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Apresentação

O debate público sobre educação é pautado 

pelos governos das três esferas – federal, 

estadual e municipal. Esta constatação feita 

pela Ação Educativa e por vários outros 

atores da sociedade civil estimulou a criação 

do programa Observatório da Educação em 

2002.

A idéia é incentivar e pluralizar o debate 

sobre educação. A expectativa é que o 

esforço de tornar públicas diferentes 

opiniões ofereça subsídio para a ação dos 

diversos segmentos sociais, no sentido de 

exigir e controlar a efetivação de direitos 

educativos. O objetivo último, então, é 

incidir na esfera pública para assegurar que 

a implementação das políticas educacionais 

promova a universalização do direito à 

educação pública de qualidade.

Para atingir tal objetivo, o Observatório 

tem utilizado diversas estratégias, sempre 

orientadas para colocar diferentes vozes, 

temas e enfoques no debate sobre educação. 

Neste percurso, tem se mostrado central 

a relação entre os diferentes atores 

envolvidos na construção da educação 

pública com os profissionais e veículos de 

comunicação. Esta publicação apresenta 

algumas aprendizagens adquiridas pela 

equipe do Observatório da Educação no 

acompanhamento dessa relação – algumas 

vezes conflituosas, outras positivas –, no 

sentido de contribuírem para o avanço dos 

direitos educativos. 

 

A publicação sistematiza dois anos de 

trabalho, incluindo reflexões sobre a 

cobertura da educação na mídia impressa, 

acompanhadas de recomendações práticas 

para os jornalistas. Também é apresentada a 

sistematização de um interessante encontro 

entre jornalistas, professores e estudantes 

para refletir sobre a cobertura educacional, 

realizado pelo Observatório da Educação em 

São Paulo, em agosto.
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Participaram os professores José Luiz 

Feijó, Joana Oliveira e Marilse Araújo, os 

jornalistas Adriano Guerra (Andi), Cida 

de Oliveira (Revista Brasil), Fábio Mazzitelli 

(Diário de S. Paulo) e Maria Rehder (Jornal da 

Tarde), e os estudantes Angélica de Cássia 

Vieira, Bélit Tornezi Grisante e Jorge Luca 

Oliveira Souza. Essa conversa rendeu frutos, 

pautando um inédito debate sobre o silêncio 

do professorado no debate público sobre 

educação.

O que poderia ser interpretada como uma 

falha na conduta profissional dos jornalistas, 

por não ouvirem professores ao produzirem 

suas reportagens, no processo de diálogo 

revelou uma perversa realidade: as mestras 

e mestres são impedidos de falarem, seja 

por imposições administrativas, ou mesmo 

porque sua auto-estima anda tão abalada 

que não conseguem sequer refletir e 

discutir sobre o seu trabalho. 

1Veja mais informações sobre o debate “Fala Mestra! Fala Mestre! O silêncio do professorado na educação”, 
realizado em 9/10/2007, em www.acaoeducativa.org.br.

Reafirmando os interesses comuns na 

democratização dos meios de comunicação 

como forma de contribuir para o 

fortalecimento de direitos, contamos mais 

uma vez com a preciosa colaboração da 

Andi (Agência de Notícias pelo Direito 

da Infância), expressa pelas reflexões 

produzidas pela coordenadora de 

monitoramento de mídia Raílssa Alencar.

Ao final, na expectativa de estimular a 

continuidade das reflexões, e também 

possíveis polêmicas, relacionamos uma série 

de fontes de informação sobre o tema. Isto 

significa que consideramos este um trabalho 

em aberto, em construção. Assim, críticas, 

sugestões e considerações são muito bem-

vindas ao Observatório da Educação.

Boa leitura!
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1.Reflexões e recomendações sobre a 
cobertura da educação na imprensa escrita 
nacional

Mariângela Graciano, Marina Gonzalez
 e Giovanna Modé, assessoras da Ação Educativa2 

A partir do segundo semestre de 2005, o 
Observatório da Educação da Ação Educativa 
iniciou a análise sistemática da cobertura 
da educação na imprensa escrita nacional. 
Paralelamente a este trabalho, foram 
implementadas atividades e ações estratégicas 
com vistas a, de um lado, intervir nesta 
cobertura e, de outro, buscar aproximação 
com profissionais para apoiar e subsidiar 
seu trabalho, estimulando que incorporem 
em suas atividades os princípios da educação 
como direito humano, portanto universal, 
indivisível, interdependente e destinado a 
promover e garantir a dignidade humana. 

Este conjunto de atividades suscitou reflexões 
que, acreditamos, podem contribuir tanto 
para o exercício dos profissionais de 
comunicação, como para a ação de atores da 
sociedade civil, em particular a comunidade 
escolar e aqueles que atuam no marco da 
defesa dos direitos educativos. Os primeiros 
encontrarão neste texto recomendações que 
possibilitarão estruturar seu trabalho de 
maneira a contribuir com a efetivação dos 
direitos educativos. Os demais poderão fazer 

uso deste instrumento para compreender 
a dinâmica do trabalho jornalístico, o que 
possibilita a análise crítica da leitura de jornais 
e, quiçá, os capacite em suas tentativas de 
inserção de pautas junto à mídia e melhore 
suas respostas aos jornalistas quando por 
eles procurados. 

Reunimos a seguir uma síntese dos desafios 
que consideramos centrais na cobertura da 
educação pela imprensa escrita, no que diz 
respeito aos limites e às possibilidades da 
atuação dos profissionais de imprensa, à 
concepção de educação que se faz implícita 
na cobertura, à ausência do sistema de 
justiça nas matérias, às relações entre 
público e privado que se fazem presentes 
na cobertura e à necessidade de se tomar a 
universalidade do direito humano à educação 
como princípio. 

Para cada desafio indicamos algumas 
recomendações que, acreditamos, podem 
contribuir para a melhoria da qualidade da 
cobertura. 

2Este texto foi originalmente publicado no site da Ação Educativa em fevereiro de 2007:
www.acaoeducativa.org.br
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1.1 – Os profissionais

No monitoramento da cobertura educacional 
e também no contato cotidiano com jornalistas 
que atuam na área, foi possível observar 
possibilidades e limites do trabalho destes 
profissionais. Muitos deles estão abertos a 
sugestões de novas pautas e fontes para uma 
melhor cobertura educacional. 

Entretanto, a análise da cobertura mostrou que 
esses profissionais têm sido constantemente 
desafiados pela complexidade dos temas 
relacionados, sobretudo, à educação básica. 
Nesses dois últimos anos, exemplos de 
cobertura que motivaram essa reflexão são 
a ampliação do ensino fundamental de oito 
para nove anos e a matrícula aos seis anos 
no primeiro ano do ensino fundamental. Era 
evidente que os profissionais não estavam a 
par das nuances legislativas e políticas, nem 
mesmo da totalidade de atores envolvidos 
nesses episódios. 

Mais atribuída ao veículo que ao profissional, 
outra dificuldade comum tem sido a conquista 
de espaço em seus veículos para notícias de 
educação, bem como a liberação de tempo 
para que possam investigar e apurar a pauta 
com mais critérios e profundidade. Além 
disso, fica evidente que há temas ou enfoques 
proibidos em determinados veículos.  Assim, 
por mais que o jornalista insista em alguma 
pauta, não encontrará espaço. 

Outro aspecto constatado durante o 
relacionamento com os profissionais foi a 
importância de jornalistas que trabalham 
exclusivamente com assuntos educacionais. 
Em jornais onde há esta figura, a cobertura 
de educação avança em espaço e em qualidade 
– já que o profissional ganha acúmulo de 
conhecimento e “faro” para novas descobertas 
na área. 

Sem o compromisso dos jornais e também 

de profissionais especialistas, o tema da 
educação fica muito vulnerável em relação 
à conjuntura; e o resultado é, de um lado, a 
redução do espaço dedicado ao tema e, por 
outro, a realização de pautas superficiais.

Verificamos, por exemplo, que o calendário 
eleitoral afeta essa cobertura, pois além 
de ocorrer significativa redução no espaço 
dedicado aos temas educacionais em âmbito 
nacional, a cobertura regional sobre educação 
também foi bastante pautada pela pauta 
eleitoral. Nesse sentido, em 2006, notou-se 
que o debate esteve dominado mais pelas 
posições dos candidatos com relação a temas 
polêmicos, em geral relacionados à qualidade 
da educação, sem, contudo, realizarem uma 
discussão abrangente sobre seus programas 
e propostas para a área. 

Outra constatação foi que o início de ano letivo 
é sempre marcado por um grande número 
de matérias pouco críticas sobre a compra de 
material didático, o período de matrículas, a 
volta às aulas, etc. 

Com relação ao calendário da cobertura 
educacional, notamos que a divulgação 
de relatórios e rankings nacionais e 
internacionais que tratam diretamente 
ou indiretamente da educação pautam de 
maneira importante e generalizada a mídia 
brasileira. São exemplos a Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostragem Domiciliar), do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística); os relatórios de monitoramento 
global da Iniciativa da Educação para Todos 
da Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura); e o 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 
da ONU (Organização das Nações Unidas). 
Ainda é um desafio aos comunicadores 
conseguir diversificar as abordagens, em 
geral, restritas aos resultados imediatos e 
reflexões dos próprios responsáveis pelas 
pesquisas. 
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A divulgação dos resultados dos exames 
de avaliação são também pauta certa da 
mídia. Infelizmente, impera a tendência de 
divulgação de rankings, sem a investigação 
das causas dos resultados, em geral 
considerados insatisfatórios. A cobertura 
fica na constatação dos resultados, e as 
repercussões são orientadas para casos 
pessoais; os resultados são pouco utilizados 
para provocar debates ou questionamentos 
sobre as políticas educacionais e sua forma 
de implantação.

Em relação às fontes consultadas, já se 
havia observado que prevalece a voz oficial, 
do poder público. A maioria das matérias é 
pautada por governos municipais, estaduais 
ou pelo Ministério da Educação. A participação 
da sociedade civil fica em segundo plano. E 
o mesmo acontece nos espaços de opinião, 
com um agravante: é comum os jornais 
darem espaços a secretários de educação 
ou especialistas no tema. Raro, no período 
analisado, foi encontrar artigos de opinião 
de professores, diretores ou mesmo falas 

desses e de alunos refletidas nas matérias. A 
comunidade escolar parece renegada a uma 
participação ainda mais pontual. 

1.2 – A concepção de educação 

A análise da cobertura ao longo do ano de 
2006 mostrou que falta, tanto por parte dos 
veículos como dos próprios jornalistas, a 
compreensão de que a educação é um direito 
humano assegurado a toda pessoa. Essa 
lacuna se evidencia de diversas formas no 
noticiário. 

Um sintoma evidente é o fato de raramente 
os textos jornalísticos utilizarem a legislação 
– nacional e internacional – como referência. 
No período analisado, entre os exemplos estão 
matérias que tratavam sobre a ampliação do 
ensino fundamental de oito para nove anos. 
Elas abordavam as polêmicas, vantagens 
e desvantagens, bem como os transtornos 
causados pela mudança na seriação. 
Porém, não consideravam a existência do 
Plano Nacional de Educação, que já havia 
determinado tal proposta.

Recomendações 

1) Os profissionais que cobrem educação devem 
buscar capacitação específica em temáticas da 
área. O funcionamento do orçamento público, os 
indicadores para a qualidade da educação, as leis 
e normas relacionadas ao tema e a manipulação 
dos indicadores educacionais são alguns dos 
aspectos que merecem especial atenção dos 
comunicadores. Algumas organizações da 
sociedade civil oferecem cursos, oficinas e material 
especializado sobre esses assuntos. 

2) Diversificação das fontes – as organizações 
da sociedade civil, a comunidade escolar (pais, 
professores e alunos) e os centros de pesquisa 
e universidades são importantes fontes na 
identificação de temas e abordagens ausentes 
do repertório dos órgãos oficiais e devem ser 
consideradas. 

Recomendações 

1) Os profissionais devem fundamentar suas 
reportagens em leis e outras normas, de maneira 
a contribuir com a constituição de uma cultura 
de direitos, em oposição às práticas clientelistas 
e de favorecimento que marcam a sociedade 
brasileira. 

2) Tanto quanto possível, as reportagens que 
apresentam violações de direitos educativos 
devem apontar os mecanismos existentes no 
sistema judiciário para a superação da violação. 
Seria uma ação educativa da mídia informar onde 
e como as pessoas devem reclamar oficialmente 
seus direitos. 
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1.3 – O sistema de justiça como 
referência 

Outro ponto que deixa evidente o não-
tratamento da educação como um direito é a 
ausência do poder judiciário como fonte. Nos 
casos explícitos de violação – que vão desde a 
falta de vagas nas escolas até as más condições 
do transporte escolar e de financiamento 
– raramente se vê a posição de órgãos do 
Sistema de Justiça nas reportagens. 

Na outra ponta dessa mesma tendência, 
observa-se, também, a pouca valorização de 
iniciativas da sociedade civil na reivindicação 
de direitos educativos, sobretudo no que se 
refere à busca de intervenção do sistema de 
justiça. Há experiências de organizações da 
sociedade civil que reivindicam na Justiça a 
concretização do direito à educação, assim 
como existem inúmeras recomendações dos 
Ministérios Públicos a respeito do tema. Essas 
iniciativas, porém, dificilmente são noticiadas 
nos meios de comunicação. 

Outra forma de se perceber como a educação 
não é vista como direito é pelo fato de suas 
violações não serem tratadas como tal. 
São de praxe as matérias de denúncias de 
falta de vagas, problemas na merenda ou 
impedimento no repasse de financiamentos. 
Porém, os autores raramente explicitam que 
tal situação é uma violação de direito. Não 
são abordadas nem as sanções previstas aos 
agentes violadores, tampouco os mecanismos 
e órgãos existentes e procedimentos 
necessários à reclamação judicial.

1.4 – O público e o privado 

Se a educação é vista como direito, parte-se 
do pressuposto que o Estado tem papel bem 
definido em sua promoção e defesa. Assim, 
quando a imprensa aborda temas ligados 

a políticas públicas e governos, deveria 
considerar esse fato. Mas nem sempre é o 
que se observa. Muitas vezes é noticiada uma 
ação estatal como algo “generoso” por parte 
do poder público – quando de fato deve ser 
considerada não mais que o cumprimento de 
seu papel. 

A não percepção da responsabilidade do 
Estado também pode trazer sérios riscos de 
compreensão quando os governos se omitem 
de sua função primordial. No início deste 
ano, a prefeitura de São Paulo apresentou 
um projeto de lei (PL 196/06) que passa às 
organizações sociais a gestão das instituições 
de ensino. Ou seja, no limite, as escolas 
públicas poderiam ser geridas por diferentes 
entidades, e o poder público não mais se 

Recomendações 

1) Indica-se o estreitamento de laços entre os 
comunicadores e o sistema de justiça, fazendo 
deste uma fonte permanente da cobertura 
educacional. 

2) É necessário, nesse caso, deixar em evidência 
para o leitor as violações que estão sendo objeto 
da matéria jornalística – sejam elas praticadas pelo 
Estado, por empresas privadas ou pela sociedade 
civil.

3) É preciso explicitar mecanismos e procedimentos 
para a reclamação judicial. 

4) São importantes instrumentos de trabalho: 
Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei Federal 9.394/1996); Plano 
Nacional de Educação (Lei Federal 10.172/2001); 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 
8.069/1990).

5) A verificação da destinação de verbas para 
programas voltados a estes grupos é essencial para 
aferir a exeqüibilidade das iniciativas anunciadas.
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não consideração da universalidade desse 
direito – se é direito humano, é direito de todos 
e todas. O que pode parecer uma obviedade 
provocaria grandes mudanças na cobertura 
de educação se assim fosse entendida pelos 
veículos e profissionais. Atualmente, grupos 
socialmente vulneráveis – como indígenas, 
quilombolas, pessoas privadas de liberdade, 
além daquelas que vivem em situação de 
pobreza, entre outros, têm espaço restrito na 
cobertura educacional, quando justamente 
deveria ocorrer o contrário. Por terem seus 
direitos mais violados, deveriam ter maior 
atenção da mídia. 

responsabilizaria por sua gestão. Essa grave 
violação, que não chegou a se concretizar até 
o momento, passou silenciosamente pelos 
veículos de comunicação. Apenas um diário 
paulista pautou o tema. 

Da mesma forma, a atuação de ONGs e 
empresas privadas no cotidiano escolar é 
divulgada sempre de maneira positiva, quase 
como gestos de filantropia em compensação à 
ineficiência do Estado. Invariavelmente não se 
questiona a impossibilidade de universalização 
de ações por estas instituições – requisito 
primordial das políticas públicas –, tampouco 
a transferência de responsabilidade das 
obrigações estatais, ou ainda os interesses 
privados e transferência de recursos públicos 
implícitos em muitas dessas ações.

1.5 – A universalidade como 
princípio 

Por fim, uma última evidência da falta de 
compreensão da educação como direito é a 

Recomendações

1) Os meios de comunicação devem cobrar de 
maneira incisiva do poder público o cumprimento 
de seu papel. 

2) A cobertura educacional deve ser vigilante em 
relação aos interesses privados, que muitas vezes 
se sobrepõem aos públicos ainda que de forma 
dissimulada. 

3) Sem desconsiderar que os veículos de 
comunicação são empresas e, como tal, buscam 
atender aos interesses de seus “clientes”, 
geralmente oriundos da classe média e, portanto, 
usuários do ensino privado, recomenda-se que 
temas vinculados ao sistema público de ensino 
devem se sobrepor àqueles relativos à rede 
privada. 

Recomendações 

1) Indica-se a ampliação do espaço dado nos 
veículos às políticas educacionais voltadas a esses 
grupos.

2) Indica-se o questionamento ao poder público 
sobre a ausência de informações – indicadores 
estatísticos e pesquisas –, sobre a situação 
educacional desses grupos.

3) A cobertura de ações e políticas educacionais 
deve dedicar especial atenção ao público a que se 
destina, perseguindo sempre seu caráter universal, 
o que pode significar, inclusive, a necessidade 
de ações afirmativas. Esta informação é preciosa 
para elucidar a opinião pública sobre a função das 
ações afirmativas em educação.

4) As desigualdades territoriais do Brasil 
impõem que a cobertura educacional apresente 
informações que explicitem a consideração, ou 
não, desses fatores na ação do poder público.

5) A verificação da destinação de verbas para 
programas voltados a estes grupos é essencial para 
aferir a exeqüibilidade das iniciativas anunciadas.
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2.A Oficina de Trabalho:
dialogar é possível (e necessário)

Iracema Nascimento e Wagner Santana, 
consultores do Observatório da Educação

A Oficina organizada pelo Observatório da 
Educação reuniu professores e educadores, 
alunas(os) do ensino médio e jornalistas para 
discutir as problemáticas identificadas no 
trabalho de análise de mídia. Os participantes 
foram divididos em três grupos, cada um com 
ao menos um(a) jornalista, um(a) professor(a) 
e um(a) estudante, que analisaram um 
conjunto de seis matérias sobre educação 
publicadas por jornais de alcance nacional e 
regional (anexo 1). Foi oferecido aos grupos 
um roteiro de análise das matérias (anexo 2) 
para servir de ponto de partida da discussão. 
Após a discussão em pequenos grupos, todos 
voltaram a se reunir para que cada grupo 
apresentasse uma síntese do debate. 

A análise das matérias trouxe à tona o 
mesmo tipo de problemas constatados 
no acompanhamento de mídia feito 
regularmente pelo Observatório, e o fato de 
termos os principais atores desse processo 
(jornalistas, de um lado, e comunidade 
escolar – representada por educadores e 
alunos –, de outro) revelou elementos de um 
diálogo possível e necessário para a melhoria 
da cobertura da educação pela imprensa no 
Brasil.

2.1 – As limitações da cobertura

• Quando o contexto fica de fora

Um dos problemas detectado pelos três grupos 
e discutido coletivamente foi a elaboração de 
notícias que focam situações ou problemas 
específicos da educação brasileira sem 
mencionar o contexto em que se inserem.

Em uma matéria que buscava homenagear o 
Dia do Professor (15 de outubro), por exemplo, 
verificou-se que a profissão foi tratada como 
missão ou “sacerdócio”, sendo atribuídos 
a professoras e professores “premiados” 
adjetivos como fidelidade, dedicação, 
paciência, entre outros. A notícia não 
apontava os problemas centrais da profissão, 
como as condições de trabalho a que estão 
submetidos a maioria dos professores do 
ensino básico público brasileiro, a formação 
inicial insuficiente e formação continuada 
inexistente ou de baixa qualidade, número 
excessivo de alunos por turma, baixos salários 
e as conseqüentes múltiplas jornadas, etc. 
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• Falas e fontes 

Outra questão debatida durante a Oficina 
foi a escolha de fontes pelos repórteres. 
Reafirmando o que já vem se constatando 
no trabalho de acompanhamento de mídia 
do Observatório da Educação e dos trabalhos 
quantitativos de análise de mídia da Andi 
(Agência de Notícias dos Direitos da Infância), 
o grupo percebeu que o Estado prevalece 
como fonte principal nas matérias sobre 
educação. 

Como resultado das discussões, o grupo 
concluiu que é necessário que os jornalistas 
façam esforços para driblar ou contestar as 
falas oficiais. O pressuposto de que é preciso 
mostrar numa matéria sempre os “dois lados” 
de uma questão muitas vezes leva o repórter 
a incluir uma fala puramente burocrática dos 
representantes do poder público. Os piores 
casos são aqueles em que o posicionamento do 

poder público aparece como a palavra final, 
como uma justificativa aceitável para possíveis 
descumprimentos do direito à educação. 
Isso ocorre constantemente em matérias 
que se propõem a “denunciar” situações de 
desrespeito ao direito à educação. São textos 
que mostram situações de falta de vagas ou 
de condições precárias de atendimento, com 
falas de pais ou de estudantes e, por fim, a 
posição do Estado é incluída na matéria sem 
questionamentos ou réplicas.

Outras vezes, a fala do Estado assume um 
caráter de culpabilização, dos indivíduos, 
sejam educadores – professores e diretores 
-, estudantes ou até mesmo a família. Nestes 
casos, a responsabilidade pela garantia da 
educação pública de qualidade é transferida 
para pessoas, como se a ação individual fosse 
mais importante que as orientações das 
políticas educacionais.

• Quem tem a força? 

Um dos grupos observou que uma notícia 
sobre um programa do governo federal 
publicada em um jornal local era claramente 
uma reprodução de um texto oficial. No 
debate, constatou-se que é comum que muitos 
jornais e sites reproduzam integralmente 
textos de divulgação enviados por assessorias 
de imprensa do poder público, mantendo, 
às vezes, até verbos na primeira pessoa do 
plural. O grupo concluiu que, com esse 
tipo de prática, a imprensa valida ações 
governamentais. Como ressaltou o professor 
José Luiz Feijó, “se um release produzido 
pela assessoria de imprensa do governo é 
colocado no site do governo, todo mundo vai 
saber que é o governo que está falando de 
suas próprias ações. Mas quando esse texto 
é reproduzido na íntegra por um jornal, dá 
uma enorme credibilidade ao governo”.

Falando sobre as estratégias de escaparem 
às fontes oficiais, os jornalistas relataram 
a dificuldade de contato com educadores 
e comunidade escolar. De acordo com os 
profissionais, a relação com professores é 
particularmente complicada, pois muitos 
demonstram “medo” de falar à imprensa, o 
que obriga a utilização excessiva de “offs ” 
por parte dos repórteres, ou então os mesmos 
dependem de autorização prévia dos órgãos 
gestores.

E se os jornalistas reclamam que o acesso 
à escola é difícil, os professores presentes 
também falaram das dificuldades que a 
comunidade escolar enfrenta para ter acesso 
à imprensa e, aqui, o jogo de forças se revela 
bastante desequilibrado. 

“Para a escola, a imprensa parece um 
negócio inacessível. Você não pode falar algo 

Queda-de-braço: De um lado, o Estado com todo o seu aparato; de outro, a 
comunidade escolar sem acesso aos veículos de comunicação.
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positivo que está sendo feito ou se defender 
de algo negativo que foi noticiado. Você pode 
mandar 400 mil emails e nenhum jornalista 
vai receber. Mas se a assessoria de imprensa 
da Secretaria enviar uma carta ao jornal, será 
publicada”, observou o professor José Luiz. 

O jornalista Fábio Mazzitelli, do Diário de S. 
Paulo, lembrou que há um número enorme 
de assessorias de imprensa que invadem os 
emails das redações com releases, avisos 
de pauta, convites para eventos, etc., além 
do contato direto que tentam fazer com 
jornalistas por telefone. “Hoje tem muito 
mais assessor nesse mundo do que repórter. 
Se abrirmos espaço para tudo o que eles 
passam, não faremos mais nada. Você pede 
uma resposta e te mandam informações para 
dois livros”, brincou.
O cenário mostra, de um lado, as fontes 
estatais fortalecidas não só pelo lugar que 

o governo ocupa como centro de poder e 
órgão formulador e gestor das políticas 
públicas de educação, além de robusto 
anunciante, mas também por dispor de 
serviços profissionalizados de assessoria que 
conhecem o funcionamento da imprensa 
e que se dedicam diariamente a ocupar 
espaços na mesma. E, de outro lado, vemos 
as comunidades escolares, que, também 
pelo seu lugar (não são governo, não são 
especialistas), e por sua natureza (não são 
um organismo que justifique a contratação 
de serviços especializados de assessoria de 
imprensa e tampouco dispõem de orçamento 
para isso), encontram-se desprivilegiadas no 
contato com as redações.

Nesse sentido, nota-se que a atuação do 
jornalista pode contribuir para equilibrar um 
pouco mais esse jogo de forças. Mesmo levando 
em conta as dificuldades já mencionadas, 
seus esforços por variar suas fontes e acessar 
a escola devem ser redobrados, uma vez 
que não encontra obstáculos para ouvir as 
fontes governamentais, salvo nos casos em 
que os representantes do Estado evitam ou 
se recusam a falar, normalmente diante de 
denúncias ou temas mais polêmicos. 

Por fim, os jornalistas presentes concordaram 
que é possível equilibrar fontes e dados no 
limitado espaço do qual dispõem para escrever 
suas matérias. “Existe limitação de espaço, 
mas é possível ponderar a fala dos que falam 
mais e dar um pouco mais de espaço para os 
que falam menos”, afirmou Fábio. 

• Conversando a gente se entende 

Uma das grandes barreiras para que 
repórteres se aproximem da escola e a 
tenham como fonte de suas matérias são 
os obstáculos impostos pelas secretarias de 
educação e diretorias de ensino para que 
professores, diretores e funcionários das 
escolas públicas dêem entrevistas. Durante 
a Oficina, os jornalistas relataram vários 
episódios que ilustram tal impedimento.  

Ao mesmo tempo, observaram que as 
barreiras não são intransponíveis e que é 
preciso um tanto de perseverança para furar 

 3No jargão jornalístico, off é uma declaração cujo autor não é identificado.

Quebrar o círculo vicioso: Jornalistas têm dificuldades
de falar com a comunidade escolar, que, por sua vez,

tem medo de falar com a imprensa...
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esse bloqueio.  A jornalista Maria Rehder, 
do Jornal da Tarde, por exemplo, acha que 
“tem que correr atrás”. Para ela, o jornalista 
tem que tentar romper isso e ir além. “Se 
o jornalista descobre um projeto, pede 
autorização, existe um procedimento que a 
gente já conhece, se a diretoria de ensino não 
autoriza, a gente tem que ir até a Secretaria 
e questionar. Eles terminam autorizando”, 
relatou. Fábio sugeriu que as escolas 
identifiquem professores que, em cada turno, 
possam cumprir o papel de porta-vozes, para 
atender a imprensa e facilitar o trabalho do 
jornalista.

Diante de dificuldades de ambos os lados, 
a professora Joana Oliveira sugeriu que as 
escolas devem buscar estabelecer vínculos 
e colaboração com a imprensa local, como 
jornais de bairro. “A imprensa tem outro 
tempo, seu trabalho não é processual. Para 
a escola esse tipo de parceria seria também 
importante para entender isso, para quebrar 
essa desconfiança. A imprensa também 
ensina, com dados, com informações. Para 
quebrar uma cultura de desconfiança e de 
medo, já que o relacionamento hoje é muito 
truncado”, ponderou.

• Experiências positivas 

Os jornalistas presentes relataram que, 
justamente devido às dificuldades de acesso 
à escola, também se torna difícil identificar 
experiências positivas para construir pautas 
interessantes que não sejam aquelas que 
apenas retratam escolas em situações de 
tragédia ou de baixo desempenho, ou que 

servem para a promoção dos governantes. 
“Em meia hora de conversa aqui com os dois 
professores, já tomei conhecimento de vários 
projetos bacanas. Mas eu não tenho essa meia 
hora no dia-a-dia”, exemplificou Fábio. 

Recomenda-se que os jornalistas recorram a 
organizações que trabalham com escolas para 
pedir sugestões de experiências e projetos 
inspiradores, uma vez que seria tarefa 
hercúlea sair de escola em escola à caça de 
trabalhos interessantes, sobretudo com as 
limitações das redações. Por outro lado, a 
tarefa de procurar experiências positivas não 
é exclusiva dos jornalistas. Pode e deve partir 
das comunidades escolares a iniciativa de 
mostrar aos repórteres projetos e ações que 
estão dando certo nas suas escolas.

• Educação é processo, jornalismo é evento

Uma conclusão bastante realista que emergiu 
do debate durante a Oficina diz respeito 
às diferentes naturezas do jornalismo e da 
educação. “Uma matéria jornalística não 
é uma tese acadêmica, então não dá para 
esgotar todas as reflexões possíveis em torno 
de um assunto”, refletiu o jornalista Adriano 
Guerra, da Andi. E exemplificou: “Às vezes 
o jornalista liga para a escola pedindo uma 
informação e a resposta é: ‘Vamos reunir 
o colegiado e semana que vem daremos 
um retorno’. Então há um descompasso”. 
Fábio concorda que o tempo da imprensa é 
incompatível com esse tipo de procedimento. 
“A maioria das reportagens fica com o pé e a 
cabeça, mas sem o tronco, pois se ouve alunos 
e governo, mas não se ouve o professor e/ou 
diretor”, lamentou.

4Durante a Oficina, sugeriu-se que o Observatório da Educação realizasse alguma ação que questionasse essa 
situação. Em 9 de outubro de 2007, foi realizado o debate Desafios da Conjuntura “Fala Mestre! Fala Mestra! 
O silêncio do professorado na educação”. O jurista Dalmo Dallari foi um dos participantes e afirmou que a 
Lei do Funcionalismo Público, usada como argumento para dificultar e muitas vezes impedir que professores 
dêem entrevistas à imprensa, é inconstitucional, pois fere o princípio da liberdade de expressão.
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2.2 A visão de educação implícita 
na cobertura

• Estatísticas e rankings, ciladas à vista

Tanto o jornalista quanto o público devem 
tomar cuidado com números e estatísticas, 
pois são dados facilmente manipuláveis. 
Dentre os resultados de uma pesquisa ou 
avaliação, tanto o agente promotor quanto 
o divulgador podem dar destaque para os 
dados que desejarem que, fora de contexto, 
podem levar a interpretações distorcidas 
da realidade. Na oficina, ao analisar uma 
matéria de um jornal paulista que repercutia 
os resultados do Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) com foco em um ranking 
das escolas com os melhores e os piores 
desempenhos no exame, o grupo percebeu 
que o título dava destaque para um dado, mas 
o detalhamento dos resultados do exame no 
texto propriamente dito não condizia com o 
título.  

Segundo o título, das dez escolas “top” 
avaliadas pelo Enem em São Paulo, só uma 
era pública. O texto destacava que das 50 
primeiras escolas, só sete eram públicas 
(todas essas escolas técnicas) e as duas 
primeiras eram particulares. “A escala 
do exame é de 0 a 100. A primeira escola 
ficou com 74,12 e a segunda com 70,84, 
sendo que ‘boa escola’, segundo a escala do 
próprio Enem, está acima de 70. Então nós 
pensamos: que ‘top baixo’!”, descreveu a 

educadora Marilse Araújo. Ela ainda relatou 
que a matéria só tomava como fontes o Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) e a secretária 
estadual da educação de São Paulo. Segundo 
ela, a matéria compara escolas públicas e 
privadas, desqualificando o desempenho da 
escola pública, sem traçar qualquer relação 
entre desempenho e condições da escola.

Para Marilse, a matéria também é um 
exemplo das generalizações com as quais a 
mídia normalmente trabalha. “Muitas vezes 
as matérias colocam ‘a’ escola pública versus 
‘a’ escola privada, quando de fato o que existe 
é uma grande diversidade em cada um dos 
grupos”, explica.

Adriano destacou que se fosse divulgada uma 
média das escolas públicas do país inteiro e 
uma média das escolas privadas, a diferença 
não seria tão grande porque, segundo ele, 
há escolas privadas muito ruins. “Se os 

resultados fossem divulgados assim, os pais 
se questionariam se valeria a pena manter os 
filhos na escola privada com uma diferença tão 
pequena”, ponderou. Para ele, a divulgação 
enviesada desse tipo de exame obedece a 
interesses variados, o que foi reforçado pelo 
professor José Luiz, que relatou existir uma 
disputa acirrada entre as escolas particulares 
em torno das médias do Enem e uma pressão 
sobre o Inep no sentido de construir rankings 
que dêem conta de outros fatores, como 

5A utilização enviesada de títulos, aliás, não se restringe à manipulação de dados numéricos. Muitas vezes, o 
jornal destaca um fato ou opinião no título, mas, ao ler o conteúdo da matéria, o leitor percebe que aquele não 
seria o aspecto mais importante.

Atenção, jornalistas e leitores! Estatísticas e rankings são dados 
altamente manipuláveis. Se destacam determinadas dimensões da 

realidade, escondem outras.
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o porte da escola e o número de alunos. 
Aspectos pedagógicos não estão no centro 
desta discussão, mas, sobretudo questões 
mercadológicas. O professor lembrou ainda 
que algumas escolas já preparam alunos 
especificamente para esses exames, de 
forma a melhorar suas posições nos rankings 
oficiais.

Já Fábio admite que pode haver uma 
coincidência entre os interesses da escola 
privada e a divulgação de rankings, mas não 
acha que exista pressão sobre os jornalistas. 
“Pode haver, sim, pressão sobre o poder 
público, em alguma esfera. Mas a questão 
é: como fazer? Que outro caminho temos? 
Diante dos resultados, diante do ranking, é 
quase automático ‘sair por aí divulgando’. 
Talvez apelar para a média, como foi sugerido, 
pode ser uma alternativa”, concluiu.

Uma solução simples, na opinião da jornalista 
Cida de Oliveira, da Revista Brasil, seria 
ouvir outras fontes, já que “educadores e 
especialistas podem perceber os dados de 
outra maneira, eles têm percepções que nós, 
jornalistas, não temos”, justificou.

Toda essa discussão mostra que embora os 
rankings sejam muito sedutores, podem 
camuflar dimensões da realidade dependendo 
da maneira como são tratados pela imprensa. 
A recomendação, então, é que é preciso 
desconfiar de rankings, sobretudo quando 
comparam situações ou condições desiguais.

Considerando as dificuldades que cercam o 
trabalho cotidiano dos jornalistas, como pouco 
tempo para pesquisar e ir a campo, várias 
matérias a serem fechadas por dia, falta de 
formação e/ou conhecimento sobre assuntos 
variados que precisam cobrir, etc., como 
sair do lugar-comum diante da divulgação de 
dados estatísticos? Que tipo de abordagem 

diferenciada um(a) jornalista poderia fazer 
tendo em mãos os resultados do Enem, por 
exemplo? 

Uma das matérias analisadas durante a 
Oficina parte dos resultados do Prova Brasil 
como gancho para mostrar a realidade de 
algumas escolas do Distrito Federal que 
tiveram desempenho ruim no exame. 

A repórter mostra as condições físicas 
precárias da escola, entrevista alunos, mães, 
funcionários e professores, além de revelar 
que os professores de uma das escolas 
apresentaram denúncia ao Ministério Público 
quanto às péssimas condições da unidade, 
que necessitava de reforma. Este é um bom 
exemplo de como se pode partir de dados 
estatísticos para produzir uma reportagem 
que não se limita aos dados e, mais do que 
isso, apenas os utiliza como “gancho”, jargão 
jornalístico para ponto de partida. 

• As visões sobre educação

A professora Joana considera que a matéria 
sobre o ranking do Enem em São Paulo revela 
uma concepção de educação que leva em 
conta apenas os resultados do Exame. “Que 
outras dimensões de qualidade existem? Não 
seria um pouco reducionista dizer que uma 
escola é boa ou ruim unicamente por causa 
dos resultados do Enem? Teria que olhar o 
histórico escolar do aluno. Às vezes a pessoa 
tem um bom histórico que não se reflete nos 
resultados do Enem”, questionou.

Nesse sentido, ela concluiu que prevalece 
uma concepção de qualidade da educação 
focada em resultados. “Embora os PCNs 
[Parâmetros Curriculares Nacionais], as 
Diretrizes [Curriculares Nacionais], etc., 
dirijam para uma avaliação processual, o que 
sobressai ainda é o dado”, analisou. Outra 
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conclusão do debate entre o grupo mostrou 
que a imprensa não produz uma visão de 
educação, mas reflete visão preponderante 
da sociedade de uma educação tecnicista, 
formal, como etapa preparatória para algo 
(emprego, vestibular, etc.).

Segundo a socióloga e jornalista Mariângela 
Graciano, coordenadora do Observatório 
da Educação, outra decorrência de não se 
olhar para a educação como direito humano 
universal é que, de maneira geral, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público não são 
lembrados. “Primeiro, como Estado, e, 
segundo, como instituições por meio das 
quais se pode acionar mecanismos cidadãos 
de cobrança ou exigibilidade de direitos”, 
explicou. 

2.3 Responsabilidades 
e expectativas, limites e 
possibilidades 
 
• O papel do jornalista

 Um dos pontos de discussão levantados pelo 
grupo foi o papel do jornalista: o que se espera 
desse profissional? Para Adriano, muitas 
vezes, espera-se que o jornalista levante 
bandeiras da escola e da educação. “Mas ele 
não é um militante. Seu papel é contribuir 
para o debate público, agendar questões 
relevantes pouco discutidas”, ponderou. A 
professora Joana, por sua vez, lembrou que 
a imprensa não apenas repercute discussões 
que estão na agenda pública, mas também 
propõe debates. “O jornalista deve se lembrar 
sempre de que educação não é problema 
exclusivo da escola, mas uma preocupação e 
um interesse da sociedade como um todo”, 
alertou.

• As fontes e as responsabilidades 
Ao analisar uma matéria sobre o fracasso 
escolar em que representantes do poder 
público não foram ouvidos, um dos grupos 

concluiu que naquele caso a fala oficial não 
fez falta, pois quem opera a educação na 
ponta é a escola, o professor, os estudantes. 
Na opinião de Joana, a comunidade escolar é 
a principal responsável pelo fracasso ou pelo 
sucesso escolar. “Há problemas de carga 
horária, de salário, mas é preciso ter noção 
da responsabilidade da docência”, analisou.

Essa afirmação levou o grupo a debater 
os diferentes níveis e naturezas das 
responsabilidades dos diversos atores na 
efetivação do direito a uma educação de 
qualidade para todos. Lembrou-se que 
muitas matérias refletem uma visão de que 
os professores são os grandes responsáveis 
pelo fracasso escolar no Brasil e de, que no 
fundo, não seriam tão mal remunerados. 
Outras notícias embutem a afirmação de que 
pais e mães são igualmente “culpados” por 
esse quadro de fracasso, pois nas pesquisas 
de opinião dizem que estão satisfeitos com 
a escola de seus filhos, apesar do baixo 
desempenho das mesmas. 

Como contraponto a esse tipo de visão, o 
grupo avaliou que a oferta de educação de 
qualidade é responsabilidade do poder público 
e que cabe aos profissionais da educação, aos 
pais e alunos, à imprensa e à sociedade como 
um todo assumir compromissos e serem co-
responsáveis na concretização deste direito 
humano.

• Pano de fundo 

Nesse sentido, concluiu-se que não se pode 
perder de vista o fato de que estamos numa 
sociedade de classes, que há interesses em 
jogo e que os jornais têm dono. Não se pode 
esperar que os jornalistas “façam milagres”, 
mas que, no exercício de sua profissão, entre 
tentativas, há erros e acertos. Lembrou-se, 
por fim, que a iniciativa do Observatório da 
Educação em realizar a Oficina caminha dentro 
desse contexto de limites e possibilidades.
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3.A voz da comunidade

Raílssa Alencar, Coordenadora de Monitoramento de Mídia 
ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância)
 

Cada vez mais, diferentes especialistas 

convergem para a centralidade da 

participação de pais, mestres, diretores e 

alunos no sistema educacional. A presença 

da comunidade escolar como ator social 

ativo é um aspecto fundamental não só para 

o desempenho satisfatório dos alunos e das 

escolas, mas também para que se produza 

na sociedade um debate qualificado sobre 

problemas e soluções para a Educação. 

Como esses grupos interagem diretamente 

no ambiente escolar, acabam por dispor de 

um grande volume de informações sobre a 

realidade vivida pelas escolas. É exatamente 

por isso que pais, professores, diretores e 

alunos podem depor com propriedade sobre os 

efeitos que, de fato, as políticas educacionais 

– desenvolvidas em âmbito federal, estadual 

e municipal – produzem sobre o cotidiano do 

ensino.  

Não por outro motivo, a presença da 

comunidade escolar na cobertura jornalística 

sobre Educação tende a ser um fator de 

qualificação das informações produzidas, 

ainda que historicamente esse potencial não 

Fontes Ouvidas em Educação
(% sobre total de notícias sobre Educação, para 

54 jornais, em 2005)

Governo 41,73%

10,34%

12,56%

14,18%

4,66%

24,31%

23,71%

12,05%

6,62%

5,04%

17,00%

0,51%

8,89%

20,89%

Executivo Federal

Executivo Estadual

Executivo Municipal

Outros Poderes

Sociedade Civil e Conselhos

Comunidade escolar

Professores e Funcionários da Escola

Alunos

Família

Especialistas e Universidades

Organismos Internacionais

Outros

Não há fontes consultadas
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venha sendo plenamente valorizado pelos 

profissionais da imprensa brasileira. É o 

que demonstram os resultados da análise 

apresentada pela Andi (Agência de Notícias 

dos Direitos da Infância) no estudo Direitos, 

Infância e Agenda Pública – Uma análise 

comparativa da cobertura jornalística latino-

americana, produzido com apoio da Plan 

Internacional e patrocínio da Petrobras.  

Os dados reunidos pela pesquisa demonstram 

que, em certa medida, a comunidade escolar 

conta com um espaço significativo – ainda 

que longe do ideal – no debate promovido 

pela imprensa brasileira acerca das questões 

educacionais. Embora não representem a 

fonte mais consultada pelos jornalistas no 

noticiário sobre Educação, alunos, gestores, 

professores e pais recebem o mesmo destaque 

atribuído às organizações da sociedade civil 

e aos diferentes conselhos deliberativos. 

Nesse cenário, os atores governamentais – 

principalmente os ligados ao Poder Executivo 

– continuam a figurar como principais fontes 

ouvidas pelos jornalistas nessa cobertura. 

Problemas individuais

De maneira geral, na maioria das vezes em 

que a comunidade escolar é convidada a 

dar sua opinião, as notícias dizem respeito a 

fatos circunscritos a casos individuais e que 

envolvem a população em geral de um bairro 

ou comunidade. Alunos, pais, professores e 

diretores também são bastante consultados 

para falar sobre aspectos institucionais 

da Educação – sejam decisões de governo, 

políticas públicas em curso ou simplesmente 

declarações ou ações governamentais, de 

empresas ou de instituições da sociedade 

civil. 

Por outro lado, a comunidade escolar está 

menos presente como fonte na cobertura que 

se dirige a explorar, de maneira conceitual, 

temáticas e problemas da Educação. 

Ao mesmo tempo, quando os jornalistas 

recorrem a essas fontes, em boa parte dos 

casos estão tratando de questões relacionadas 

ao Ensino Fundamental. Na maioria das 

Menção a Políticas Públicas
(% sobre total de notícias sobre Educação e % sobre total de notícias que ouviu a Comunidade Escolar 

como fonte, para 54 jornais, em 2005)

19,46%

1,80%

0,60%

9,88%

7,49%

Menciona Políticas PúblicasExecutivo 

Políticas públicas assistenciais

Políticas públicas compensatórias

Políticas públicas de infra-estrutura

Outras políticas públicas

Educação em geral Quando a comunidade escolar 
é ouvida

25,63%

0,94%

1,84%

9,82%

13,84%
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vezes, no entanto, não há um foco em um 

nível específico. Além disso, ao analisarmos 

conjuntamente os dados relativos ao enfoque 

e aos níveis de ensino abordados nos textos 

jornalísticos, fica evidente o perfil mais 

comum das pautas: fatos particulares ou 

experiências individuais relacionadas a 

matrículas ou ao desempenho dos estudantes 

do Ensino Fundamental. 

A contribuição da comunidade escolar à 

cobertura, portanto, não tende, em diversos 

casos, a abordar os desdobramentos de 

políticas públicas no espaço escolar e nas 

práticas cotidianas de ensino. Sinal disso é 

a menor abordagem a políticas públicas nas 

notícias em que esses atores são ouvidos. 

Além disso, o conteúdo de seus depoimentos 

sobre as políticas públicas tende a ser pouco 

aprofundado. Em geral, pais, mestres e alunos 

aparecem nas notícias para referendar um 

aspecto positivo – apresentado anteriormente 

por outras fontes, como as governamentais 

e da sociedade civil – ou negativo, quando 

associados aos depoimentos de grupos 

sindicais. 

Essa deficiência se contrapõe, entretanto, a 

contribuições importantes que a comunidade 

escolar oferece como fonte de informação 

para a imprensa. Isso ocorre, especialmente, 

quando se trata de menção a recursos para 

educação e, ainda, quando os jornalistas 

buscam contextualizar os fatos abordados 

nas reportagens. 

Recursos para a Educação

Um aspecto que vale destacar diz respeito ao 

percentual de notícias que aborda corrupção 

ou improbidade administrativa na gestão dos 

recursos para Educação. Em um contexto 

político no qual são comuns as denúncias 

Contextualização Jornalística
(% sobre total de notícias sobre Educação e % sobre total de notícias que ouviu a Comunidade Escolar 

como fonte, para 54 jornais, em 2005)

Educação 
em geral

Quando a comunidade 
escolar é ouvida

11,36%

0,98%

1,28%

4,74%

4,70%

17,09%

2,26%

Menciona dados/estatísticas 

Compara dados/estatísticas

Apresenta opiniões divergentes

Discute causas de um problema

Discute conseqüências de um problema

Discute soluções para um problema

Discute violação de direitos da Infância & Adolescência

7,49%

0,00%

1,50%

7,19%

6,59%

14,97%

6,29%
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sobre a má utilização ou desvio das verbas 

governamentais, o exercício do controle 

social pela comunidade escolar certamente 

representa um importante diferencial. Essa é, 

contudo, uma discussão ainda pouco presente 

na cobertura sobre Educação e menos 

presente ainda nas reportagens que trazem 

a comunidade escolar em destaque. Menos 

de 3% das notícias que ouviram alunos, pais, 

mestres e/ou diretores fizeram menção a 

processos que apresentam correlação direta 

com a disponibilidade de recursos para as 

políticas educacionais. 

Por outro lado, quando a questão em pauta 

é a ausência de investimentos públicos na 

Educação, a presença da comunidade escolar 

no debate tende a ser um pouco maior. Seria 

um passo importante fortalecer o papel de 

cobrança desses atores junto aos meios de 

comunicação, não só com respeito à falta de 

recursos, mas também em relação à qualidade 

dos gastos públicos. 

Contexto em pauta

Quando está em foco o nível de contextualização 

dos textos publicados pela imprensa, os 

resultados da análise demonstram que a 

presença da comunidade escolar como fonte 

de informação aumenta a probabilidade de 

que os textos discutam causas, conseqüências 

e soluções para os problemas do setor 

educacional. Da mesma forma, quando esses 

atores estão em destaque, é maior o volume 

de reportagens que abordam a Educação 

sob a ótica dos direitos das crianças e 

adolescentes.

Essas são, sem dúvida, contribuições 
extremamente relevantes para a qualidade da 
cobertura sobre Educação. O enquadramento 
das questões educacionais a partir da ótica 
de alunos, pais, professores e diretores é 
uma importante estratégia para que o debate 
sobre a Educação promovido pela imprensa 
ganhe em profundidade. Como efeito dessa 
qualificação, o esperado é que leitores, 
telespectadores e ouvintes – especialmente, 
formadores de opinião e decisores públicos 
– possam elaborar suas conclusões mais 
consistentes sobre os determinantes dos 
problemas educacionais. 

Nesse cenário, permanece o desafio de 

fortalecer a comunidade escolar como uma 

fonte de informação que dialogue em maior 

medida com outros atores relacionados ao 

universo da Educação. Os resultados desse 

processo, não resta dúvida, terão reflexos 

diretos na qualificação do debate público, 

possibilitando-se não apenas que seja 

extrapolada a discussão sobre a realidade 

escolar mais imediata, mas também 

assegurando maior espaço para a abordagem 

sobre os impactos das políticas públicas ou 

sobre a repercussão no meio escolar de 

dados disponibilizados pelo governo para 

auferir os avanços e retrocessos no acesso e 

na qualidade do ensino.

Quando a comunidade escolar é ouvida, as matérias tendem a discutir 
causas, conseqüências e soluções para os problemas da educação.
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4.Saiba mais sobre educação e mídia

Outras instituições e projetos

Revista Mídia e Educação – Rede Brasil – 
www.tvebrasil.com.br/educacao/
A área do site é uma extensão do programa 
televisivo com o mesmo nome, produzido pela 
TVE no ano de 2001. Além de informações 
variadas sobre mídia e educação, oferece 
um leque de atividades simples para o uso de 
várias mídias na escola.

http://www.midiaeducacao.org.br
O site é uma iniciativa do Núcleo de Mídia 
e Educação da Ciranda (Central de Notícias 
dos Direitos da Infância e Adolescência – 
www.ciranda.org.br) e traz informações 
sobre meios de comunicação e sugestões de 
atividades para os educadores aplicarem os 
conceitos de mídia e educação e também a 
obra de autores de referência na área.

Multirio – http://www.multirio.rj.gov.br/portal/
A Multirio (Empresa Municipal de Multimeios 
da Prefeitura do Rio de Janeiro) integra a 
Secretaria Municipal de Educação e tem 
como tema central “Mídia de Todos, Mídia 
para Todos”. Busca utilizar os diversos meios 
de comunicação a serviço da educação, 
produzindo com e para alunos e professores. 
Realizou, em 2004, a 4ª Cúpula Mundial de 

Mídia para Crianças e Adolescentes, pela 
primeira vez sediada no continente latino-
americano.

Midiativa – www.midiativa.org.br
Criado em abril de 2002, o Centro Brasileiro 
de Mídia para Crianças e Adolescentes tem 
como missão promover o pensamento crítico 
sobre a mídia e contribuir para a melhoria da 
qualidade da programação televisiva e demais 
mídias eletrônicas destinadas a crianças e 
adolescentes.

Educom.rádio – www.usp.br/educomradio
O projeto Educom.rádio foi iniciado em 2001 
como parceria entre a Secretaria de Educação 
da Prefeitura de São Paulo e o Núcleo de 
Comunicação e Educação da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, visando capacitar alunos e professores 
do ensino fundamental para o uso de práticas 
de educomunicação por meio do uso do 
rádio. O projeto não existe mais, mas o site 
mantém artigos e outras informações sobre 
educomunicação, além de disponibilizar os 
programas produzidos nas diversas escolas 
envolvidas no projeto, dicas e manuais sobre 
equipamentos radiofônicos e até arquivos de 
áudio de efeitos sonoros.
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Publicações

A boa escola no discurso da mídia – Um 
exame das representações sobre educação na 
revista ‘Veja’ (1995-2001), de Geraldo Sabino 
Ricardo Filho Editora Unesp, 2006.

Fontes em Educação – Guia para Jornalistas. 
Brasília: Fórum Mídia e Educação, 2001.
Lançada em 2001 pelo Fórum Mídia e 
Educação, a publicação apresenta 200 
instituições que são fontes para diversas 
questões e áreas da educação, textos de apoio, 
dicas e caminhos para estimular e subsidiar 
o trabalho qualificado dos jornalistas. O 
Fórum Mídia e Educação surgiu no evento 
mencionado no verbete “Andi” e reunia esta 
última, outras organizações da sociedade civil, 
o MEC e o Unicef, com o objetivo de qualificar 
a cobertura da educação pela mídia. 

Fontes para a Educação Infantil. Brasília: 
Unesco; São Paulo: Cortez Editora, Fundação 
Orsa, 2003.
A publicação foi elaborada com o objetivo 
de subsidiar e qualificar o trabalho de 
jornalistas, professores e pesquisadores em 
relação à educação de crianças de 0 a 6 anos. 
Sistematiza informações sobre temas atuais 
na área, organiza sugestões de pauta e fontes 
de consulta. A versão eletrônica pode ser 
consultada em www.fonteseducacaoinfantil.
org.br

Guia de Direitos Humanos – Fontes para 
jornalistas. Brasília: Unesco; São Paulo: Cortez 
Editora, Conectas, 2003.
Reúne 157 instituições que trabalham com os 
mais variados temas dos direitos humanos, 
econômicos, sociais e culturais, além de textos 
para subsidiar o repórter na compreensão 
das diferentes dimensões que compõem esse 

universo, um calendário que pode suscitar 
boas pautas, sugestões de sites e revistas 
especializadas e um glossário com os termos 
mais utilizados na área. 

Teses, Dissertações, Artigos 

Hegemonia política e cultural. A escola pública 
no jornal Estado de Minas: 1930-1934. Autor: 
Ademilson de Sousa Soares, doutorado. 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 
Propõe a discussão e a análise das notícias 
sobre escola pública divulgadas no jornal 
Estado de Minas entre os anos de 1930 e 
1934. Investiga a forma como este jornal 
mineiro veiculou o debate que se realizava 
na sociedade brasileira acerca dos processos 
de escolarização do povo após a Revolução de 
1930. Propõe-se uma análise hermenêutica 
das reportagens, dos editoriais e dos artigos 
assinados que tratam do tema a partir do 
referencial teórico de Antonio Gramsci. 

O jornal O Estado de S. Paulo e a educação 
brasileira no período de 1961-1965. Autora: 
Anna Maria Lucchesi Carvalho, mestrado. 
Universidade de São Paulo, 2003.
Buscou analisar o pensamento do jornal o 
Estado de São Paulo em relação ao sistema 
educacional brasileiro em seus editoriais 
relacionados à questão educacional publicados 
entre os anos de 1961 e 1965. A primeira parte 
da pesquisa analisa o período pré-golpe de 
1964, ao longo do governo de João Goulart, 
em que o jornal centralizou suas críticas ao 
presidente. Na segunda parte, foi examinado 
o período que vai de da instalação do regime 
militar, em abril de 1964, até a publicação do 
Ato Institucional n. 2 em outubro de 1965, 
em que o jornal deu seu apoio às medidas 
adotadas pelo regime militar. 
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Da ordem educacional ao progresso social: 
a concepção de evolução veiculada pela 
imprensa uberabinhense (1920-1930). 
Autor: Cirian Gouveia Máximo, mestrado. 
Universidade Federal de Uberlândia, 2003.
Procura contribuir com os estudos sobre 
o desenvolvimento da educação brasileira, 
dando enfoque para a história local. Foram 
analisadas as matérias publicadas pelos 
jornais de Uberabinha (município que passou 
à denominação de Uberlândia após 19 de 
outubro de 1929), MG, no período entre 1920 
a 1930, buscando identificar quais as idéias 
que embasavam a concepção de educação 
que circulava na cidade. 

Educação e Ideologia na Imprensa de Irati 
(1954-1959). Autora: Cláudia Maria Petchak 
Zanlorenzi, mestrado. Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, 2006.
Teve por objetivo analisar a relação entre 
Estado e Educação por meio dos artigos 
publicados no jornal Tribuna dos Municípios, 
no período de 1954 a 1959. Procurou investigar 
como a educação é tratada pelo jornal, 
analisando os interesses dos grupos sociais 
sobre o tema, assim como as vinculações 
ideológicas presentes nas matérias. 

A educação na imprensa e no pensamento 
docente (1998-1999). Autor: José Policarpo 
Júnior, doutorado. PUC-SP, 2001.
Analisa a transformação da educação 
em assunto de relevância e tratamento 
sistemático por parte da mídia em geral, 
e da imprensa escrita em particular, e a 
elaboração do pensamento sobre o tema por 
professores universitários de Pedagogia. 
A análise cobriu matérias sobre educação 
publicadas pelos jornais Folha de São Paulo 
e Jornal do Comércio, de Pernambucano, em 
alguns meses dos anos de 1998 e 1999. Foram 

entrevistados também oito professores 
de duas Faculdades de Educação dos dois 
Estados. 

O cotidiano da educação nas páginas dos 
jornais no Paraná. Autor: Leange Severo 
Alves, mestrado. Universidade Estadual de 
Londrina, 2000.
Busca aferir o “o ruído da vida cotidiana” 
no noticiário sobre educação, publicado nos 
jornais de maior circulação em Londrina 
(PR). Partiu do questionamento sobre o que 
é publicado, que escola é “mostrada” pelos 
jornais e o que é “dito”e “não-dito” nas 
notícias sobre educação. Três eixos foram 
abordados: a violência no cotidiano da escola, 
a violência simbólica no contexto educacional 
e outros fatos do cotidiano escolar. 

O ensino de segundo grau em O Estado de 
S. Paulo (1972-1977). Autora: Leisa Alves 
Ribeiro, mestrado. PUC-SP, 2007.
Apresenta os resultados de uma pesquisa 
documental que buscou organizar e analisar 
as matérias e os editoriais sobre o ensino de 
2º grau (atual ensino méido) publicados no 
jornal O Estado de S. Paulo entre os anos de 
1972 a 1977, momento da implementação 
da reforma do ensino médio (Lei 5.692/71). 
O objetivo era verificar como esse jornal 
acompanhou a reforma e se posicionou diante 
de seus princípios e medidas de implantação. 

Os sentidos sobre a importância da educação 
na imprensa gaúcha no final do século XIX. 
Autora: Marcelisa Monteiro, mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2003.
A análise foi realizada a partir dos últimos 
quatro anos de publicação do jornal Gazetinha, 
no período entre 1897 e 1900. Constatou-
se que a formação discursiva, que atribui 
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importância à educação pelo seu poder de 
salvar a sociedade da degradação moral 
e material, é também constituída por um 
discurso-outro: o de limitação desse poder. 

Educação, Imprensa e República: A Instrução 
Pública no A Província de São Paulo 1875 1889. 
Autor: Mario Ferreira de Castro, doutorado. 
Universidade Estadual de Campinas, 2003.
Buscou descrever as análises críticas e as 
propostas para a Instrução Pública e Popular 
elaboradas e propagadas pelos republicanos 
através dos artigos publicados nas páginas do 
jornal paulistano “A Província de São Paulo” 
(1875-1889). Tais artigos dirigiam-se ao 
Império e às suas Instituições, repercutindo 
em um contexto de transformações da 
sociedade brasileira e destacam-se pela 
marcante defesa em favor da Instrução. 

Imagens e representações de professores 
na história da profissão docente no Brasil 
(1933-1963). Autora: Paula Perin Vicentini, 
doutorado. Universidade de São Paulo, 2002. 
Analisa a imagem social do magistério no 
Brasil a partir dos casos do Rio de Janeiro 
(transformado no estado da Guanabara em 
1960) e de São Paulo, entre os anos de 1933 e 
1963. São tratadas as representações acerca 
da docência veiculadas pelos órgãos da grande 
imprensa, tomados como indicativos de uma 
visão externa da profissão, tendo como 
contraponto as representações divulgadas 
pelos periódicos de entidades representativas 
do professorado, numa tentativa de 
apreender uma visão interna da profissão 
que contemplasse a “heterogeneidade da 
categoria”.

Ensino Profissional para o Setor Terciário 
em São Paulo: A Relação Entre Mercado 
de Trabalho e Ensino Profissional Pelos 
Classificados do Jornal o Estado de São Paulo 
(1920-1930). Autor: Paulo Jorge de Oliveira 
Carvalho, mestrado. PUC-SP, 2005.
Trata do ensino profissional voltado ao setor 
terciário paulista no período entre 1920 e 
1930. Com base em interrogações feitas ao 
Inquérito de 1926, elaborado e conduzido por 
Fernando de Azevedo para o Estado de São 
Paulo, estudou-se a configuração do ensino 
comercial e sua relação com o mercado de 
trabalho na São Paulo da Primeira República. 
Privilegiaram-se os anúncios classificados do 
jornal O Estado de S.Paulo como fonte para 
análise da intersecção entre o mercado de 
trabalho, a demanda por recursos humanos 
especializados e a oferta de qualificação 
profissional.

Massificação do ensino em Uberlândia: a fala 
da imprensa 1940-1960. Autor: Vicente Batista 
de Moura Sobrinho, mestrado. Universidade 
Federal de Uberlândia, 2002.
O Correio de Uberlândia, juntamente com O 
Estado de Goyaz, iniciaram as suas atividades 
por volta do ano de 1938. Esta pesquisa tem 
propósito de trazer à tona algumas discussões 
acerca da massificação do ensino veiculada 
nestes jornais, com destaque especial para o 
Correio, que se constituiu no período tratado 
(1940-1960) em um dos principais jornais da 
cidade de Uberlândia, MG. A massificação 
do ensino discutido no referido jornal está 
intimamente vinculada à idéia de conferir 
a este espaço geopolítico, que é a região do 
Triângulo Mineiro, o status de moderno. 
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5.Anexos

Anexo 1 – Fichas das matérias analisadas durante a oficina de trabalho

19/06/2006 – O Povo (CE)

Ceará é destaque na educação infantil

O IBGE apresentou o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

referente ao ano de 2005. O Ceará obteve destaque na taxa de escolarização infantil, 

apresentando índices maiores que as médias do Nordeste e do Brasil. Por exemplo, 91,1% das 

crianças entre 5 e 6 anos estão na escola no Ceará. 

14/08/2006 – Jornal da Paraíba (PB)

Brasil Alfabetizado atende 110 mil alunos

Matéria diz quantos estão matriculados, período do curso, como funciona, quem pode 

participar. 

24/09/2006 – O Globo (RJ)

Atraso escola no morro é 34% maior que no asfalto

Estudo conjunto da PUC e da UFRJ revela que diferença é mais gritante nas favelas em áreas 

nobres da cidade.

Hipóteses para a constatação: economia interna da favela oferece uma maior quantidade 

de oportunidades de trabalho com baixo nível educacional e densidade domiciliar maior. 

Proximidade com áreas nobres não traz vantagens para o estudante morador da favela. Nestes 

casos, a interação entre os alunos do asfalto e de comunidades pobres é menor.

15/10/2006 – Correio Braziliense (DF)

Parabéns professor

Dedicação, criatividade e amor à profissão. Assim educadores superam as dificuldades.
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Homenagem merecida. É preciso dedicação, criatividade e amor à profissão para educar. 

Difícil missão de ensinar.

Reportagem propõe reflexão sobre as dificuldades enfrentadas por estes profissionais (falta 

de funcionários, estruturas danificadas e material pedagógico insuficiente). Busca exemplos 

‘cheios de força de vontade’.

25/11/2006 – Correio Braziliense (DF)

Escolas imundas são reprovadas

Lixo espalhado por salas de aula, vazamentos, vidros e carteiras quebrados, banheiros sujos. 

Essa é a realidade de colégios do Distrito Federal que tiveram baixo desempenho no exame 

Prova Brasil, do MEC.

Jornal visitou duas escolas públicas do Distrito Federal “que envergonham educadores e 

autoridades”: depósitos de estudantes. São 2 mil alunos em 3 turnos. Diretora diz que é 

preciso engajamento das autoridades para resolver a situação.

08/02/2007 – Folha de S. Paulo (SP)

Das 10 tops do Enem em SP, só 1 é pública

Somente a Vértice e a Bandeirantes, particulares, obtiveram médias acima de 70 pontos no 

exame, realizado em 1.182 escolas.

Das 50 melhores no ranking do Enem, apenas sete são públicas; todas de ensino técnico, que 

aplicam vestibulinho para o ingresso.

Pesquisadora que criou o Enem diz que exame está sendo deturpado, pois seu objetivo é 

avaliar o aluno e não a escola. Já a secretária estadual de educação diz que mau desempenho 

soa como alerta.
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Anexo 2 – Roteiro de análise das matérias utilizadas durante a oficina de
trabalho Mídia e Educação

Roteiro para análise das matérias 

1. Na sua opinião, por que a matéria foi publicada?

2. Quais aspectos receberam mais destaque?

3. Quais outros aspectos poderiam ser destacados ou receber maior destaque?

4. Quais foram as pessoas ouvidas/consultadas?

5. Quem mais poderia ter sido ouvido/consultado?

6. Qual a visão que a matéria traz a respeito:

- da escola

- da direção

- dos professores

- dos alunos

- da comunidade

7. Segundo a matéria, qual o papel ou responsabilidade do Estado (governo federal, governos 

estaduais e municipais) na concretização do direito à educação?
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6.O que é o Observatório da Educação

O Observatório da Educação é um programa 

da ONG Ação Educativa, criado em 2002, 

com o objetivo de intensificar e pluralizar o 

debate público sobre educação. A iniciativa 

partiu do diagnóstico de que as informações, 

análises e opiniões relacionadas ao tema 

são eminentemente pautadas pelo poder 

executivo, seja em âmbito nacional, estadual 

ou local.

De forma mais específica, o Observatório 

da Educação busca elaborar e disseminar 

informações e análises sobre políticas 

educacionais, produzidas com base na relação 

cooperativa com redes de pesquisadores 

e outros agentes que detêm, ou podem 

produzir, informações estratégicas. 

Promove regularmente debates sobre temas 

emergentes relativos à educação básica e; por 

último, visa intensificar e intervir na difusão 

de informações e opiniões sobre educação nos 

meios de comunicação, de forma a subsidiar 

redes de atores que defendem direitos, 

propõem e controlam a ação do poder público 

nas áreas da educação.

A experiência do Observatório da Educação 

no campo do acompanhamento da mídia 

iniciou-se em 2005, por meio da elaboração 

do boletim “Educação em Pauta”, em parceria 

com Andi. Entre novembro de 2005 e junho 

de 2006 foram publicadas quatro edições 

desse boletim, que analisava a cobertura 

educacional de 35 jornais de todo o país e das 

quatro principais revistas semanais. 

Essa primeira experiência foi avaliada de 

maneira positiva, pois a reflexão sistemática 

sobre a cobertura dos temas educacionais 

tanto contribui para o aprimoramento do 

exercício da profissão do jornalista, como 

possibilita a identificação de tendências 

nas políticas educacionais, que dificilmente 

seriam apontadas por meio de documentos 

oficiais.

Entretanto, após avaliações informais feitas 

com alguns comunicadores, concluiu-se que 

a iniciativa deveria ser reformulada para 

contribuir de maneira mais efetiva com o 

trabalho dos jornalistas, sobretudo no que 

se refere à necessidade de comentários e 

sugestões de fontes e enfoques disponibilizados 

em meio ao processo de uma cobertura, e 

não a posteriori.



 29

A cobertura da educação na mídia | São Paulo, dezembro de 2007

Assim, em agosto de 2006 foi criado o boletim 

eletrônico “Ação na Mídia”, distribuído 

semanalmente a cerca de 650 jornalistas 

de todo o País, com o objetivo de comentar 

a cobertura educacional de 74 jornais 

impressos, além de quatro revistas semanais. 

O informativo, de 40 linhas em média, aponta 

as tendências de cobertura verificadas no 

período em questão, apresenta alternativas 

de fontes para os temas abordados e indica 

possíveis abordagens.

Também destinado exclusivamente a 

jornalistas, o Observatório da Educação 

produz semanalmente o boletim “Faísca”, 

com sugestões de pautas e abordagens 

alternativas àquelas propostas oficialmente.

Por último, os debates da série Desafios da 

Conjuntura reúnem para o diálogo e debate 

de temas educacionais jornalistas, gestores 

públicos, pesquisadores, representantes do 

professorado, estudantes, pais e mães de 

Expediente:

Equipe do Observatório da Educação – Ação Educativa
Mariângela Graciano (coordenadora), Marina Gonzalez e Fernanda Campagnucci.

Oficina de Trabalho ”Mídia e Educação”
Coordenação: Wagner Santana e Iracema Nascimento.
Participantes: Adriano Guerra, Angélica de Cássia Vieira, Bélit Tornezi Grisante, Cida 
de Oliveira, Fábio Mazzitelli, Giovanna Modé, Joana Oliveira, Jorge Luca Oliveira Souza, 
José Luiz Feijó, Maria Rehder e Marilse Araújo. 

Publicação “A cobertura da educação na mídia – algumas recomendações para a 
democratização do debate”
Textos: Mariângela Graciano, Marina Gonzalez, Giovanna Modé, Iracema Nascimento e 
Wagner Santana.
Sistematização da oficina de trabalho e Edição: Iracema Nascimento e Wagner Santana.

alunos, além de ativistas da sociedade civil. 

O princípio é que a efetivação dos direitos 

educativos depende do empenho da sociedade 

em geral, inclusive dos jornalistas, por meio 

do exercício da sua profissão de maneira 

justa.

Entre em contato
Mariângela Graciano
mariangela@acaoeducativa.org

Marina Gonzalez
marina.gonzalez@acaoeducativa.org

Fernanda Campagnucci
fernanda.campagnucci@acaoeducativa.org

Tel.: (11) 3151-2333, ramais 170 e 175

www.acaoeducativa.org.br
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