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resse da grande imprensa. 

Para Veet Vivarta, secretário exe

cutivo da Andi - Comunicação e 

Direitos (Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância), a cobertura 

da imprensa na área educacional 

apresenta avanços importantes, 

principalmente quando se trata de 

uma análise quantitativa. Segundo 

ele, o crescimento do espaço de

dicado aos direitos da criança e do 

adolescente como um todo, foco de 

estudo da Andi, é o primeiro fator 

a ser considerado. Desde 1996, a 

Andi monitora entre 40 e 50 veícu

los diários brasileiros. No primeiro 

ano, o levantamento indicou 11 

mil reportagens sobre o tema. Em 

2010, última aferição realizada, o 

volume chegou a 150 mil no ano. 

"Esses números influenciam, dire

tamente, na consolidação do setor 

como prioridade na mídia", avalia. 

Nesse contexto, a cobertura 

específica do tema educação co

meçou a se tornar mais relevante 

a partir do final da década de 90. 

"Houve sem dúvida uma diversifi

cação. Enquanto em 1996 e 1997, 

por exemplo, outros temas impor

tantes sobre criança e adolescen

te apareciam com mais força, em 

1998, a educação se consolidou e 

passou a ser o assunto mais abor

dado dentro de nossa avaliação", 

diz Vivarta, se referindo a rankings 

quantitativos frequentemente ela

borados pela Andi . 

Outro dado representativo é 

que antes os jornais dos chamados 

grandes centros, como São Paulo 

e Rio de Janeiro, predominavam 

nessa cobertura. Hoje, afirma o 

secretário executivo da Andi , os 

veículos regionais importantes co

meçam a aparecer no ranking. "É 

importante ressaltar que a mídia 
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das capitais não reduziu espaço e, 

sim, os outros é que avançaram. 

Estes elementos, dentro do cená

rio geral, servem para contextuali

zar a cobertura." 

I N D I C A D O R E S 

O aumento considerável na di

vulgação de indicadores por pane 

do governo federal ajudou na evolu

ção do processo. Na visão de Vivar

ta, os temas relacionados a políticas 

públicas de educação contribuem 

de forma direta para o debate. 

O último ranking elaborado 

pela Andi detectou 17 temas so

bre educação na agenda social. 

"Ao todo 66% (ou dois terços) da 

cobertura contemplam, em algum 

momento, o tema educação, em 

comparação com apenas 4,8% de 

assuntos sobre violência infantil. 

Isso sempre com um viés de polí

tica pública. Os números são uma 

boa notícia, porque apesar de de

tectarmos problemas na cobertura 

do setor, tivemos grandes avanços 

em relação a outras agendas temá

ticas", diz Vivarta. 

Mas ele aponta deficiências. 

"Existem alguns limites na cobertu

ra, como as discussões sobre orça

mento, que são sempre complica

das por se tratar de um tópico mais 

técnico e que exige a participação 

de um repórter especializado para 

traduzir os números, o que nem 

sempre é possível. Este fenômeno é 

decorrente do fim das editorias de 

educação e do jornalismo investiga-

tivo, de um modo geral. A cobertura 

do Legislativo, em seus três níveis, 

também deixa a desejar", avalia. 

Na opinião do repórter de edu

cação do jornal O Estado de S. Pau

lo, Paulo Saldaria, o Judiciário, por 

exemplo, tem forte influência nos 

assuntos de interesse da mídia. 

"Certamente o Judiciário pauta 

mais os veículos de comunicação 

do que a educação, principal

mente quando ele toma decisões 

a respeito das demandas do setor. 

É fácil notar que quando o Judi

ciário impõe decisões, atua efeti

vamente em causas que chamam 

a atenção e têm muito mais chan

ces de se transformar em notícia", 

exemplifica o repórter. E, apesar 

do aumento da quantidade de no

tícias sobre educação nos jornais, 

ele ainda se ressente da falta de 

espaço. "Eu tenho de travar uma 

verdadeira guerra para emplacar 

as matérias de educação, pois te

nho de concorrer pelo espaço com 

outras editorias, apesar de o jornal 

ter um espaço para a área", diz. 

R E S U L T A D O S 

Camilla Salmazi, gerente de co

municação do Todos pela Educa

ção, tem a convicção de que, nos 

últimos anos, a cobertura cresceu, 

com algumas variações entre o Ian-
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çamento e o fechamento de espa

ços dedicados especificamente à 

educação nos veículos de impren

sa. Contudo, ressalta, sempre pode 

ser melhor, pois o tema se relacio

na diretamente com os mais varia

dos setores da vida do país, como 

economia, esporte, saúde etc. 

Os aspectos fundamentais, 

explica Camilla, têm ganhado 

espaço, especialmente com a di

vulgação expressiva de resultados 

estatísticos. "Há alguns anos não 

havia a divulgação de indicadores. 

Essa prática, sem dúvida, estimula 

o debate sobre educação." Entre

tanto, ela alerta para que a cober

tura não se limite, apenas, à d i 

vulgação de números e rankings, 

sob pena de se fixar em uma su

perficialidade que não interessa a 

ninguém. 

Segundo a representante do 

movimento, os profissionais de 

imprensa devem aproveitar es

ses indicadores para ganhar sub

sídios, no sentido de investigar, 

contar histórias e indicar cami

nhos para uma análise mais apro

fundada e a consequente melhoria 

da cobertura do setor. Esse fator, 

na opinião de Camilla, sofre influ

ência, inclusive, da qualidade dos 

jornalistas que atuam na área. "A 

melhor forma de dar confiabilida

de aos dados é trabalhá-los bem e 

retirar deles pautas mais atraentes 

para o leitor. Isso vem ocorrendo, 

embora prejudicado pela rotina 

limitadora das redações e pela dis

puta por espaço entre editorias. O 

imediatismo on-line também atra

palha, forçando os profissionais a 

partir para o lado mais simples da 

cobertura", analisa. 

O jornalista Luciano Máximo, 

repórter de educação do jornal Va

lor Econômico, concorda. Para ele, 

é compromisso dos profissionais 

de imprensa se especializarem no 

assunto, mesmo nos temas de viés 

econômico. "O jornalista precisa 

se aprofundar, pegar os dados dos 

economistas e fazer o contrapon

to. O jornalista tem de ser crítico, 

estudar mais, levantar questiona

mentos e não apenas publicar os 

números e dados econômicos", 

exemplifica. 

Na opinião de Camilla, o Pla

no Nacional de Educação (PNE) 

acabou ganhando, sem querer, 

espaço significativo na mídia, 

principalmente pelo fato de estar 

tramitando há quase três anos na 

Comissão de Educação e Cultura 

do Congresso Nacional. "Inicial

mente, o PNE foi pouco discuti-

Uma das mais prestigiadas 

premiações de jornalismo 

comprova o peso maior que 

a cobertura do setor vem 

conquistando dia a dia. Pelo terceiro 

ano consecutivo, a organização 

do Prêmio Esso de Jornalismo 

seleciona os melhores trabalhos 

da imprensa sobre educação. 

Para Ruy Portilho, coordenador 

do prêmio, o surgimento da nova 

categoria acabou suprindo o vazio 

deixado pelo extinto Prêmio Ayrton 

Senna. "A premiação tinha foco 

na área educacional. O Prêmio 

Esso, involuntariamente, passou 

a ser a nova referência." Em 2011, 

o trabalho vencedor foi a série de 

reportagens Mestre com carinho, 

publicada no Jornal de Santa 

Catarina. A equipe, formada por 

Tatiana dos Santos, Cleisi Soares, 

Gilmar de Souza e Arivaldo Hermes, 

mostrou como professores do 

Vale do Itajaíe litoral de Santa 

Catarina usavam a criatividade 

para estimular a aprendizagem 

em escolas particulares e públicas. 

Em 2012, o vencedor foi a série 

de reportagens, publicada no 

jornal O Globo, sob o título Aula 

de excelência na pobreza. A partir 

de uma investigação de dados do 

MEC, foi possível aos repórteres 

Antonio Góis, Chico Otávio, Ef rém 

Ribeiro, Odilon Rios, Letícia Lins e 

Carolina Benevides identificarem 

escolas que, em situações 

adversas, conseguem fazer mais 

por seus alunos. Os vencedores 

deste ano serão conhecidos em 

novembro. 
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do, mas, em função da demora, 

se transformou em notícia fre

quente. Contudo, as abordagens 

eram mais sobre o atraso do que 

em relação ao conteúdo do pro

grama e sua implementação. Mas 

acho que isso não importa, pois o 

que vale é que deixou o assunto 

mais quente. E isso, num segundo 

momento, pode chamar a socie

dade para a discussão. Aliás, do 

plano, o que gerou mais matérias 

foram os investimentos destinados 

à educação. Houve muito debate, 

mas, novamente, mal direcionado, 

pois se falava mais dos percentuais 

do que do destino para o encami

nhamento dos recursos." 

No entanto, Camilla faz uma 

critica. "Sinto na imprensa, de 

um modo geral, a pouca divulga

ção de bons exemplos. Há muita 

coisa boa sendo feita e levar isso 

à opinião pública ajuda a divulgar 

e multiplicar as ações positivas. 

Esses assuntos fogem da chama

da grande mídia, que se preocupa 

mais com os temas pontuais." 

PAUTA O F I C I A L 

A jornalista Fernanda Campag-

nucci é ex-coordenadora do Ob

servatório da Educação, criado 

pela ONG Ação Educativa, além 

de pesquisadora da Faculdade de 

Educação da Universidade de São 

Paulo (USP). Ela lembra que, na 

época da criação do órgão, em 

2002, o diagnóstico inicial apon

tava para uma cobertura deficien

te. "As notícias e opiniões eram 

quase sempre pautadas pelos três 

níveis de governo, por meio do 

Ministério da Educação (MEC) 

e secretarias estaduais e muni 

cipais. Outro ponto observado 

é que a comunidade escolar não 

era ouvida. Este quadro indicava 

a necessidade de pluralizar a dis

cussão", lembra. 

Em mais de dez anos de atua

ção, segundo Fernanda, houve um 

crescimento significativo na co

bertura e novas vozes passaram a 

ser ouvidas, como pesquisadores, 

que não serviam de fontes à época. 

Mas o professor continua invisível 

nas páginas. "Outro problema 

que ainda ocorre é a ausência de 

professores no noticiário, além do 

hábito da grande imprensa de ou

vir as mesmas pessoas. Este pano

rama levou o Observatório a criar 

um banco de fontes, com mais de 

200 especialistas divididos por 

área", explica. 

Para a ausência do professor na 

mídia, Fernanda tem uma expli

cação. "Ele não se sente à vontade 

para expor sua opinião. No Bra

sil, ainda há a cultura do silêncio, 

provocada por anos de ditadura 

militar, que manteve, no estatuto 

dos servidores públicos, a proibi

ção de falar com a imprensa. Essa 

prática foi revogada, mas ainda 

existe de forma simbólica." 

Para o editor-adjunto de País de 

O Globo, Antonio Gois, um dos 

jornalistas mais reconhecidos na 

cobertura educacional no país, a 

falta de entendimento entre repor

teres e os entrevistados, as chama

das "fontes", é um dos desafios. 

"Entre as principais dificuldades 

enfrentadas está a falta de preparo 

do jornalista de um lado, e a falta 

de interesse ou paciência da fon

te de entender que o jornal é um 

produto que tem de ser ágil e con

ciso, e que o risco de simplificação 

ou erro sempre existe, e faz parte 

do nosso cotidiano." 

Fernanda sugere alternativas 

para que a cobertura da impren

sa avance ainda mais. "Além da 

necessidade da pluralidade de 

vozes no debate democrático, a 

concepção de educação precisa 

mudar. Houve progressos, mas o 

setor não pode ser reduzido ape

nas a um instrumento para o de

senvolvimento. Isso tem impacto 

na forma como a mídia registra os 

temas do setor. Outro problema 

é o excesso de divulgação de ín

dices, exames, avaliações, inter

nacionais ou não. São assuntos 

episódicos." Os indicadores, afir

ma Fernanda, geram a cultura do 

ranqueamento, que faz com que 

a imprensa abuse de posicionar o 

Brasil, o estado e a escola. "Esta 

prática não ajuda a entender a si

tuação da educação." 

A pesquisadora entende que 

alguns temas importantes são 

marginalizados pelos veículos de 

comunicação. "Falta falar da Edu

cação de Jovens e Adultos (EJA), 

um grande desafio, e não há um 

monitoramento da imprensa, no 

sentido de fiscalizar se o progra

ma está funcionando. Outro as

sunto esquecido é o Custo Aluno 

Qualidade (CAQi), modelo de fi

nanciamento da Educação Básica. 

A educação nas prisões também é 

ignorada. E é um tema que preci

sa ser debatido, pois somente 8% 

da população carcerária tem aces

so e, assim mesmo, o programa é 

desestruturado." 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 197, p. 88-94, set. 2013.




