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ensino é visto como um serviço,
mas também representa um direi-
to. Há algumas décadas, escolas
públicas eram sinónimo de quali-
dade e seletividade, privilégio de

poucos. Hoje, o exponencial aumento no número
de alunos é inversamente proporcional à queda
na qualidade do ensino. Por outro lado, o ensino
privado goza de um respeito quase uníssono,
simbolicamente estampado em rankings de exce-
lência, que, contudo, não revelam a fundo diver-
sos de seus problemas. Os indicadores dessas
mazelas são mais incisivos: de acordo com o
Relatório de Competitividade Global 2009, for-
mulado pelo Fórum Económico Mundial, entre os
133 países pesquisados, o ensino fundamental do
Brasil está na 119o posição. Em matérias como
matemática e ciências, está no 123o lugar.

O melhor filtro para a maioria das questões
relativas ao ensino médio e fundamental é
representado pelos profissionais e interessados
pela área que, para além dos especialistas e dos
jornalistas, sabem apontar precisamente quais
são os temas ignorados ou subestimados quan-
do a pauta é educação. A revista IMPRENSA
colheu depoimentos de professores, pesquisa-
dores, diretores, coordenadores e outros consu-
midores de notícias sobre o tema para pergun-
tar quais são as falhas da cobertura jornalística,
segmentada ou não (veja a seleção de alguns
depoimentos nas págs. 68 e 69). Fontes de
diversas partes do país deram sua contribuição,
posteriormente confrontadas com as opiniões
dos jornalistas especializados.

Entre as principais críticas são citadas as pau-
tas superficiais e a criação de estereótipos para
os profissionais da área. Segundo a educadora
da Faculdade de Educação da USP, Silvia Gas-
parian, "alguns aspectos da educação são trata-
dos superficialmente. Os jornais mostram inci-
dentes, mas não se aprofundam no contexto e
possíveis soluções". Fabiana Rewald, repórter
de educação da Folha de S.Paulo — um dos diá-
rios mais citados —, discorda: "Geralmente, para
temas relevantes saem cadernos especiais sobre
o assunto. É o caso do ranking das melhores
escolas". Se dependesse do diretor de redação
da revista Nova Escola, Gabriel Grossi, jornais
poderiam investir ainda mais em cadernos e
profissionais especializados. "A grande mídia
poucas vezes vai além do factual", diz.

A crítica, portanto, reclama que a cobertura
intensiva e de boa qualidade dos acontecimentos



do dia a dia acaba sacrificando um espaço que
também poderia abarcar matérias especializa-
das com apuração e embasamento eficientes. O
material exclusivo publicado pelo jornal O
Estado de S. Paulo em i° de outubro de 2009,
dando conta do vazamento das respostas do
Enem dias antes da aplicação da prova, é um
bom exemplo de situação em que o preparo dos
profissionais ajudou nas suítejs, mas não neces-
sariamente no furo. Profissionais de redações
da grande mídia e de publicações segmentadas
parecem concordar que aparentemente não há
como tornar mais permeável o tipo de conteú-
do que produzem. Educadores consultados
comentam, no entanto, que jornais diários pode-
riam prover mais material utilizável em sala de
aula — principalmente notícias comuns, mas
com tratamento palatável para crianças e ado-
lescentes — e que veículos especializados pode-
riam abrir mão de parte das atividades em
classe a favor de textos mais teóricos sobre a
prática e a vivência escolar.

Priscila Cruz, diretora-executiva do movi-
mento Todos Pela Educação, diz que pouco
mudou nos últimos quatro anos: "Percebemos
que a imprensa passou a cobrir mais políticas
públicas. Mas precisamos de mais, é importante
que os veículos não se atenham somente a
rankings e pesquisas, mas analisem e justifi-
quem o resultado dessas estatísticas". Entre as
atividades que o Todos Pela Educação realiza
para contribuir com a imprensa, estão os conte-
údos enviados para uma base de 5 mil rádios
cadastradas, que auxiliam jornalistas na apura-
ção de matérias sobre o tema. Mas essa aproxi-
mação poderia ser ainda mais intensa — profes-
sores e outros profissionais de ensino reclamam
que falta um canal direto entre eles e jornalistas.
Uma provável herança da lei do funcionalismo
público, presente em 18 estados brasileiros, que,
apesar de ser interpretada com certa flexibilida-
de, proíbe professores de falarem diretamente
com a imprensa. Promulgado durante a ditadura
militar, o texto nunca foi revogado e parece
influenciar os gabinetes ainda hoje. Nas recen-
tes greves realizadas em março pelos professo-
res do estado de São Paulo, um documento
emitido pelo governador José Serra instruía os
diretores a não falarem com a imprensa, alegan-
do que as informações não deveriam contra-
dizer os boletins emitidos pelo Palácio dos
Bandeirantes. De acordo com o governo, 1% de
professores adotou a greve, já para o Sindicato

dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo (Apeoesp), a adesão foi de 55%.

Outro problema citado diz que a imprensa
costuma diminuir o professor e seu papel social,
gerando desconfiança em uma parcela da opi-
nião pública. Rubem Barros, editor da revista
Educação, destaca que é necessário entender
situações específicas dos professores: "Primeiro,
ele vive sob pressão e pode até exagerar, muitas
vezes, em certas reivindicações, mas também é
uma das figuras mais autênticas para falar sobre
o tema, pois é ele que vivência o cotidiano da
sala de aula". A mídia costuma contemplar a
classe por meio de sindicatos ou associações,
mas professores consultados afirmaram que a
maioria dos colegas não é ligada a sindicatos,
enquanto outros órgãos geralmente têm receio
de se expor por medo de represálias. Grossi
defende que uma das soluções seria a melhor
profissionalização dos responsáveis pelo ensi-
no: "Infelizmente existe um círculo que precisa
ser quebrado, e isso só acontece com a profis-
sionalização. Não podemos ter professores mal-
instruídos com falta de repertório cultural e
sem domínio do que ensina". Cursos voltados a
profissionais do ensino aumentaram nos últi-
mos anos, principalmente com iniciativas do
terceiro setor, mas muitos educadores alegam
que falta divulgar essas iniciativas.

MITOS EQUIVOCADOS
Além da falta de divulgação, os cursos exis-

tentes podem ter outros problemas. O Ministério
da Educação (MEC) divulgou em 2009 que entre
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COM A PALAVRA, O PÚBLICO
0 que os leitores e a audiência de notícias sobre educação têm a

dizer sobre a cobertura? A seguir e na pág. 69, trechos de alguns

depoimentos fornecidos à revista IMPRENSA. Veja a íntegra e outras

opiniões em portalimprensa.com.br/revista/254.

"A mídia só vai à escola quando a professora

bateu no aluno, ou quando teve violência na sala

de aula. Falta assunto em todas as mídias"

Ita Rocha, professora de ensino fundamental (São Paulo)

"Não somos ouvidos pela imprensa, a imprensa só quer

saber de políticos, que prometem e não fazem nada"

Tatiana Elizabeth, professora da rede estadual

de São Gonçalo (Rio de Janeiro)

"Talvez devessem falar mais de notícias, das coisas

do cotidiano, de um jeito que a classe entenda, pois

são assuntos importantes para criança e adolescente"

Denise Silva, professora e blogueira (São Caetano do Sul)

"Nos jornais as matérias são superficiais e as críticas,

na maioria das vezes, são equivocadas. Acredito

que falta mais informação e esclarecimento para o

público de baixa renda, principalmente"

Celita Maria Paes de Sousa, mestre em educação

e professora universitária (Belém)

"A imprensa está bem inserida, está apontando as

polemicas e as falhas. Mas poderia auxiliar mais na

pedagogia, [não] apontar só os problemas"

Giselda Valério de Mesquita, diretora do

Colégio Progressão (Taubaté)

2 mil cursos de pedagogia avaliados, 588 (29%)
foram considerados ruins. A percepção desse
problema parece se intensificar quando se fala
de ensino público. De acordo com pesquisa rea-
lizada pelo Ibope em 2008, com 2.002 entrevis-
tas em todas as regiões do país, 13% dos entre-
vistados consideram a educação pública no
Brasil péssima; 11%, ruim; 35%, regular; 34%,
boa; e 7%, ótima (1% não soube responder).

Cerca de 50% acha que o salário é o que moti-
va o professor. Priscila ressalta que a pesquisa

reflete uma percepção equivocada sobre o que o
Estado realmente deve oferecer: "A mídia cria
estigmas, sim, mas o reflexo também é da socie-
dade. É um erro as pessoas imaginarem que
somente a remuneração vai mudar a realidade do
professor". Entretanto, os principais motivos
por trás das greves que acontecem no país ainda
são os salários. Em São Paulo o embate entre o
secretário da educação, Paulo Renato de Souza, e
a líder da Apeoesp, Maria Izabel Noronha, reper-
cutiu profundamente na rede de ensino do esta-
do. A categoria reivindica reajuste de 34,3% e
melhores medidas em relação à nova avaliação
por mérito dos professores. Em Natal, os pro-
fessores pararam por mais de 20 dias reivindi-
cando melhores salários. Em Palmas, o secretá-
rio de educação, Leomar Quintanilha, concedeu
28,5% de reajustes nos saldos após período de
greve. Outros casos também ocorreram no mês
de março com professores parados em Porto
Seguro (BA) e no estado da Paraíba.

A cobertura intensa desses episódios — que
muitas vezes atinge pautas como atraso do ano
letivo, confronto com autoridades e até conges-
tionamentos por conta de passeatas — pode
gerar ressalvas da população contra os professo-
res. Silvia ressalta que "a mídia coloca sim um
estereótipo, e nesse caso a corda sempre arre-
benta do lado mais fraco. Grande parte da culpa
ainda é atribuída aos professores".

Há ainda o problema da capacitação. Levan-
tamento feito pela Fundação Victor Civita
aponta que cursos relacionados à docência como
pedagogia estão em 36o na lista de preferência
de profissões na escola particular e em 24o no
ensino público. Somente 2% dos entrevistados
pensam em fazer pedagogia. Enquanto isso, o
déficit de professores no ensino fundamental e
médio atualmente é de 710 mil profissionais.
Para isentar os professores da total responsabi-
lidade sobre a mã qualidade do ensino brasilei-
ro, é importante informar sobre os diferentes
processos e personagens que compõem o siste-
ma de educação. Entre eles estão problemas de
gestão, infraestrutura, tecnologia, acompanha-
mento dos pais, métodos pedagógicos e incen-
tivo à cultura educacional, que ainda não estão
bem disseminados no ambiente familiar.

Entre as diversas entidades que fiscalizam o
setor, o Observatório da Educação se esforça para
que sociedade e mídia contemplem outras leitu-
ras do problema, inclusive com pesquisas que
possam contribuir com a cobertura da imprensa.



Diversas ideias circulam e algumas delas podem
apontar soluções alternativas. Grossi defende,
por exemplo, que a educação não precisa somen-
te de recursos, mas também de uma melhor
gestão — segundo ele, liberdade administrativa
é fundamental para a qualificação de todo o
processo. Oliveira sugere projetos de educomu-
nicação: "É necessário formar um novo profis-
sional para trabalhar na interface entre a comu-
nicação e a educação, e colocá-lo a serviço tanto
do sistema escolar quanto dos meios de infor-
mação". Rosely Sayão, colunista de comporta-
mento da Rádio BandNews FM, aponta outro
problema antigo que deve ser sempre combati-
do: ainda existem muitos alunos que não vêem
sentido em estar na escola. "Isso acaba refletin-
do em seus resultados, um problema que come-
ça na própria família. Esses resultados contri-
buem para um somatório de sintomas que depre-
ciam a educação", afirma.

FALTA DE EQUILÍBRIO
O ensino público e o privado sempre são com-

parados. Tentar equilibrar a apuração é um
desafio. Segundo professores consultados, esco-
las particulares não representam necessaria-
mente um padrão de excelência para o ensino
público: enquanto as primeiras preparam alunos
para o vestibular, o segundo forma o cidadão
para o dia a dia. Essa grande diferença é muitas
vezes menosprezada. Rosely concorda que a
escola privada não deve ser exemplo para nin-
guém, mas que a comparação é inevitável.
"Quando se trata de escola pública, logo vem à
tona a violência e outros problemas pontuais. Na
escola privada geralmente são tratadas as ques-
tões comportamentais. Mas ambas as institui-
ções têm suas mazelas", comenta Rosely.

"Eu não sinto que seja significativo um dese-
quilíbrio entre a cobertura do ensino público e
privado. Mas quando acontece algo na escola
particular, a cobrança toma um rumo diferen-
te", ressalta Silvia. Ismar de Oliveira, pós-
doutorado em ciências da comunicação na
Marquette University (EUA), afirma que "a
cobertura positiva fica reservada para o ensino
privado, espaço ocupado pela classe média, que
se encarrega de manter na privacidade o que
entende como desabonador". Fabiana relata que
no caso da Folha havia uma indicação de que o
jornal cobria pouco os temas relacionados à
educação privada. Para dar conta das pautas
relacionadas ao ensino particular, o jornal criou

"De modo geral, a grande mídia é lasciva. Tem uma

carga política muito grande. Dependendo da diretriz

partidária, você percebe que muitas matérias são oriundas

de releases das secretarias e do próprio governo"

Rafael Brandi, historiador, arqueólogo

e pesquisador (São Paulo)

"Vamos dar uma técnica ou formar um cidadão? A mídia deve

ajudar a pensar que a escola é um lugar para essa reflexão.

A massa geral não sabe nem como o filho está aprendendo a

técnica; como ser cidadão então, muito menos"

Sérgio Kaminski, diretor da Escola

Pirâmide do Saber (Curitiba)

"Não se dá continuidade a pautas como falta de

material escolar, por exemplo. 0 mercado editorial de

livros didáticos é gigante no Brasil, controlado por grupos

espanhóis superpoderosos, e ninguém fala deles"

Luiz Felipe Corrêa, pedagogo e coordenador

educacional da Escola Técnica Regional (Recife)

"Experiências positivas poderiam ser mais divulgadas.

Isso não é importante somente para a população em

geral, mas também para aqueles que pensam em seguir

carreira no magistério, mas acabam desencorajados por

só conhecerem o lado negativo da profissão"

Cínthia Cardoso de Siqueira, professora

do Colégio Santa Maria (São Paulo)
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em 2009 a página semanal "Saber". O vice-
presidente executivo e coordenador do setor de
cultura e educação da TV Cultura, Fernando
José de Almeida, destaca que é muito fácil
somente criticar a escola pública: "Qualquer
pessoa sem critérios faz isso, mas tal atitude
desmerece o enorme esforço do país para ter
93% de seus jovens e crianças na sala".

O ano de 2010 sgrá percussor de debates fun-
damentais para o setor. É importante que jor-
nalistas estejam atentos para temas importan-
tes, ainda que pouco difundidos, como o Plano
de Desenvolvimento da Educação. Fernanda
Campagnucci, jornalista e assessora do progra-
ma Observatório da Educação, afirma que é
uma espécie de PAC do ensino: "Como são
dezenas de metas e ações, os jornalistas têm
dificuldade de cobrir, mas eles precisam acom-
panhar mais de perto". Outro tema relevante é
a inserção do livro no ensino. A imprensa ainda

não absorveu completamente a realidade do
mercado de livros e dos programas de compra
de material didático pelo governo, parecendo
apenas refletir o que a sociedade pensa e sabe a
respeito. "A imprensa tem responsabilidade de
entender aquilo que a sociedade não entendeu.
Ela deve vencer aquilo que é senso comum e
trazer a questão sobre novos ângulos, inclusive
mostrando que a leitura ajuda na mudança de
perspectiva de vida das pessoas. Isso vai além
de ser analfabeto ou alfabetizado", destaca
Galeno Amorim, consultor internacional em
políticas públicas do livro e leitura e diretor do
Observatório do Livro.

Questões sobre informatização e a melhor
maneira de utilizar ferramentas tecnológicas em
sala de aula também movimentam o debate.
Muitos profissionais consultados relatam que os
equipamentos até chegam às escolas — conforme
é reíteradamente divulgado pela propaganda

LIÇÃO DE CASA SÃO MUITAS AS LACUNAS NA COBERTURA DA IMPRENSA SOBRE EDUCAÇÃO, SEGUNDO PROFISSIONAIS DA ÁREA



governamental —, mas ficam parados e são sub-
tilizados, pois não existe um currículo que auxilie
no acesso às tecnologias de informação. Pro-
fessores confidenciam, por exemplo, a persistên-
cia de um velho choque de gerações: o receio de
ligar um PC e saber menos do que os alunos.

Uma tendência educacional em amplo cresci-
mento depende incisivamente dessa inclusão
digital de alunos e principalmente professores.
Trata-se do chamado "ensino a distância" (EAD).
Desde 1986 as leis de diretrizes da educação
favorecem a prática, que recebeu apoio extra em
2002, quando o MEC homologou um parecer
que oficializa os cursos para o ensino público,
definindo os principais tópicos e exigências para
a realização do EAD. Desde então, a adesão ao
método cresceu mais de 32%, estendendo inclu-
sive para o ensino superior e escolas privadas.

Alguns veículos jornalísticos possuem proje-
tos para ajudar o educador na utilização eficien-

te de ferramentas como o computador e inter-
net, seja para o ensino tradicional ou EAD.
Almeida conta que a TV Cultura vem desenvol-
vendo produtos nessa área para atender a
demanda de entidades públicas ou instituições
como a Unesco: "Desenvolvemos uma série de
500 vídeos de formação de professores que
estão disponíveis nas escolas". Grossi insiste
que tais dispositivos só serão bem aproveitados
por meio de capacitação profissional. "Vejo o
computador como qualquer ou-tra ferramenta,
como o quadro ou o caderno. A questão é que ele
não é um fim, mas um meio para ensinar." Nesse
complexo jogo de causas e efeitos, a educação
brasileira ainda tem muito o que fazer para ser
uma referência no país e fora dele. No processo
de aprendizagem do aluno e de toda instituição'
escolar, o papel da imprensa é fundamental. D

"Colaborou Igor Ribeiro, editor-executivo.

VEJA MAIS
Outros depoimentos e

declarações integrais em
portalimprensa.com.br/

revista/254
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