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Resumo:  

Este artigo, além de realizar uma breve retomada da trajetória do jornalismo de educação 

no Brasil, analisa a realidade dos jornalistas que cobrem educação no país, cujo trabalho 

é impactado por entraves como o pequeno espaço concedido a temas educacionais nos 

noticiários, a dependência de fontes oficiais, a especialização precária e os prazos 

limitados para levantamento de informações. O artigo também sugere critérios para a 

realização de uma cobertura educacional de qualidade, fornecendo dois exemplos de 

reportagens bem sucedidas nesta área. 
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Introdução 

Parece ser unânime entre as opiniões: a educação é um dos pilares para a 

construção de uma sociedade. Nos editoriais, artigos de opinião e colunas, ela aparece 

como solução para os problemas sociais do Brasil ou até mesmo como motor para a 

produtividade do país5. 

                                                 
1 Trabalho submetido ao GP Comunicação e Educação, componente do 400 Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação 
2 Estudante de graduação do 4º ano do curso de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, e-mail: 

aplimaribeiro@hotmail.com 
3 Estudante de graduação do 4º ano do curso de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, e-mail: 

biacsantoro@gmail.com 
4 Estudante de graduação do 4º ano do curso de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, e-mail: 

biacsantoro@gmail.com 
5 Alguns artigos de opinião que colaboram com essa afirmação: “Educação é a solução para os problemas 

sociais no Brasil”, escrito pelo educador Darwin Júnior e publicado no portal Terra, no dia 2 mar. 2017. 

Disponível em:     <https://www.terra.com.br/noticias/dino/educacao-e-solucao-para-problemas-sociais-

no-brasil,1d19f9758928f795b8d5fe2fc582a5deepdzbh06.html>. Acesso em: 22 jun. 2017. 

“Educação é a solução”, de autoria de Mozarte Neves, do Instituto Ayrton Senna, postado pela IstoÉ em 9 

nov. 2016. Disponível em: <http://istoe.com.br/educacao-e-solucao/>. Acesso em: 22 jun. 2017. 

mailto:aplimaribeiro@hotmail.com
mailto:biacsantoro@gmail.com
mailto:biacsantoro@gmail.com
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No entanto, o espaço dedicado a este tema é reduzido nos periódicos de todo o 

país. Em "Papel, paredes, telas e redes: comunicação, jornalismo e educação", Dulcilia 

Buitoni, jornalista e professora, compartilha e critica a situação. "Apesar da constatação 

da importância da educação, convivemos com a angústia de constatar como a educação 

tem tão pouco espaço nos jornais, revistas, na televisão e na internet" (2015, p. 93). 

Além do tímido espaço destinado ao tema, outro aspecto sobre o jornalismo de 

educação também tem causado discussões: a qualidade da cobertura educacional. É neste 

sentido que este artigo pretende caminhar: estabelecer uma relação do campo do 

jornalismo e da educação, refletindo sobre os discursos de como deveria ser essa 

cobertura de qualidade e o que seria esta cobertura de qualidade. Portanto, não se trata e 

nem se pretende ser um guia para os jornalistas. Além disso, também pretendemos 

explicitar quais são as críticas feitas sobre a cobertura jornalística e, por outro lado, quais 

são os entraves encontrados pelos profissionais da mídia. 

Também pensando neste embate, surgiu em 2016 a Jeduca, associação de 

jornalistas de educação que pretende qualificar a cobertura, apoiando os repórteres que 

trabalham com o tema. Para isso, além de formarem uma rede de apoio, também fornecem 

materiais para consulta, como guias, manuais, bastidores de matérias.  

Em nosso artigo, utilizaremos um texto como base para refletir sobre o que é 

considerado uma boa cobertura de educação, sendo ele: “A cobertura pode ser diferente”, 

do autor Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

convidado para escrever para o site da Jeduca. E dois guias, um deles publicado pela Andi 

(Agência de Notícias dos Direitos da Infância), intitulado “Educação no Brasil: guia de 

referência para a cobertura jornalística”, de 2009. O outro “Fontes de Educação: Guia 

para Jornalistas”, de 2001, fruto do Fórum de Mídia & Educação. 

Para dar início à reflexão, faremos uma breve retomada da história do jornalismo 

de educação. Em seguida, desenvolveremos as perspectivas diante da cobertura 

educacional atualmente. Por fim, analisaremos duas matérias, produzidas em 2014 pela 

jornalista Mariana Tokarnia, da Agência Brasil. “Cineastas chamam atenção para 

planejamento de filmes e planejamentos das aulas” e “Pelo menos 43 mil escolas não têm 

equipamentos para exibir filmes” tiveram como plano de fundo uma lei que determinava, 

                                                 
E também o texto opinativo da Presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, intitulado “Educação: 

solução para nossas desigualdades?”, publicado pelo UOL Educação, em 25 jan. 2017. Disponível em: 

<https://educacao.uol.com.br/colunas/priscila-cruz/2017/01/25/educacao-solucao-para-as-nossas-

desigualdades.htm>. Acesso em: 22 jun. 2017. 
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para as escolas, a exibição mensal de, pelo menos, duas horas de filmes produzidos no 

Brasil. O trabalho de Tokarnia reflete alguns aspectos tidos como essenciais para uma 

boa cobertura de educação.  

 

 

Jornalismo de educação: breve história 

 Foi apenas a partir dos anos 1970 que os periódicos brasileiros concederam espaço 

exclusivo à cobertura em educação, com a criação de editorias específicas ao assunto, 

conforme apontou Rodrigo Pelegrini Ratier na tese “Jornalismo e jornalistas de educação 

no Brasil”, de 2015. No entanto, ainda na primeira metade do século XX, o tema já era 

amplamente discutido pela imprensa. 

No artigo “Em defesa de ‘legítimos interesses’”, de 2006, o autor Bruno Bontempi 

Jr. escreveu que a educação era um “assunto considerado de maior importância pelos 

redatores do jornal desde os tempos do Império” e que o tema “de fato ocupava um espaço 

considerável em órgãos de imprensa do porte de OESP (O Estado de São Paulo)”. 

Contrário a esta análise, Ratier argumenta que “o jornal paulista pode ser visto como uma 

exceção”. 

Como o próprio Bontempi Jr. analisou, a trajetória da cobertura educacional do 

jornal O Estado de São Paulo, entre os anos 1946 e 1957, foi fortemente marcada pelo 

intenso envolvimento de seu então administrador, Júlio de Mesquita Filho, com questões 

educacionais, especialmente no contexto de redemocratização com o fim do Estado Novo 

de Getúlio Vargas. Vale destacar que Mesquita Filho foi protagonista na fundação da 

então FFCL (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) da Universidade de São Paulo, 

onde conheceu o jovem e recém-licenciado Laerte Ramos de Carvalho, que veio a assinar 

colunas diárias em um espaço de destaque no jornal, a partir de 1946.  

Apesar da atenção concedida a questões educacionais nestes textos de opinião, 

Ratier destaca que tais publicações não tinham espaço específico, além de serem 

unicamente da alçada de intelectuais ligados à universidade. O autor aponta que a criação 

de uma área exclusiva, isto é, de editorias de educação, e a “estruturação de equipes 

jornalísticas dedicadas exclusivamente ou em parte” à cobertura do tema só se 

concretizou décadas depois, nos anos 1970 e 1980. 

A revista Escola, criada em 1971 pela Editora Abril, foi a primeira publicação 

brasileira a propor uma cobertura jornalística especializada em educação, mas não se 

posicionou como uma revista para informar o grande público, e sim os professores da 
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educação básica (Ratier). Tais profissionais são, aliás, o público-alvo de muitas das 

publicações que vieram a ser criadas em seguida, desenvolvendo, ao longo dos anos 1980, 

um mercado voltado para este setor, conforme retoma Ratier. 

Segundo o autor, a sobrevivência de muitas destas revistas “diante de um mercado 

frágil” foi devido a parcerias, como é o caso da revista Nova Escola, que surgiu em 1986 

de uma parceria com o MEC (Ministério da Educação) e é uma das poucas existentes até 

hoje, com venda de 250 mil exemplares em banca e assinaturas (novembro de 2015). 

Ratier, porém, faz uma ressalva a esse sucesso de circulação, já que “os principais clientes 

eram o MEC e secretarias municipais e estaduais da educação”. Ainda segundo ele, em 

2013 o Governo Federal gastou R$ 34,5 milhões na compra de 14,8 milhões de revistas 

para profissionais da educação. 

Atualmente, grande parte do espaço conquistado, entre os anos 1970 e 1980, pelas 

questões de educação em veículos cujo direcionamento é o grande público foi substituído 

por outras áreas da cobertura jornalística, como política e economia. A título de exemplo, 

Marco Luiz Cripa comparou, em sua tese de mestrado, de 2007, as mudanças no tamanho 

e na frequência das publicações sobre educação feitas pelo jornal Folha de S.Paulo, entre 

1973, quando a editoria de educação foi aberta no periódico, e 2002, ano em que as 

matérias sobre o tema já eram publicadas na editoria de Cotidiano, como será detalhado 

a seguir. 

 

Jornalismo de educação hoje 

 

 Cenário e perfil do jornalista 

Um dos aspectos do cenário do campo jornalístico, analisado por Rodrigo 

Pelegrini Ratier, trata da mercantilização: “está ligado à propagação de princípios 

econômicos neoliberais, com a produção de mídia sendo considerada mais como uma 

mercadoria do que como um bem público” (2015, p. 54). 

 Ignacio Ramonet, jornalista e sociólogo espanhol, aponta para este contexto em 

que a informação está inserida. “É que a informação é considerada essencialmente como 

mercadoria. Não é um discurso que tenha a vocação ética de educar o cidadão ou de 

informar (...) pois tem essencialmente e antes de mais nada uma perspectiva comercial. 

Compra-se e vende-se informação com o objetivo de obter lucros” (2003, p. 247). 

Segundo Ratier, o contexto da migração para internet e o enxugamento das 

redações “teve efeitos terríveis sobre o segmento [de jornalismo de educação] iniciando 
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uma nova onda de interrupções de publicações” (2015, p. 59). O autor indica a diminuição 

de equipes no Estado de São Paulo, na Folha de S.Paulo e no UOL Educação, demissões 

em massa em duas revistas para professores (Nova Escola e Educação), fechamento de 

editoria (R7 e Ig) e de três revistas (Gestão Escolar, Carta na Escola e Carta 

Fundamental), além da terceirização da produção no portal Terra.     

O jornal Folha de S.Paulo pode ser caracterizado como um exemplo de como a 

educação vem perdendo espaço por conta da lógica de mercado imposta ao jornalismo. 

Atualmente, as matérias sobre o tema são publicadas no caderno "Cotidiano", 

acompanhadas pelo olho "Educação" e com periodicidade esporádica. De 1970 até 

meados de 1985, a Educação recebia o status de editoria, com periodicidade diária, 

oscilando entre uma e cinco páginas (PEREIRA, 2009, p. 60). O fator econômico foi o 

preponderante para tais mudanças, conforme afirma Cripa: 

"(...) o modelo implantado pelo Projeto Folha é o de mercado, que busca atrair 

anunciantes e consumidores (leitores). É dessa concepção de jornalismo que se 

arvora o diretor de redação do jornal, Frias Filho, para relegar a cobertura da 

educação na Folha a um segundo plano, e dizer que ela não é maior porque o tema 

padece de "trepidação jornalística". Na realidade, queria dizer o manager que a 

área não produz espetáculos políticos e econômicos, e nas denúncias da cobertura 

cotidiana" (CRIPA, 2006, p. 130).  

 

No guia de produção jornalística, realizado pela organização ANDI - 

Comunicação e Direitos, coloca-se como responsabilidade do jornalista elevar as pautas 

de educação, garantindo a ela espaço uma vez que tem concorrentes fortes, como a 

política, economia, saúde, entre outros temas que conferem efeitos mais instantâneos na 

sociedade. E é esta uma das principais dificuldades apontadas para a inclusão da educação 

nas pautas: o tempo da educação, que normalmente é mais lento e de caráter menos 

imediato (ou como afirmou o diretor de redação da Folha, “padece de trepidação 

jornalística”).  

Consideramos “delicado” propor a responsabilização dos jornalistas para que 

levem as pautas de educação e garantam seu espaço, uma vez que não depende apenas 

deles para que as pautas educacionais sejam destaque ou ocupem espaço. Além disso, os 

processos de produção jornalística estão cada vez exigindo mais dos profissionais, que 

acumulam tarefas. 

Não é só o processo jornalístico “precário” das redações que implica em uma 

cobertura rasa da educação. A falta de conhecimento e preparo dos profissionais do ramo 

também é um fator. Complexo é um adjetivo possível para qualificar a seara da educação. 
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Leis, atores diversos, avaliações, pesquisas acadêmicas, comparações internacionais, 

entre outros formam o caldo educacional. Para quem pisa nesse terreno sem formação, a 

tarefa se torna ainda mais difícil.  

Segundo Ratier (2015), dentre os jornalistas de educação, 99% afirmam não ter 

recebido qualquer preparação para atuar no jornalismo de educação (p. 81). Dessa 

maneira, segundo o autor, é possível afirmar que os cursos de graduação não formam seus 

alunos para esta área do jornalismo. Além disso, não existe nenhum curso de pós-

graduação latu sensu que aborde o assunto. Para Ratier, isso é um entrave para a 

legitimação da área (2015, p. 47).   

  

 

Críticas e sugestões 

Para entendermos o que é necessário para uma cobertura jornalística em educação 

é necessário voltarmos uma casa, definindo a própria atividade jornalística. O que é o 

jornalismo? Segundo o português radicado no Brasil, Manuel Carlos Chaparro, trata-se 

da atividade “que informa e interpreta, para o mundo, o que de relevante acontece no 

próprio mundo” e também “linguagem e espaço público dos conflitos que interessam a 

sociedade” (2014, 49). 

Nas críticas voltadas ao jornalismo de educação que vem sendo produzido, alguns 

autores indicam justamente a falta de conflitos expostos nas matérias. Em duas 

dissertações de mestrado que analisam o jornalismo de educação especificamente do 

jornal Folha de S. Paulo, a cobertura educacional é qualificada como marcadamente de 

caráter oficialista (CRIPA, 2007; PEREIRA, 2009). No texto “A cobertura pode ser 

diferente”, de Daniel Cara, o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação também aponta para o oficialismo da cobertura. “(...) o que ocorre muito pouco 

por aqui é a devida problematização dos dados e das opiniões oficiais. Quando muito há 

apenas um criticismo superficial”.  

Caminha na mesma direção a crítica da Andi, no guia de produção jornalística, 

sobre a questão das fontes: “As análises de mídia elaboradas pela Andi vêm demonstrando 

que, em quase todos os temas, a principal fonte da notícia é o poder público” (2009, p. 

88). Pais e alunos são os menos ouvidos pelos jornalistas, de acordo com o guia, que 

associa isso ao fato de haver poucas organizações representativas para falar por eles. 

Segundo o manual, o jornalista deve sim acompanhar os governos. No entanto, não deve 

ser refém da pauta que vem desses órgãos. Como direcionamento da questão, o guia 
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propõe: “o melhor caminho possível, sem dúvida, é procurar sempre que possível, o maior 

número de fontes e personagens envolvidos no processo de aprendizagem. (...) esse 

contato mais intenso ajuda a ter uma visão mais crítica” (2009, p. 88). Sindicatos, pais, 

professores, especialistas, Ministério Público, alunos e ONGs são alguns atores da 

educação sugeridos pelo manual.   

Com a intenção de preencher essa lacuna de fontes, foi elaborado o guia de fontes 

da sociedade civil, fruto do Fórum Mídia & Educação, de 2001, com mais de 200 fontes. 

Ainda sobre a questão das fontes, Ratier indica o surgimento de outros “players” 

no campo educacional, como “institutos e fundações ligados a empresas ou às famílias 

que controlam companhias” (2015, p. 60). Como por exemplo a Fundação Lemann 

(Ambev), Fundação Vitor Civita (Grupo Abril e Gerdau), entre outros. Esse tipo de fonte 

é visto com criticidade por Daniel Cara: “além do oficialismo, os anunciantes privados 

agendam demasiadamente os veículos de imprensa. E suas posições também não são 

adequadamente analisadas e problematizadas”. 

Como observado no tópico anterior, os jornalistas sofrem com a falta de tempo 

dentro das redações. Em seu artigo, Daniel Cara aponta para este fato como um fator que 

empurra o repórter para a dependência da fonte. 

 

Exemplo de cobertura educacional 

Como exemplo de análise de uma cobertura com qualidade, escolhemos duas 

matérias produzidas em 2014 pela jornalista Mariana Tokarnia, da Agência Brasil. Assim, 

conseguiremos explicitar as características de uma boa cobertura em educação propostas 

nos manuais “Educação no Brasil: guia de referência para a cobertura jornalística”, de 

2009, e “Fontes de Educação: Guia para Jornalistas”, de 2001. 

“Cineastas chamam a atenção para seleção de filmes e planejamento das aulas” e 

“Pelo menos 43 mil escolas brasileiras não têm equipamentos para exibir filmes” foram 

as duas matérias escolhidas e que tiveram como plano de fundo uma lei que determinava, 

para as escolas, a exibição mensal de, pelo menos, duas horas de filmes produzidos no 

Brasil.  

Ao invés de se ater somente ao aspecto factual da notícia, a jornalista foi atrás de 

outros focos sobre a medida. Houve a compreensão do “tempo próprio da educação” 

(Fontes em Educação, 2001, p. 16), principalmente no que se refere à matéria sobre a falta 

de equipamentos para exibição dos filmes feitos em território nacional. Isso porque a 
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repórter, por meio da análise dos dados, conseguiu antecipar as possíveis dificuldades de 

aplicação da lei, contribuindo para que as ações do governo fossem fiscalizadas, como é 

indicado no guia de fontes, do Fórum Mídia & Educação. Soube também quem questionar 

para cobrar como seria aplicada a lei: as Secretarias Estaduais de Educação.  

Além disso, operou de maneira com que os cidadãos não apenas soubessem sobre 

seu direito (CENPEC, 2001) (exibição de pelo menos duas horas de filmes nacionais) 

mas também refletissem sobre eles. Na matéria “Cineastas chamam atenção para seleção 

de filmes”, por exemplo, a professora entrevistada Ramayana Lira indica alguns possíveis 

“contras” da lei, ela diz: “quando entra como substituto do professor ou como simples 

dispositivo para compensar buraco na ausência do professor”. Dessa maneira, a partir de 

suas fontes, Tokarnia conseguiu fazer um balanço da lei, sem que fosse superficial. 

A jornalista também optou por uma variedade de fontes oficiais do poder público 

e não oficiais (cineastas, professores). No entanto, não entrevistou nenhum aluno ou pai. 

Na matéria sobre a opinião dos cineastas seria interessante ter abordado a perspectiva de 

planejamento de aulas.  

Como proposto pelo guia de fontes (2001), o foco da reportagem deve ser o 

interesse do cidadão, objetivo alcançado pelo trabalho da repórter. 

 

Conclusão 

Analisando a história do jornalismo de educação, percebemos que é uma trajetória 

acidentada (RUTIER, 2015, p. 40). O tema já possuiu mais relevância em alguns 

periódicos, por exemplo no jornal Folha de S.Paulo. Ainda assim, nunca possuiu um 

espaço abrangente na imprensa de maneira geral. 

Sem formação adequada por grande parte dos jornalistas que trabalham com o 

tema e com condições de trabalhos muitas vezes precarizadas, o jornalismo de educação 

sofre com uma cobertura considerada superficial e marcadamente oficialista. A lógica de 

mercado imposta ao jornalismo também “exclui” a educação, uma vez que o tema não 

possui “trepidação jornalística”, conforme afirmou Frias Filho, diretor de redação da 

Folha.   

Por outro lado, vemos, por exemplo com a criação da Jeduca, que os jornalistas 

vem se empenhado para a melhora desse cenário. E que apesar da “maré contrária” é 

possível encontrar matérias e reportagens com qualidade jornalística, como no caso 

abordado, que ilustrou algumas sugestões dos manuais.  
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Quanto às principais qualidades e sugestões de melhoria para uma boa cobertura, 

percebemos que têm maior destaque a pluralidade de vozes, pontuando os conflitos 

existentes, e as pautas voltadas para o interesse dos cidadãos e cidadãs.   

Como perspectiva para uma mudança na qualidade jornalística, a Jeduca realizou, 

em junho de 2017, em São Paulo, o I Congresso de Jornalismo de Educação, que 

promoveu um debate sobre o tema, dando voz a jornalistas especializados em educação, 

pesquisadores da área, além de representantes do governo, de escolas e de organizações 

não-governamentais que atuam em prol da educação. 
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