto à União e 

outros atores da sociedade na discussão, formulação e implementação de políticas públicas 

de comunicação. Assim, a organização cria estratégias de responsabilização político-social 

ao possibilitar uma dimensão pública entre os campos sociais do terceiro setor, da mídia e 

do Estado.  

O trabalho da ANDI na promoção das PPC é extenso e abarca diferentes temas. Para 

fins desse artigo, elegemos a política da Classificação Indicativa (CI), como recorte 

analítico, para compreender a atuação da ANDI. A CI se refere ao estabelecimento de 

faixas de horários e de idades para determinados programas televisivos, de acordo com o 

que é estabelecido pela Constituição Federal (CF), de 1988, e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990. Nesse sentido, analisamos a advocacy como uma estratégia 

institucional da ANDI a fim de tensionar o poder público para estabelecer regulações que 

garantam a função social da mídia, enquanto campo de mediação simbólico-dicursivo. 

 

Políticas Públicas de Comunicação: Formulação e Implementação 

Além do benefício ao cidadão em relação ao acesso aos serviços públicos, as 

políticas públicas têm por propósito a participação popular no que tange o estabelecimento 

de direitos a serem priorizados, o exercício cívico democrático na movimentação da vida 

política e a participação na administração pública (HASWANI, 2013; REIS, 2011). 

Dias e Matos (2012) afirmam que para a formulação de uma política pública é 

importante que se recorra a atores especializados para auxiliar na problematização do tema 

abordado. Ao oferecer um referencial teórico específico, estes atores podem gerar 

informações relevantes e legitimidade sobre as decisões propostas. Na visão de Dias e 

Matos (2012), a participação do terceiro setor é vital na formulação de políticas públicas 

pelo papel complementar desenvolvido junto ao Estado. Ademais, as organizações do 

                                                 
4 O termo Políticas de Comunicação é utilizado pela ANDI para falar de um de seus escopos de trabalho. Já a expressão 

“políticas públicas de comunicação” é própria do poder público para definir as medidas legais estabelecidas para regular a 
comunicação. É necessário apontar essas diferenças, pois ao longo deste artigo essas duas definições são utilizadas com 

frequência. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 3 

terceiro setor trabalham com temas específicos, o que lhes dá autonomia para deliberar 

acerca de determinados escopos. Assim atua a ANDI, que auxilia na discussão e promoção 

de políticas públicas de comunicação, entre outras, pelo conhecimento que detém acerca do 

tema, especialmente no tocante dos direitos humanos. 

Além da participação popular, de atores especializados e do Estado, a mídia 

igualmente tem um envolvimento pontual no processo das políticas públicas. Ponderamos, 

assim, que a mídia tem atuação decisiva na divulgação e discussão do problema social a ser 

elencado como objeto de uma política pública, pois é através dela que a agenda pública é 

definida. Em outras palavras, se a mídia priorizar determinados temas, estes serão os 

escolhidos para entrarem na ordem do debate.  

Contudo o papel da mídia não se restringe à determinação das temáticas a serem 

discutidas. A sua função vai além do acompanhamento da implementação e da avaliação 

das políticas públicas. Como um agente formador da opinião pública, a mídia exerce 

influência também nos debates e na mobilização para a formulação de alternativas para a 

implementação das políticas públicas, bem como a função de accountability para verificar a 

ação do Estado no desenvolvimento das políticas públicas.  

Segundo Canela, “quatro potencialidades dos meios de comunicação [...] são de 

especial relevância para o processo de desenvolvimento das políticas públicas: sua 

capacidade de agendamento, de enquadramento, de construção da informação e de controle 

social” (CANELA, 2008, p. 24). Essas potencialidades provêm institucionalmente da linha 

editorial da mídia, o que evidencia que os filtros editoriais destes atores delimitam a forma 

de abordagem da informação. Isso incide diretamente na capacidade dos cidadãos de 

formular argumentos críticos para debater os temas de interesse das políticas públicas.  

As potencialidades da mídia no agendamento dos temas de interesse público 

enfraquecem os debates sociais porque seguem suas linhas editoriais calcadas na ordem 

mercadológica e política de seus gestores. Todavia, não podemos negar que a mídia se 

presta a funções essencialmente estruturantes da sociedade, enquanto campo de 

legitimidade, visibilidade e accountability. 

 A mídia deve elaborar notícias que tenham conteúdo comparativo, informativo e 

formativo. Nesse sentido, as notícias não podem ser recortadas como elementos 

descontextualizados, pois, dessa forma, não cumprem a sua missão de levar ao cidadão 

informações de interesse público, que podem gerar discussões acerca da temática. Para 

tanto, é necessária uma cobertura aprofundada e crítica com informações qualificadas. 
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Entretanto, sabemos que esta postura está diretamente vinculada à linha político-editorial e 

aos interesses mercadológicos da mídia. Isso mostra-nos que existe uma evidente 

contradição entre a institucionalidade do campo midiático e a sua função social, enquanto 

concessão pública, no caso do sistema de radiodifusão brasileiro.  

Sendo assim, é necessária a criação de políticas públicas de comunicação para 

regular funções que reafirmem o papel social da mídia. Segundo Duarte as políticas 

públicas visam “o acesso à informação, à expressão e à participação” (2011, p. 131) e 

constituem-se em um conjunto de orientações “organizadas em um corpo coerente de 

princípios de atuação e normas aplicáveis a processos ou atividades de comunicação” 

(DUARTE, 2011, p. 131).  

Com a deliberação de políticas públicas de comunicação, é possível que o Estado 

reafirme a função da mídia para que o privilégio do interesse público não seja tangenciado 

pelo lucro. Como um campo social determinante na constituição da sociedade, entendemos 

que a mídia necessita responder pela sua produção. Embora não seja compreendida como 

tal, ela constitui-se em um serviço social que deve ser regulado democraticamente pelo 

Estado, com base em leis, no que privilegia o interesse público.  

No entanto, a regulação da mídia não é vista com bons olhos pelos seus 

proprietários, que julgam essas medidas como formas de censura, atividade própria do 

regime militar brasileiro (1964-1985) para restrição da liberdade de expressão.  Somado ao 

oportuno entendimento das políticas públicas de comunicação serem formas de censura, a 

ANDI (2007) ressalta que boa parte das empresas de mídia são de políticos5, o que dificulta 

a discussão das políticas públicas de comunicação no Congresso Nacional. Nesse sentido, 

as políticas públicas de comunicação no Brasil são fracas, pois a comunicação, através do 

campo midiático, não é tratada como um bem público, ou melhor, como um direito do 

cidadão. Mas o trabalho em prol das políticas públicas de comunicação deve se fortalecer, 

seja em discussões em pesquisas acadêmicas, na atuação da própria mídia ou na 

mobilização de setores da sociedade civil. 

 

O Sistema de Regulação da Classificação Indicativa 

                                                 
5 O que legalmente é proibido, pois os políticos não poderiam fazer uso de concessões públicas, como é o caso da 

radiodifusão no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, de 1988, com o Código Brasileiro, de 1962, e a Lei do 

Cabo, de 1995 (ANDI, 2007). 
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A Classificação Indicativa é uma regulação prevista pela Constituição de 19886 e 

ratificada por outras leis, acordos e convenções assinadas pelo Estado brasileiro, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente7 - ECA (1990), a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (Organização das Nações Unidas – ONU), entre outras. Conforme consta no Art. 

7º, da Portaria nº 368/2014, “a classificação indicativa tem natureza pedagógica e 

informativa capaz de garantir à pessoa e à família conhecimento prévio para escolher 

diversões e espetáculos públicos adequados à formação de seus filhos, tutelados e 

curatelados” (BRASIL, 2014). 

 Segundo o Art. 6º, da Portaria nº 368/2014, “o processo de classificação indicativa 

integra o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, cujo objetivo é 

promover, defender e garantir o acesso a espetáculos e diversões públicas adequados à 

condição peculiar de seu desenvolvimento” (BRASIL, 2014). ara tanto, ela estabelece como 

critérios temáticos o grau de incidência na obra de conteúdos relacionados ao sexo e nudez, 

à violência e às drogas (Art. 12). É o grau de incidência destes critérios temáticos que vai 

determinar a recomendação das faixas etárias às quais a obra não é indicada. O processo de 

Classificação Indicativa é composto pela análise da documentação de instrução do 

processo, análise da obra (com base na descrição do conteúdo, através de critérios 

temáticos), bem como a avaliação contextual. No seu conjunto, esses elementos permitem a 

atribuição da Classificação (Art. 13) (BRASIL, 2014).  

 Resumidamente, a Classificação Indicativa estrutura-se conforme o quadro 1: 

 

Categorias de classificação 

Livre Das 6 às 20h 

Não recomendado para menores de dez anos Das 6 às 20h 

Não recomendado para menores de doze anos A partir das 20h 

Não recomendado para menores de catorze anos A partir das 21h 

Não recomendado para menores de dezesseis anos A partir das 22h 

Não recomendado para menores de dezoito anos A partir das 23h 
Quadro 1: Faixas etárias e de horário da Classificação Indicativa 

Fonte: Portaria nº 368/2014 (BRASIL, 2014) 

 

As informações referentes à Classificação Indicativa devem ser padronizadas, 

quanto ao seu tamanho, disposição, cores, dentre outras especificidades. Para isso, o 

Ministério da Justiça estabelece um Guia Prático8, que prevê como normatizações  

 

                                                 
6 No Artigo 5º, inciso IV; Artigo 21, inciso XVI; Artigo 220, parágrafo 1º, 2º, 3º; artigo 221; artigo 227, caput. 
7 Nos artigos 74, 75, 76, 253, 254, 255, 256, 258. 
8 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico Acesso em 25 de mai. 2006. 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico
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[...] a definição e especificação de tamanho, cor, proporção, posicionamento, tempo 

e duração de exibição.  As informações padronizadas da classificação devem estar 

visíveis e claramente transmitidas em qualquer meio que contenha ou anuncie o 

produto classificável [...] (BRASIL, 2012, p. 28).  
 

Este Guia institui as diretrizes e a forma de veiculação das informações da 

Classificação Indicativa. O Guia indica a uniformização de cores, fontes, formatos, tempo e 

o acompanhamento por meio da Língua Brasileira de Sinais, caso o conteúdo seja 

televisivo. 

Amparada pela lei, a Classificação Indicativa não é amplamente discutida por 

diversos motivos, dentre eles, o interesse dos proprietários de mídia. Segundo a ANDI 

“Desenhar uma política pública de Classificação Indicativa pela via de adequações implica, 

portanto, estimular (quando não obrigar) os centros de produção de conteúdo a repensarem 

sua própria programação a partir de uma outra lógica” (2006, p. 168). Além da 

reestruturação da programação, a Classificação Indicativa vai de encontro aos interesses 

mercadológicos. Com a regulamentação, a mídia precisa adequar sua programação de 

acordo com os diferentes fusos horários do Brasil e repensar diferentes estratégias para dar 

conta de manter a grade de programação e obedecer às determinações legais. 

 Ademais, a Classificação Indicativa é estritamente relacionada à prática da censura e 

consequentemente com a arbitrariedade sobre a liberdade expressão. Própria do regime 

militar, instaurado no país entre os anos de 1964 a 1985, a censura ocorria quando alguns 

trechos de obras eram sucumbidos ou a obra no todo. Ao contrário, o que o sistema de 

Classificação Indicativa pretende é uma adequação dos produtos veiculados para que os 

mesmos sejam vistos por um público correspondente, sob a decisão da família. Nesse 

sentido, não há o impedimento de que conteúdos sejam total ou parcialmente veiculados. 

Além disso, os programas jornalísticos, por exemplo, não são passíveis de regulação, 

conforme prevê o inciso V, do Art. 4º, da Portaria nº 368/2014 (BRASIL, 2014). 

 A mídia possui um papel central na família brasileira, bem como na socialização 

entre crianças e adolescentes. Em muitos casos, ela é transformada em babá eletrônica 

(ANDI, 2006). Por isso, a abordagem de temas como violência, drogas, sexualidade e 

consumo devem estar de acordo com o público que assiste a este conteúdo. Nesse sentido, a 

Classificação Indicativa visa proteger crianças e adolescentes da exposição a conteúdos 

impróprios. Acentuamos, aqui, que o serviço de radiodifusão é uma concessão pública que 

deve primar pela informação, cultura, entretenimento de qualidade e promoção dos direitos 

humanos. A discussão sobre esse sistema de classificação ainda é latente, pois a legislação 
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vai se adaptando às mudanças que ocorrem no campo midiático9. Além disso, o sistema de 

Classificação Indicativa vem se atualizando ao longo da sua aprovação para tentar 

solucionar suas lacunas. Porém, comparado a outros países, o sistema de Classificação no 

Brasil ainda caminha a passos lentos. Ademais, em “Estudo comparativo entre o Brasil e 

outros países, patrocinado pela Unesco, indicou que o Brasil possui um regime de sanção 

relativamente protetivo em relação às empresas” (ANDI, 2012, p. 105). 

 A Classificação Indicativa ainda é uma política pública de comunicação frágil. Além 

da sua discussão descontextualizada e das suas normatizações medianas, ela sofre com 

ações nos tribunais de justiça, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2404, 

promovida pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no Supremo Tribunal Federal (STF) a 

fim de impugnar o artigo 254, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) por 

entender que ele viola a liberdade de expressão. No artigo referido, são previstas “[...] 

penalidades para as emissoras de rádio e televisão que descumprirem a indicação para 

exibição de conteúdos ‘em horário diverso do autorizado’” (ANDI, 2012, p. 105). A ANDI, 

juntamente com outras organizações, acompanha a tramitação desta ação com o objetivo de 

discutir essa regulação e não permitir que interesses escusos interfiram neste sistema de 

regulação, que é uma das raras políticas públicas de comunicação do Estado brasileiro.  

  

A Advocacy como Estratégia Institucional da ANDI na Formulação e Implementação 

da Classificação Indicativa 

A ANDI – Comunicação e Direitos, uma organização fundada em 1993, como 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância, tinha o propósito de enviar pautas específicas 

com fontes especializadas às redações jornalísticas a fim de que estes profissionais 

abordassem de maneira contextualizada temáticas referentes às crianças e adolescentes. 

Através de suas estratégias de mobilização, qualificação, monitoramento e replicação, a 

organização tem um trabalho bastante próximo dos jornalistas a fim de avaliar a produção 

midiática a incidir na sua produção no que tange a mobilização e qualificação dos 

profissionais da área. Além disso, a ANDI se articula em redes para reproduzir as suas 

formas de trabalho a outras organizações que tenham um objetivo similar de discutir o 

papel da mídia para o desenvolvimento humano. 

                                                 
9 Entre os anos de 2005 e 2006 foi discutida a proposta da Nova Classificação Indicativa. Já no período entre 2010 e 2011, 
uma nova reformulação foi necessária e conduzida pelo Debate Público Online da Classificação Indicativa. As 

contribuições da sociedade civil auxiliaram na formulação da Portaria nº 368/2014 e do Guia Prático da Classificação 

Indicativa (BRASI, s/d). 
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A ANDI possui ações bem estabelecidas em relação ao escopo Infância e Juventude, 

com o qual iniciou os seus trabalhos na década de 90. Ao longo do tempo, a expertise com 

relação a sua denominada “tecnologia ANDI” de metodologia de pesquisa e de trabalho fez 

com que a organização ampliasse suas temáticas de defesa. Com a sua participação no 

estabelecimento do Sistema da Classificação Indicativa, em 2007, os seus conselheiros e 

diretores vislumbraram que a atuação da organização deveria expandir-se.  

Assim, surgem os escopos Inclusão e Sustentabilidade, que abarca os temas como 

responsabilidade social empresarial; direitos humanos; drogas; tecnologias sociais; e ciência 

e tecnologia; e o escopo Políticas de Comunicação que aborda a análise da cobertura das 

políticas públicas de comunicação; a infância e comunicação; a classificação indicativa; a 

regulação da publicidade infantil; o direito de acesso à informação; a autorregulação; e a 

responsabilidade social empresarial da mídia. Essa ampliação de escopos, no entanto, não 

fez a ANDI abandonar as discussões com o foco no universo infanto-juvenil.  

 As Políticas de Comunicação da ANDI têm o objetivo de questionar aspectos 

institucionais da mídia, enquanto ator central na mediação discursivo-simbólica. Nesse 

sentido, a organização discute as políticas públicas de comunicação, a regulação da 

publicidade infantil, o direito de acesso à informação, a responsabilidade social da mídia e a 

classificação indicativa, junto à autorregulação. Entendemos, dessa forma, que o trabalho 

desenvolvido pela ANDI vai além do monitoramento e da problematização institucional da 

mídia. O que a organização faz, na mesma medida, é cobrar do poder público medidas 

regulatórias que garantam aos cidadãos o acesso a conteúdos de qualidade que informem 

acerca de temáticas de interesse social. 

 Para compreender a atuação na ANDI em seu escopo Políticas de Comunicação, 

necessitamos fazer um recorte, já que a organização debate muitas questões acerca desta 

temática. Deste modo, como forma de delimitar nossa investigação, elegemos a 

Classificação Indicativa, que foi discutida anteriormente, como política pública a ser 

observada, devido à sua importância na história da ANDI. Por meio dela é que se deu o 

reposicionamento da organização, que passou a abarcar outros objetivos além do 

monitoramento da mídia. 

 Além da socialização entre os indivíduos em diferentes momentos e locais, segundo 

a ANDI, a mídia agenda as temáticas para a discussão entre a sociedade civil. Para ela, o 

papel estratégico da mídia está na construção de uma agenda plural que dê voz a diferentes 
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atores sociais e na prática da accountability em relação à atuação do Estado a fim de cobrar 

melhorias (ANDI, 2012). 

 A ANDI (2012) entende que a mídia possui o dever de promover os direitos e 

produzir conteúdos de qualidade para formar um público com uma visão ampliada e crítica. 

A organização defende que a informação contextualizada e pluralista auxilia em uma 

reflexão acerca de temas de interesse coletivo. Por isso, reconhece a necessidade da 

implementação de marcos legais e políticas públicas de comunicação, como a Classificação 

Indicativa.  

Para conduzir a análise e verificar a atuação da ANDI no sistema de Classificação 

Indicativa, congregamos as seguintes técnicas de coleta de dados: pesquisa documental 

(LAKATOS e MARCONI, 2002), observação encoberta não-participativa em espaços on-

line (JOHNSON, 2010) e entrevista não-estruturada (LAKATOS e MARCONI, 2002). A 

pesquisa documental foi desenvolvida por meio do acesso a publicações institucionais e 

outros documentos da ANDI. Já a observação encoberta não-participativa (JOHNSON, 

2010) ocorreu por meio do acesso ao site institucional da organização. De acordo com 

Johnson (2010), esta forma de coleta permite que o objeto empírico seja analisado pelo 

pesquisador sem que o objeto tenha consciência do estudo que está sendo realizado. As 

entrevistas não-estruturadas foram realizadas com membros e um ex-membro da 

organização. 

A advocacy, conforme abordada neste estudo, é “[...] um processo que implica 

participação e que é utilizado por atores da sociedade civil para influir em decisões ou 

políticas de diferentes níveis” (LÓPEZ, 2011, p. 70). Nesse contexto, inferimos que a 

ANDI exerce uma advocacy junto ao Estado a fim de discutir a Classificação Indicativa. 

Assim, ainda compreendemos que, para tal, a organização institui essa prática como uma 

estratégia institucional, amparada em diferentes ações, com o objetivo de atuar em defesa 

dessa política pública de comunicação. No quadro 2, elencamos as ações que contemplam 

essa estratégia: 
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Estratégia institucional da ANDI Ações 

Advocacy10 

Publicações em parceria com o Estado 

Participação em audiências públicas 

Eventos em parceria com o Estado 

Outras parcerias com o Estado 

Amicus Curiae11 
Quadro 2 – A advocacy como estratégia institucional da ANDI 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Nas Publicações em parceria com o Estado, embora as publicações da ANDI sejam, 

em sua maioria, em conjunto com o Estado, destacamos, no caso da Classificação 

Indicativa, um livro publicado de acordo com uma licitação lançada pelo Ministério da 

Justiça. A ANDI venceu o pregão do processo licitatório para desenvolver a pesquisa 

intitulada “Classificação indicativa: construindo a cidadania na tela da tevê”, publicada em 

200612. Em conformidade com um dos entrevistados, a proposta era: 

 

[...] um estudo sobre as melhores práticas internacionais de classificação indicativa, 

mapeando como outros países faziam isso e quais eram os elementos mais importantes 

para a construção de uma ferramenta de classificação eficiente. A ANDI participou 

dessa licitação e desenvolveu um documento. Esse foi um elemento muito importante 

porque no final tem uma proposta da ANDI do que seria um template de temas e 

aspectos a serem considerados numa ficha de classificação. O Ministério reduziu 

porque isso é bastante extenso, mas esse era um dos produtos, além de toda a análise 

comparativa da legislação internacional, discussão sobre liberdade de expressão e 

classificação indicativa. É um trabalho muito interessante e foi um documento, repito, 

muito importante como insumo para o desenvolvimento da ferramenta que está hoje em 

aplicação (EX-MEMBRO DA ANDI, 2016).  
 

Embora tenha sido um estudo com temas pré-determinados pelo Ministério da 

Justiça, este livro da ANDI demonstra o conhecimento especializado da organização em 

discutir diversas temáticas circunscritas à Classificação Indicativa. Na obra, a organização 

compara os modelos de regulação existentes em vários países, apresenta a proposição de 

uma ficha de classificação, aborda o sistema de co-regulação composto pela regulação 

estatal e autorregulação da mídia, entre outras questões. A ANDI que já havia publicado um 

trabalho de suma importância para o debate acerca do assunto, o livro “Remoto Controle”, 

envolveu-se em um novo estudo, desta vez, junto ao poder público. 

 Nas ações referentes à Participação em audiências públicas, reiteramos que o 

trabalho da ANDI não se limita aos estudos sobre a mídia. A ação da organização 

                                                 
10 Este quadro é resultante de uma análise de conteúdo (BARDIN, 1977) construída em um trabalho anterior, 

mas em função do espaço deste paper, limitamos a discussão à essa categoria. 
11 A expressão, derivada do Latim, significa o “amigo da corte” é uma pessoa física ou jurídica que possui interesse em 
uma discussão promovida pelo Poder Judiciário. 
12 Disponível para download em: http://andi.org.br/publicacao/classificacao-indicativa-construindo-cidadania-na-tela-da-

teve 

http://andi.org.br/publicacao/classificacao-indicativa-construindo-cidadania-na-tela-da-teve
http://andi.org.br/publicacao/classificacao-indicativa-construindo-cidadania-na-tela-da-teve
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igualmente ocorre de uma forma incisiva e prática através de participações e ações em 

espaços físicos. Para além dos livros produzidos, o debate promovido pela ANDI é utilizado 

na construção de argumentos em debates públicos referentes ao tema da Classificação 

Indicativa, como no caso das audiências públicas, promovidas pelo poder público. Nestas, 

há espaço para que diferentes opiniões sejam ouvidas acerca do tema em questão, o que 

contribui para que o Estado defina medidas que favoreçam a democracia. As políticas 

públicas também têm essa potencialidade de dar voz aos cidadãos e estimular sua 

participação nas decisões. Em consonância, os entrevistados afirmam que a ANDI participa 

mais “diretamente em visita a ministros, junto com uma articulação [...]. Essa articulação, 

há muitos anos atrás, fez uma audiência pública, fizemos essa recentemente” (MEMBROS 

DA ANDI, 2016). 

Embora esteja legalmente estabelecida pela Portaria nº 368/2014, a política pública 

da Classificação Indicativa ainda enfrenta ameaças à sua vigência. Nesse sentido, a 

participação da ANDI, em audiências públicas, faz-se necessária para a defesa desta 

regulação. Uma das audiências públicas da qual a ANDI participou foi em 6 de fevereiro de 

2007, no Supremo Tribunal Federal. Nesta ocasião, representantes de outras instituições, 

como o Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), o 

Ministério Público Federal e a Universidade de Brasília também foram recebidas. 

 Na ação “Eventos em parceria com o Estado” firmamos que a ANDI, sempre que 

possível, está próxima do Estado também na promoção de eventos sobre o tema. Segundo 

um dos entrevistados, a ANDI “ajudou a organizar um seminário no Ministério Público 

Federal, na Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, para discutir a classificação e criar 

insumos para continuar sensibilizando o Supremo Tribunal” (EX-MEMBRO DA ANDI, 

2016).  

O entrevistado exemplifica a participação e o apoio da ANDI em um evento que 

ocorreu em 2009, a 1ª Conferência Nacional da Comunicação (CONFECOM)13, cujo 

objetivo era a formulação de uma Política Nacional de Comunicação. O evento foi 

promovido pelo Ministério das Comunicações. Já o Seminário14 informado pelo 

entrevistado é o evento “Painel Classificação Indicativa: a ação no STF e os riscos para a 

proteção de crianças e adolescentes”, que ocorreu em março de 2016, a fim de discutir a 

                                                 
13 Mais informações em: http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-

pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009 
Acesso em: 3 de jun. 2016 
14 Mais informações em: http://www.andi.org.br/pauta/classificacao-indicativa-em-debate-no-ministerio-publico-federal 

Acesso em: 3 de jun. 2016 

http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.andi.org.br/pauta/classificacao-indicativa-em-debate-no-ministerio-publico-federal
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Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2404 que tramita no Supremo Tribunal 

Federal.  Essa ação ameaça a CI ao incidir diretamente na redação de um dos artigos do 

ECA. O protagonismo da ANDI na realização e apoio destes eventos demonstra a sua 

participação ativa na promoção da Classificação Indicativa.    

 Em outras parcerias com o Estado, elencamos os demais tipos de participação da 

ANDI no que diz respeito à política de classificação a fim de influenciar os centros 

decisórios de poder. Segundo o entrevistado,  

 
Foi criado depois, alguns anos depois, um comitê da sociedade civil. A ANDI por 

sinal participa, que apoia o Ministério [da Justiça] a continuar aprimorando porque 

uma ferramenta dessa, ela não é fechada no tempo, ela tem que responder também 

as mudanças da sociedade e as mudanças tecnológicas. [...] para fazer essa defesa, 

ajudou a criar um site em torno dessa questão. Então a ANDI continua envolvida 

nisso [...]  (EX-MEMBRO DA ANDI, 2016).  
 

 O Comitê15 ao qual o entrevistado se reporta no trecho é um órgão consultivo 

criado, em 2012, pelo Ministério da Justiça. Além da ANDI, outras entidades foram 

convidadas a participar. A atuação da ANDI no campo das políticas públicas de 

comunicação, podemos dizer, ocorreu por meio de diversas formas de incidência. Desde a 

sua inserção nessa temática, principalmente, pela publicação do livro “Remoto Controle”, o 

trabalho da ANDI na defesa da Classificação Indicativa se constituiu de forma diversificada 

e ativa junto ao poder público. A atuação da ANDI ainda está latente, como percebemos 

nessas ações e também na atuação junto ao STF. 

 Na atuação como Amicus Curiae, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

2404, movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a ANDI atua diretamente, junto ao 

Supremo Tribunal Federal (STF)16, como uma organização que oferece suporte na 

discussão que pondera a validade de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, 1990) em que a Classificação Indicativa (CI) está amparada. A ação defende a 

impugnação do artigo 254:  

Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do 

autorizado ou sem aviso de sua classificação:  

Pena – multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de 

reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação 

da emissora por até dois dias (BRASIL, 1990) 
 

                                                 
15 Mais informações em: http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/destaque-ppcom/ministerio-da-justica-cria-

comite-consultivo-para-classifica Acesso em: 3 de jun. 2016. 
16 Conforme pode ser acompanhado através do site do Superior Tribunal Federal: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1902202. 

http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/destaque-ppcom/ministerio-da-justica-cria-comite-consultivo-para-classifica
http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/destaque-ppcom/ministerio-da-justica-cria-comite-consultivo-para-classifica
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1902202
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A ação questiona a penalidade que consta no artigo, defendendo que ela fere a 

liberdade de expressão. Nesse caso, a ANDI, junto a outras instituições, defende a 

legalidade do trecho que consta no Estatuto e a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente que a mídia deve promover, dentre outras formas, através da Classificação 

Indicativa. 

Segundo o entrevistado, a ANDI participou da implementação da Classificação 

Indicativa de três formas diferentes em momentos distintos. Em um primeiro, fornecendo 

informações técnicas e referenciais acerca do tema; posteriormente, na mobilização ativa 

para deliberação da regulação e, atualmente, como amicus curiae junto ao STF, na defesa 

da classificação contra a ADI 2404. A ADI 2404, como diz o entrevistado, foi movida pelo 

PTB ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, nas primeiras tentativas de regulação 

da Classificação Indicativa. Depois de um ajuste nesta política e na atualização das leis 

sobre a mesma, essa ação voltou à tona e ameaça esta política pública de comunicação. 

Nesse sentido, a ANDI defende e oferece subsídios que garantam a continuidade da 

classificação, junto a outras organizações. 

 A partir do que observamos, podemos afirmar que a advocacy, é uma das estratégias 

mais importantes da ANDI para manter a discussão sobre a Classificação Indicativa 

pulsante na esfera pública de debates, conforme apontam os entrevistados: 

 

Essa defesa inclusive da classificação indicativa [...], junto com outras 

organizações, é incidência direta no Parlamento. E a gente espera com isso inclusive 

fazer com que os Ministros do Supremo voltem atrás de votos. Então isso é 

incidência direta porque é um trabalho de advocacy direto (MEMBROS DA ANDI, 

2016). 
 

 A advocacy da ANDI, por meio de suas ações, não permite que os temas de debate, 

dentre eles a Classificação Indicativa, caiam na invisibilidade de interesses escusos. A 

atuação da ANDI, em rede com outras organizações, principalmente junto ao Estado, 

fortalece a discutibilidade da agenda social e evidencia o contraponto entre as diferentes 

vozes que embatem para influenciar as deliberações públicas. Como ator social 

especializado e com conhecimento acumulado, a ANDi, luta para que a mídia para o 

desenvolvimento humano seja a principal função social do campo midiático. 

 

Considerações finais 

 O trabalho da ANDI em prol da formulação, implementação e manutenção da 

Classificação Indicativa se dá por meio de pesquisas, publicações, participação em 
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audiências públicas, em trabalhos em conjunto com outras organizações da sociedade civil, 

bem como do poder público em uma incidência de advocacy. Nesse sentido, a organização 

discute e se mobiliza por uma mídia voltado ao interesse público (LÓPEZ, 2011) 

 De acordo com o que foi discutido, evidenciamos que a ANDI desenvolve, dentre 

várias, a advocacy como estratégia institucional. Para tanto, a organização cria ações que 

incidem diretamente no poder público a fim de regular o campo midiático enquanto um ator 

de importância democrática. Dessa forma, a ANDI debate a regulação da mídia por meio de 

suas Políticas de Comunicação, dentre elas a Classificação Indicativa.  

 Entendemos que a atuação da ANDI é importante porque não atribui somente ao 

campo midiático a responsabilidade de conferir à comunicação o status de bem público. 

Essa função também passa a ser cobrada do Estado por meio da implementação de políticas 

públicas de comunicação. A mídia enquanto um serviço público deve primar pela 

informação contextualizada e de qualidade, pela pluralização do espaço de debate, pela 

ética e transparência em suas ações, de acordo com os preceitos da sua responsabilidade 

social. Ela deve priorizar estas premissas a fim de garantir aos cidadãos a liberdade de 

expressão, o exercício da democracia e a mobilização crítica em favor dos temas de 

interesse público. 
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