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RESUMO 

 

ANDRADE, Fernanda Silva de. O que o brasil quer ser quando crescer? Análise 
do jornalismo de educação e seu papel na atualidade. São Paulo, 2018. 126 f. 
(Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e 
Comunicação, para a obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo). 

 

O projeto “O que o brasil quer ser quando crescer? Análise do jornalismo de educação 

e seu papel na atualidade” consiste na análise do jornalismo de educação, com foco 

no que realiza o portal Folha de S. Paulo, visando compreender de que maneira a 

educação que aborda a formação política e cidadã do sujeito é retratada na sociedade 

e, sumariamente, no portal. O mesmo analisará de que maneira esses fatos são 

expostos para a sociedade, mostrando qual o espaço dado a Educação e ao 

Jornalismo de Educação nos veículos de comunicação. Na pesquisa, também serão 

levados em conta resultados, apontamentos, mudanças e retratos sobre o ensino de 

crianças e adolescentes no Brasil, ao longo dos anos, para compreender os motivos 

por trás do baixo nível educacional em que o país se encontra. Dentre as hipóteses 

que pretendem responder à questão levantada é possível citar, principalmente, que, 

com a ausência de pautas voltadas a formação básica e fundamental da criança e 

adolescente, tanto por causa dos critérios de noticiabilidade, quanto pela falta de 

notoriedade dada a editoria de Educação, a população torna-se carente de conteúdos 

voltados a esse assunto, não compreendendo que a educação é algo que pode dar 

maior poder e senso crítico frente a realidade vivida por cada um. Ao longo do estudo 

é possível compreender também a influência do mercado nos meios de comunicação 

e como isso interfere o que pode ou não ser pautado para a sociedade, sofrendo 

interferência de interesses mercadológicos, o que faz, algumas vezes, com que os 

veículos de comunicação abandonem a função social do jornalismo.  

 

Palavras-chave: jornalismo de educação, educação, política, sociedade.  



 
 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, Fernanda Silva de. What does Brazil want to be when it grows up? 
Analysis of education journalism and its role nowadays. São Paulo, 2018. 126 f. 
(Final term paper presented to Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, for 
the consent of bachelor degree in Social Communication with specialization in 
Journalism). 

 

The project "what does Brazil want to be when it grows up - analysis of Educational 

Journalism and its role nowadays" consists of the analysis of Educational Journalism 
focused on the work done at Folha de S. Paulo, aiming at understanding how education 

regarding political and citizenship of beings is portrait in society and, summarily, in the 

website. Such paper will analyze how these facts are exposed to society showing 

what's the space given to education and Educational Journalism in communication 

vehicles. In this research there will also be taken into consideration results, 

appointments, chances and portraits of children's education in Brazil throughout the 

years in order to understand the reasons behind the low educational level in which the 

country stands. Within the hypothesis that aim at answering the questions raised, it's 

possible to mention, primarily, that with the absence of themes directed to Basic and 

Fundamental Education of children and adolescents, because of news criteria, and 

also for the lack of visibility given to this editorial office, the population becomes in need 

of content on this matter, comprehending that education is something that can give 

higher power and common sense over the reality faced by individuals. Alongside this 

study, it's also possible to understand the influence of the market on the means of 

communication and how this interferes on what can and cannot be published for 

society, what occasionally makes communication vehicles abandon the social role of 

journalism. 

 

 

Key-words: education journalism, education, politics, society. 
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Introdução 

Para Platão (1999, p. 92), a educação “consiste na formação correta que mais 

intensamente atrai a alma da criança durante a brincadeira para o amor daquela 

atividade da qual, ao se tornar adulto, terá que deter perfeito domínio (grifo meu)”. Na 

realidade atual da educação brasileira, seria essa premissa levada em consideração? 

Segundo o último estudo realizado pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), que contou com a participação de 36 países e analisou 

qual o nível de educação que essas nações prestam a sua população, o Brasil 

encontra-se na penúltima posição – 35º lugar (OCDE Better Life Index, 2017). 

Já em pesquisa realizada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA, na sigla em inglês), referente ao ano de 2015, o Brasil aparece em 63ª posição. 

No censo divulgado no final de 2016 foram, ao todo, 70 países participantes, no qual 

foi medida a noção dos alunos em matemática, leitura e ciências. 

Olhando para dentro do país, essa realidade só se confirma. No último levantamento 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada 

em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmou-se que 

são cerca de 11,8 milhões de pessoas com mais de 15 anos em situação de 

analfabetismo no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), analfabetos são aqueles que não conseguem ler ou escrever bilhetes simples.  

Há nessa realidade ainda o considerado analfabeto funcional, que é, segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 

na sigla original, em inglês), alguém em situação diferente daqueles que não tiveram 

acesso à educação e nunca puderam ir para a Escola por mais de um ano. O 

analfabeto funcional é: 

Uma pessoa funcionalmente analfabeta, requerida para uma atuação eficaz 
em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando 
a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do 
desenvolvimento de sua comunidade. (VUOLO, 2014, Todos pela Educação). 

Porém, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender 

textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Essa 

realidade é vivida atualmente por cerca de 70% da população que não frequentaram 
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a escola ou têm no máximo quatro anos de escolaridade (Indicador De Alfabetismo 

Funcional – INAF, Instituto Paulo Montenegro, 2016)  

Esse montante impacta diretamente em outro número expressivo ao levarmos em 

consideração o grau de instrução do brasileiro. Ainda segundo a Pnad Contínua, 

apenas 51% da população adulta do país (66,3 milhões de pessoas) havia concluído 

o ensino fundamental até o final de 2016. Desses, apenas 15,3% chegaram ao ensino 

superior e o concluíram. 

Tendo em vista as colocações do Brasil nestes rankings, é necessário refletir sobre 

qual ensino é proposto aos nossos cidadãos, ainda na etapa primária de formação, 

para que os resultados atingidos sejam, como apresentados, tão preocupantes para 

o país.  

Para compreendermos essa problemática a partir do olhar da Comunicação Social, o 

projeto analisa de que maneira esses fatos são expostos para a sociedade, mostrando 

qual o espaço dado ao Jornalismo de Educação nos veículos de comunicação. Na 

pesquisa, também são levados em conta resultados, apontamentos, fatos e mudanças 

sobre o ensino de crianças e adolescentes. 

Desta forma, estudos sobre propostas educacionais, formações psicológica e social 

dos indivíduos e dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional brasileiro fazem 

parte do escopo teórico deste trabalho. Assim, é possível analisar de maneira ampla 

as problemáticas que envolvem a situação da educação brasileira e quais são as 

falhas e acertos da mídia, em seu papel social, ao comunicar isso à população. 

Atualmente, 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional são investidos em 

educação e a meta para o ano de 2017 era de elevar esse montante para 7%. Porém, 

com o decorrer do ano e com a série de mudanças governamentais as quais o país 

foi acometido, houve uma queda nesta previsão, fazendo com que a Educação viesse 

a perder, ainda no primeiro trimestre do ano passado, R$ 4,3 bilhões com corte 

orçamentário. A quantia que, mesmo assim, em comparação a outros países, é 

considerada alta, não surte resultados positivos, tampouco crescentes, já que, quando 

é feito o cálculo de investimento por estudante, o país investe apenas 5,6 mil dólares 

por ano por aluno – cerca de 466 dólares mensais (Education at a Glance, OCDE, 

2017) –  fazendo com que o montante se torne abaixo do necessário. 
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Segundo o Ministério da Educação (MEC), hoje o Brasil conta com, ao todo, cerca 

de 38 milhões de estudantes apenas na rede pública de ensino. De forma mais 

específica, 20% deste total encontra-se em São Paulo, o Estado mais rico da 

federação, responsável por 32% do PIB do país (Contas Regionais do Brasil 2010 – 

2013). Dentre esses, 5 milhões são alunos do ensino fundamental, tendo entre 6 e 14 

anos, em média (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo)1. 

Esses estudantes iniciam sua vida acadêmica e de educação multidisciplinar com nota 

média 6,3 e, ao final de sua trajetória no ensino fundamental, caem para 5,6, segundo 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Esses discentes, quando 

chegam ao ensino médio, completam apenas 86% do quadro, demonstrando a partir 

desse ponto outra problemática da educação no país: a evasão escolar. 

Os motivos por trás do desinteresse e, consequentemente, desistência desses 

sujeitos da escola não são apenas subjetivos, mas têm relação direta com as 

condições sociais, econômicas e culturais nas quais essa criança vive. Esse conjunto 

de fatores influencia diretamente no desempenho escolar e os estudos revelam que o 

acesso à educação não é igual para todos, já que, no último levantamento realizado 

pelo movimento Todos Pela Educação, desde o ensino fundamental, ao ensino médio, 

o número de crianças e adolescentes matriculados difere em média 15%, dependendo 

de qual sua raça (Pnad/IBGE). 

 

  

                                                             
1 Estudo disponível em <http://www.educacao.sp.gov.br/censo-escolar> Acesso em 30/05/2018. 
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Figura 1: % de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola - Brasil  

 
Fonte: Todos Pela Educação, Pnad/IBGE2 

 

Figura 2: % de pessoas com 16 anos que concluíram o Ensino Fund. - Brasil 

 
Fonte: Todos Pela Educação, Pnad/IBGE 

  

                                                             
2 Disponível em https://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/conteudo-geral/> Acesso em 
30/05/2018. 
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Figura 3: % de jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola - Brasil 

 
Fonte: Todos Pela Educação, Pnad/IBGE 

Enquanto crianças de famílias com maior renda financeira, que são brancas e têm 

mães de escolaridade mais alta, estão matriculadas em altas proporções, crianças 

provenientes de lares mais pobres, negras, com mães de baixa escolaridade e/ou 

residentes em áreas rurais têm o número de matrículas significativamente inferior, ao 

serem comparadas (KAPPEL, 2005).  

A falta de oportunidades em cadeia gera falta de interesse em grande parte da 

população em assuntos que deveriam ser fomentados ainda em sua infância, como o 

interesse pela leitura. Segundo relatório do Banco Mundial estima-se que o Brasil vá 

demorar 260 anos para atingir o nível de leitura de países desenvolvidos (World 

Development Report, 2018). Esse dado se confirma a partir de outro resultado, 

extraído da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que afirma que 30% 

dos entrevistados nunca se quer compraram um livro (Instituto Pró-Livro, 2016). 

E, para os que têm a oportunidade de estar matriculados de maneira regular, seja na 

rede pública ou privada, há uma grade curricular que promove obrigatoriamente 

apenas o estudo de, conforme o art. 26 da Lei nº 9.394/96: Língua Portuguesa, 

Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural (subentende-se as disciplinas 

História, Geografia, Ciências da Natureza e Ciências Humanas), bem como o ensino 

da Arte, Educação Física e o Ensino Religioso. Sem o fomento de disciplinas que 

abordem temas pertinentes à formação social, o cidadão acaba por não ser incitado a 
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tornar-se protagonista de sua história, formando assim mais uma problemática em 

torno da educação brasileira atual. 

O projeto em questão que busca compreender as problemáticas levantadas, faz parte 

da Linha de Investigação 1 das práticas investigativas estabelecidas pela FAPCOM, 

que engloba a relação que há entre a comunicação, a sociedade, a educação e a 

cultura. A linha de pesquisa na qual o projeto se enquadra é a Linha Específica 5 do 

curso de jornalismo: narrativas jornalísticas. 

Dessa forma, a pesquisa parte do seguinte problema: De que maneira a educação 

que aborda a formação política e cidadã do sujeito é retratada no portal Folha de S. 

Paulo?  

A partir dela, levanta-se a hipótese de que o portal Folha de S. Paulo enfatiza a 

educação por meio de reportagens e artigos voltados, sobretudo, ao Ensino Médio e 

Técnico, tendo em vista as recentes reformas da Educação. Isso faz com que a 

construção da agenda jornalística, de mostrar a importância do Ensino Fundamental, 

seja perdida, fazendo assim com que a população não paute o assunto da maneira 

que ele se torna necessário.  

Como segunda hipótese, é levantado o pensamento de que um maior foco na 

educação fundamental, que fomente a construção da consciência política e cidadã no 

sujeito, faça com que as crianças e adolescentes tenham a consciência dos seus 

futuros deveres e direitos, como componentes de uma sociedade democrática. Assim, 

as chances de esses se tornarem adultos mais conscientes e responsáveis de seus 

atos tendem a aumentar. 

Para o jornalismo, abordar esse tema é não só tocar em um assunto delicado na 

sociedade atual e questionar se aqueles em exercício de poder estão agindo em prol 

de uma boa educação para todos, como também quebrar paradigmas da própria 

comunicação. 

Isso, pois, ao questionar o porquê de o tema proposto nessa pesquisa não ser tratado 

como parte da agenda jornalística, perdendo assim espaço para assuntos que 

abrangem a educação apenas como concorrência em vestibulares de grandes 

universidades e a preparação para esses, há o olhar mais aprofundado para qual o 
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tipo de jornalismo é proposto sobre um assunto tão relevante para a sociedade 

atualmente. 

O portal Folha de S. Paulo foi escolhido como objeto de análise, pois é, atualmente, 

um dos principais conglomerados de mídia do país – principalmente após a união do 

mesmo com o Portal UOL, adentrando ao Grupo Folha. Além disso, a Folha (como é 

popularmente conhecida) é o jornal diário brasileiro com maior número de tiragem e 

circulação da atualidade (dado auditado pelo Instituto Verificador de Circulação). São 

ao todo (contando mídia digital e impressa) 292.331 edições. 

O trabalho tem como objetivo geral compreender, por meio da análise de conteúdo, 

como a educação, com foco na construção política e cidadã do sujeito, é retratada no 
portal Folha de S. Paulo. Delimitou-se como objetivo específico examinar e identificar 

qual abordagem é feita pelo jornalismo de educação do veículo em questão, para, 

assim, compreender quais assuntos pautam sua agenda e a quem esses assuntos 

são direcionados.  

Para tanto, a pesquisa será dividida em três capítulos, os quais tem por finalidade, 

adentrar o universo a ser explorado (educação), compreender como ele é transmitido 

e explorado na mídia (jornalismo de educação) e, por fim, analisar na prática como o 

problema de pesquisa é exposto no veículo escolhido (análise do Portal Folha de S. 

Paulo). 

No primeiro capítulo, ao tratar da educação e da formação do ser social e político no 

Brasil, será possível compreender: a proposta da educação e qual o papel dessa na 

formação das sociedades; como ocorre, por meio da educação, o fomento do 

pensamento social, que dá ao sujeito a possibilidade de argumentar e se colocar como 

protagonista de seu ciclo social; se essa formação para a sociedade foi e é inserida 

na grade curricular de ensino no Brasil e como o cidadão brasileiro reage a sua 

realidade; se a formação política e social existe no país, para quem ela é destinada e 

se há a igualdade proposta constitucionalmente; e, por fim, quais as alternativas para 

transformar as problemáticas expostas e como elas se propõem a transformar a 

educação. 

Já no segundo capítulo, o estudo se voltará para o Jornalismo de Educação e, em 

suma, serão abordados: qual o dever do jornalismo, ainda mais no atual momento, 

em que os meios de comunicação se proliferaram e que diversas notícias (sendo 
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essas verídicas ou não, sendo, nesse caso, conhecidas como fake news) chegam à 

massa de maneira quase instantânea; qual é o espaço que o jornalismo de educação 

tem em meio a agenda jornalística e os motivos dessa editoria não ter tanta 

visibilidade, em comparação as outras, mesmo abordando um tema tão complexo e 

considerado necessário para a construção social; por fim, mostrar como o jornalismo 

de educação é retratado ao redor do mundo em outros veículos de comunicação 
(equiparados com a Folha de S. Paulo) e qual a posição dessa editoria em outras 

nações. 

Para encerrar, o último dos capítulos tem como intuito mostrar a análise realizada a 

partir dos resultados acerca do assunto que foram encontrados no Portal Folha de 

São Paulo, expondo como a educação para formação política e cidadã é retratada na 

editoria e quais são as considerações possíveis após toda a bagagem trazida sobre 

assunto nos capítulos anteriores. 

 

 

Justificativa Pessoal 

Filha de pais nascidos no interior do estado da Paraíba, que estudaram apenas até o 

Ensino Fundamental I e que foram forçados, aos 20 e tantos anos, a vir para São 

Paulo (ou cidade grande) para arrumar um emprego que não na colheita de cana de 

açúcar como cozinheira (minha mãe) ou capinando o roçado e a plantação alheia 

(como meu pai), eu poderia ser mais uma criança a ter entrado nas estatísticas e, em 

virtude da falta de estrutura financeira, não ascender nos estudos. 

Minha mãe e meu pai, que hoje são, respectivamente, cozinheira doméstica e 

balconista de padaria, desde que chegaram do Nordeste enfrentaram uma série de 

dificuldades para continuar os estudos. Apenas minha mãe, já no alto de seus 40 anos, 

conseguiu concluir o Ensino Fundamental Completo em uma escola municipal que 

oferecia o projeto Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que, em 

2017, atendeu cerca de 250 mil jovens e adultos, ao redor de todo o país – porém, a 

mesma não conseguiu avançar muito, estacionando no primeiro ano do Ensino Médio, 

por dificuldades na aprendizagem. 
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Mesmo diante desse cenário não muito animador, porém, nasci eu que, em minha 

trajetória estudantil, graças aos meus pais, obtive algumas pequenas vitórias para 

chegar ao hoje. 

Fui alfabetizada aos quatro anos de idade, em uma escola particular de Educação 

Infantil, já que as creches públicas ao redor da casa onde vivia estavam todas 

superlotadas. Nesta escola, parte da mensalidade era paga – após negociação da 

minha mãe com a dona da instituição – em dinheiro e outra parte em frutas e alimentos 

(que vinham da feira da semana ou das compras do mês). 

Ao entrar para o Ensino Fundamental I, presenciei uma transição de realidade 

bastante grande. Fui matriculada na rede estadual de ensino (na qual me mantive dos 

6 aos 17 anos) e saí de uma sala com 4 alunos para uma com 40. O receio dos meus 

pais em meu rendimento e interesse pelos estudos cair fez então com que eles sempre 

me levassem a peças teatrais gratuitas, conseguissem livros infantis em bazares para 

me presentear, fizessem com que eu assistisse telejornais à noite, escutasse rádio 

CBN pela manhã e me comprassem (sempre que possível) um exemplar da extinta 

Revista Recreio. 

Com sua persuasão, minha mãe conseguiu inclusive com que, quando eu completei 

12 anos, seu patrão na época me pagasse um curso de inglês. Enquanto isso, meu 

pai intercalava seus dias de caminhada de meia hora para ir e meia hora para voltar 

ao me buscar no colégio (menos as terças e quintas, dias em que eu fazia aulas de 

espanhol gratuitas no Centro de Estudo de Línguas do Estado de São Paulo 

(CELESP). 

Com o tempo, percebi que, mesmo realizando tudo isso, meus pais não tinham 

costume de olhar meus deveres de casa e, ao longo dos anos, a cada nova série (ou 

ano) de estudo, essa atitude diminuía, até cessar. Ao questionar minha mãe do por 

que, ela me explicou que eles preferiam não tentar entender mais o que as questões 

e os exercícios tentavam propor, pois eles não haviam chego a esse grau de 

aprendizado e que era mais fácil que eu os ensinasse o mundo novo que estava 

descobrindo. 

Desde então, almejando sempre aprender mais para poder ensiná-los da melhor 

forma possível, entendi que, mesmo sem nada, eles me deram tudo. Eles me deram 

a oportunidade de ser, saber, compreender e enxergar o mundo ao meu redor.  
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Além disso, ambos sempre souberam e quiseram cada vez mais aprender, 

principalmente por meio dos veículos de comunicação, qual eram seus papéis na 

sociedade, qual a melhor forma de compreender e ajudar o próximo, como exercer os 

seus deveres tendo, porém, seus direitos na retaguarda. Por fim, tornaram-se bons 

ouvintes, o que sempre trouxe muito diálogo, conversa, reflexão, espaço, respeito e 

igualdade para o nosso relacionamento familiar.  

Da minha mãe, em especial, extraí o apreço pela política e, com o passar dos anos e 

estudos, pelo ser político e sua construção ao longo do tempo. Com meu pai, aprendi 

a ter amor pelo ato de registrar os momentos únicos da vida, por meio das mais 

diversas formas de comunicação, seja desde a primeira câmera analógica, 

acompanhada de um filme de 12 poses – a qual ele me deu de presente no dia das 

crianças, quando eu havia acabado de completar meus 7 ou 8 anos de idade – até 

minha câmera semiprofissional, a qual recebi como presente após aprovação da 

minha bolsa na faculdade e que me acompanha desde então em minhas andanças 

como jornalista em formação pronta para captar alguma cena.  

Assim, compreendo que para homenageá-los e agradecê-los eu devo unir o maior 

presente que eles me deram ao longo da vida. A educação, que permeia esse estudo, 

aos elementos que eles me ensinaram a gostar e que englobam tantas ferramentas 

que nos auxiliam a enxergar o mundo com outros olhos. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Segundo Bruyne et al. (1995, p. 16) “na realidade histórica de seu devir, o 

procedimento científico é, ao mesmo tempo, aquisição de um saber, aperfeiçoamento 

de uma metodologia, elaboração de uma norma”3. Complementando-a, Minayo afirma 

ainda que, no que diz respeito às ciências sociais, é necessário compreender que 

cada sociedade tem sua existência e construção, em um determinado espaço de 

tempo, a partir de um aparato histórico proveniente das situações passadas. Isso 

ocorre, pois “vivemos num mundo marcado pelo influxo das comunicações” (p. 13). 

                                                             
3 Bruyne et. al., 1995, p. 16, apud Minayo, 2016, p. 12. 
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Dentre as características da pesquisa científica social, é importante ressaltar ainda a 

identidade entre o sujeito e o objeto (grifo do autor), que, por lidar com seres humanos, 

faz com que os próprios pesquisadores se identifiquem com o objeto de pesquisa. 

Assim, esse colocar-se no lugar do outro, faz com que “numa ciência, onde o 
observador é da mesma natureza que o objeto, o observador é, ele próprio, uma parte 

de sua observação (grifo do autor)” (Lévy-Strauss, 1975, p. 215, apud Minayo, 2016, 

p. 12). 

A metodologia de uma pesquisa, compreendida como “caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade” (Minayo, 2016, p. 14), é o caminho que 

o pesquisador trilhará para responder à pergunta a qual se propôs, utilizando a teoria 

da abordagem (o método escolhido), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento (as técnicas) e a criatividade, experiência, ou capacidade crítica do 

mesmo. 

A pesquisa em questão se propõe a analisar como são registrados e disseminados os 
assuntos acerca da educação no portal Folha de S. Paulo, para compreender qual o 

foco dado pelo veículo e se há conteúdos que expõem a formação do ser político e 

social por meio da educação. Portanto, a abordagem escolhida para o estudo desse 

problema é de gênero qualitativo, pois essa “não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social” 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31). Para compreender os temas descritos acima, 

foi escolhida, portanto, a abordagem qualitativa. 

Partindo do pressuposto de que os objetos desse estudo são jovens e adolescentes 

vivendo seus, como descreve Piaget4, 3º e 4º período dos estágios de 

desenvolvimento humano, a pesquisa se propõe a compreender: 

[...] o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 14) 

 

Ainda segundo Minayo (2001), é justificável essa abordagem para o objeto de estudo, 

pois a pesquisa qualitativa tem alargado seu campo de atuação à áreas como a 

                                                             
4 Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980), ou apenas Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo e 
epistemólogo suíço, componente do grupo de grandes pensadores do séc. XX. Sua principal área de 
estudo é o homem e sua construção ao longo da infância. 
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Psicologia e a Educação, temas recorrentes e de suma importância para a 

contextualização, compreensão e construção desse projeto. 

É importante ressaltar que, mesmo buscando responder à questão que permeia este 

estudo ao final da pesquisa, não há a presunção por parte da pesquisadora em manter 

ideais positivistas5, pois: 

Métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 
convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem 
se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos 
(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens 
(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32). 

A pesquisa é de natureza básica, pois envolve verdades e interesses universais 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009), além de ter caráter social. Encaixa-se no viés 

exploratório, pois, segundo Gil, envolverá: levantamento bibliográfico e análise do 

objeto. 

Para dar andamento à investigação, foram escolhidos diferentes tipos de 

procedimento. Para Gerhardt et al. (2009, p.36), é indispensável selecionar o método 

de pesquisa a utilizar. Assim, na primeira parte da investigação foi realizada a 

fundamentação teórica acerca dos assuntos pertinentes ao tema, como educação, 

gestão democrática, política, construção do ser político, desigualdade social, 

aprendizado na infância. 

Para a resolução do problema, o procedimento escolhido para abordar a 1ª etapa do 

projeto foi a pesquisa bibliográfica. A partir de referências teóricas já publicadas, o 

objetivo foi recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a 

respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

Assim, para a construção da 2ª etapa, foram analisados conteúdos selecionados, 

tendo como base teórica toda a imersão bibliográfica realizada anteriormente. Esse 

tipo de análise pode ser definido ainda como pesquisa bibliográfica crítica, pois irá 

“estabelecer um diálogo reflexivo entre as teorias e outros estudos com o objeto de 

investigação escolhido” (MINAYO, 2016, p. 33). 

A bibliografia dessa pesquisa é composta de textos de diversos tipos, sendo esses, 

em suma, acadêmicos, acerca dos assuntos abordados, e noticiosos, com caráter 

                                                             
5 Corrente filosófica idealizada por Auguste Comte e John Stuart Mill defensora de que o conhecimento 
científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. 
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informativo, extraídos tanto do veículo escolhido como objeto de estudo quanto de 

outros que tem solida confiabilidade social.  
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1. A educação para formação do ser político no Brasil 
 

1.1 A proposta da educação 
 

“Como todos os homens são iguais na ordem natural, sua vocação comum é a 

condição de homem e aquele que for bem-educado para esta não deixará de estar à 

altura dos que ela se relaciona” (ROUSSEAU, 2002, p. 95). 

Dentre vários significados para o termo educação, destaca-se aquele que a define 

como “aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano”6. Para Jean-Jaques 

Rousseau7, porém, essa ideia de formação do indivíduo é quase utópica, já que, em 

sua época (séc. XVIII), a mesma não era colocada realmente em prática na hora da 

formação das crianças e adolescentes de sua sociedade. 

Para o autor, desde o início da disseminação da educação há algo que ocorre e que 

vai na contramão do que propõe a essência da educação. Ao invés de educar o 

sujeito, ao longo de sua formação individual, afirmando-o como parte de uma 

sociedade – para que assim ele utilize o que aprendeu como instrumento para refletir 

sobre quem é, como vive, em que contexto está inserido, dentre outros – a educação 

proposta é, na verdade, uma alienação que retira do sujeito, ainda criança, o que ainda 

lhe resta de natural: 

O homem natural é tudo para ele: é a unidade numérica, o inteiro absoluto 
que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil 
é apenas uma unidade fracionada que se liga ao denominador, e cujo valor 
está na relação com o todo, o que é o corpo social. As boas instituições 
sociais são aquelas que conseguem desnaturalizar melhor o homem, tirar-lhe 
a existência absoluta para lhe dar uma relativa e transportar o eu para dentro 
da unidade comum, de sorte que cada particular já não se acredite uno, mas 
parte da unidade e já não seja sensível senão dentro do todo (ROUSSEAU, 
2002, p. 91). 

 

Os ambientes nos quais o sujeito passa por essa desnaturalização, segundo 

Rousseau, são as escolas. Esses locais, inspirados em ideais que tiveram início na 

                                                             
6 Definição extraída da busca online do dicionário do Google, no dia 24/09/2017. Disponível no link: 
<https://goo.gl/MkJsGh>. 
7 Jean Jaques Rousseau foi um filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço do 
século XVII. É considerado um dos principais filósofos iluministas e percursor do romantismo. 



29 
 

Grécia Antiga, foram instituídos por Sócrates e seu discípulo Platão a partir do 

conceito de Paideia, traduzida em prática como: método que valorizava o diálogo, 
tendo como ideal a techne, subordinando o saber a um fim prático: a liberdade 

(WANDSCHEER e MESQUITA, p. 37 apud PLATÃO, 1970 p. 332).  

Essa forma de educar, centrada na liberdade, toma vida ainda na Grécia porque o 

homem se encontra no centro do pensamento educacional daquela época e o 

princípio: 

Espiritual dos gregos não é o individualismo, mas ‘o humanismo’... no sentido 
de humanitas... que significa a educação do homem segundo a verdadeira 
forma humana... uma forma que se revela nas obras dos poetas, dos filósofos 
e dos políticos (WANDSCHEER e MESQUITA, p. 36 e 37 apud JAEGER, 
1989, p. 12).  

Porém, desde a Idade Média8, os padrões de estrutura e organização, aos quais os 

ambientes de ensino foram acometidos, se transformaram. Com o (gradual) fim da 

escravidão e a ampliação das noções de direitos, os administradores viram-se 

obrigados a desenvolver métodos mais sutis de controle social (CAMPOS, 2007, p. 

28). Os novos estabelecimentos educacionais começaram a seguir ideais que se 

assemelham aos de um cárcere, como aponta Foucault em sua análise sobre o 

sistema carcerário e penitenciário. Citando Edouard Ducpétiaux (1840), o autor afirma 

que “o isolamento é o melhor meio de agir sobre a moral das crianças” (p. 290). 

  

                                                             
8 A Idade Média foi um período histórico que ocorreu entre os séculos V e XV, na Europa. Iniciou-se 
com a Queda do Império Romano e teve fim durante a transição para a Idade Moderna. Foi 
caracterizado por dividir as extensões dos reinos e feudos e por manter neles servos e não escravos. 
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Figura 4: Ilustração de sala de aula há 500 anos 

 
Disputatio with hour-glass9, cerca de 1500 d.c 

Foucault afirma que a noção de cárcere social, como forma de punição e repreensão, 

deixou de ser, com o passar dos anos, voltada para afetar o sujeito com punições na 

esfera física (como esquartejamentos, amputação de membros, entre outros) e 

tornou-se psicológico. É o que o filósofo descreve como “arranjo de sofrimentos mais 

sutis, mais velados e despojados de ostentação” (2014, p. 13). 

O autor ainda expõe que o cárcere e suas ramificações foram, com o passar dos anos, 

difundidos por outras instituições da sociedade, não apenas em prisões. Foram três 

processos pelos quais a prisão passou em sua modificação estrutural: “estabelecer as 

censuras, obrigar a ocupações determinadas e regulamentar os ciclos de repetição, 

muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais” (2014, p. 

146). 

Trazendo a realidade de modelo carcerário para o sistema escolar, é possível 

identificar algumas similaridades com a estrutura e organização de um colégio em 

comparação com um presídio. Em colégios padrões, a estrutura física da instituição é 

cercada por grades; as salas de aula são divididas por códigos compostos de números 

e letras; os alunos são dispostos enfileirados – mantendo contato visual direto apenas 

                                                             
9 Disponível em <http://www.bible-researcher.com/discussion.html>, cerca de 1500 d.c. Acesso em: 
25/09/2017. 
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com o professor e a lousa; esses alunos são reconhecidos, quando em grande 

número, por sequências numéricas em chamadas, não por nomes; há ainda uma 

rotina de horários bem estruturada, que dá a essas crianças e jovens tempo 

cronometrado para cada atividade disposta ao longo do dia. 

Figura 5: Sala de aula em 1920 

 

Fonte: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia10. 

Os resquícios do cárcere são visíveis também na nomenclatura das regras que a 

comunidade de educadores segue, já que a ordem de conteúdo a ser ensinado ao 

longo do período letivo é chamada de grade curricular (grifo meu). Rousseau, como 

exposto em seus ensaios, não acreditava na instituição colégio de sua época, como é 

visível a seguir:  

Não considero, como sendo uma instituição política pública, estes ridículos 
estabelecimentos que chamamos de Colégios. Tampouco levo em contas a 
educação do mundo – como esta educação tende a dois fins contrários, não 
acerta nenhum – que só é propícia a fazer homens duplos, cujas intenções 
parecem sempre altruístas, enquanto nada se propõem a não se beneficiar a 
si mesmos (ROUSSEAU, 2002, p. 93). 

                                                             
10 Disponível em <http://w2.ifg.edu.br/aguaslindas/index.php/component/content/article/1-latest-
news/2473-rede-federal-> Acesso em: 25/09/2017. 
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Dentre os motivos elencados por Rousseau para a situação na qual a sociedade se 

encontrava, o mais pulsante é a descrença das mulheres quanto à maternidade. Para 

Rousseau, as mães não cumpriam mais de forma correta com o papel que lhes cabia, 

em prol de um movimento que fomentava a destituição de seus papéis sociais. “... as 

mulheres desistiram de ter filhos. A consequência é natural. A partir do momento em 

que a condição de mãe é penosa, logo se acha um meio de livrar-se de qualquer 

desconforto” (2002, p. 101). Dentre tantos malefícios para essa escolha das 

representantes do sexo feminino, o filósofo ressalta que “este hábito acrescido a 

outras causas de despovoamento nos anuncia o destino próximo da Europa. As 

ciências, as artes, a filosofia e os costumes que ele produz, não tardarão a fazer dela 

um deserto” (Idem, p. 101). 

Porém, o mesmo aponta em seu discurso sobre os princípios do direito político 

que: 

Como a alienação é feita sem reservas, a união é a mais perfeita possível e 
nenhum associado tem o que reclamar, pois se sobrassem alguns direitos 
aos particulares – como aí não existiria nenhum superior comum, que 
pudesse julgar entre eles o interesse público, - cada um, por ser de algum 
modo, seu próprio juiz, logo pretenderia sê-lo de todos, o estado natural 
subsistiria e a associação se tornaria necessariamente tirânica ou inútil 
(ROUSSEAU, 2002, p. 71). 

Portanto, o filósofo em suas divagações sobre a estrutura educacional e política de 

sua época, mesmo tentando encontrar razões intrínsecas no primeiro grupo de 

relacionamento ao qual um sujeito é acometido – sua família – para o desencontro 

entre o rumo que a educação e o conhecimento deveriam seguir, percebe que há, na 

verdade, uma força maior que vem daqueles que dominam a sociedade sobre o todo. 

A base pedagógica desta “escola” é a autoridade, assentada na diferença de poder e 

de saber entre proprietários e chefes, de um lado, e sujeitos-trabalhadores, na outra 

ponta (CAMPOS, 2007, p. 31). 

 

1.2 A construção do ser político por meio da educação 
 

Segundo o Portal Brasil, todos os cidadãos têm direito à educação. Para Piaget 

(1975), quando falamos no desenvolvimento humano e direito a ser educado, o sujeito 

está subordinado a dois grupos de aprendizado: o biológico, no qual os fatores 

hereditariedade e evolução biológica, natural a todos, estão presentes; e a interação 
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social, que ocorre desde o berço – com participação ativa do primeiro grupo social ao 

qual o sujeito é acometido: sua família (p.35). Portanto, “falar de um direito a educação 

é, pois, em primeiro lugar, reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na 

própria formação do indivíduo” (PIAGET, 1975, p. 35). 

Ainda segundo o autor, a fase na qual o sujeito, ainda criança, compreende melhor e 

absorve de maneira completa o conhecimento transpassado, é dos 7 aos 11 anos, 

descrito pelo psicólogo como período das operações concretas. Dentre tantas 

operações e estruturas que se desenvolvem nessa idade, para a compreensão da 

importância do ensino de noções que abrangem a sociedade, o ambiente sócio-

político no qual o sujeito está inserido, é importante ressaltar: a reversão de situações 

por meio de inversão/negação ou por reciprocidade (grifo meu); a estruturação do 

pensamento lógico acerca de experiências; e a coordenação das suas percepções. 

Já na fase subsequente, que tem início aos 12 anos adiante, o mesmo vive o período 

de operações formais. Dessa etapa de sua vida a diante, todo o embasamento que 

adquiriu, assimilou e estruturou ao longo de sua infância, principalmente no período 

de operações concretas, tende a ser melhor compreendido e executado (PIAGET, 

1999). 

Segundo um dos mais exponentes seguidores de Piaget, Lev Vygotsky11, 

psicólogo que defendia a ideia de que o aprendizado infantil tem interferência e 

relação direta com o meio social e condições do indivíduo, a obtenção do aprendizado 

ainda passa por etapas mais complexas do que os períodos operacionais descritos 

por Jean Piaget. Em seus ensaios de Pensamento e a Linguagem (traduzidos do 

Russo para português como A Construção do Pensamento e da Linguagem) o autor 

afirma, ao devagar sobre o aprendizado das palavras, por exemplo, que: 

O processo de desenvolvimento dos conceitos ou significados das palavras 
requer o desenvolvimento de toda uma série de funções como a atenção 
arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a discriminação, e 
todos esses processos psicológicos sumamente complexos não podem ser 
simplesmente memorizados, simplesmente assimilados. Em tais casos, a 
criança não assimila o conceito, mas a palavra, capta, mais de memória que 
de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 
emprego consciente do conhecimento assimilado (VYGOTSKY, 2001, p. 
246). 

                                                             
11 Lev Semyonovich Vygotsky (1896 – 1934) foi um psicólogo russo que propôs a chamada psicologia 
cultural-histórica que aborda o conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em 
função das interações sociais e condições de vida desta. 
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Ao reforçar seu pensamento com a ideia de que pouco importa transpassar o 

conhecimento ao sujeito, em suma se esse estiver passando pela infância, se for 

apenas por repetição, Vygotsky cita ainda o escritor e filósofo russo, Liev Tolstói12, 

que, ao argumentar sobre a diferença do saber a palavra versus saber o conceito da 

palavra, afirmou: 

O que é incompreensível não é tanto a própria palavra, mas o fato de que o 
aluno não dispõe de nenhum conceito que a palavra exprime. A palavra está 
quase sempre pronta quando o conceito está pronto. Ademais, a relação da 
palavra com o pensamento e a formação de novos conceitos é um processo 
da alma tão complexo, misterioso e delicado que qualquer interferência é uma 
força bruta, misteriosa e desajeitada, que retém o processo de 
desenvolvimento (TOLSTÓI, 1935, p. 143, apud. VYGOTSKY, 2001, p. 248).  

Ao trazer essa realidade para os dias atuais, compreendemos que a estrutura continua 

a mesma, quase um século depois. A aprendizagem por si só, porém, já não se mostra 

como algo simples, intuitivo e passível de ocorrer a qualquer momento da infância de 

maneira igual. Para isso, é preciso compreender tanto o que é de comum a todos e 

aperfeiçoar o ensino destas crianças quanto entender que em cada subjetividade 

mora algo a ser explorado de forma mais diversa.  

Como afirma Piaget, é preciso que não só os educadores pensem desta maneira, 

como também os pais dos futuros cidadãos assim raciocinem, parando de visualizar 

a educação como uma corrida, na qual seus filhos não podem estrar nunca atrasados 

(grifo do autor), mas sim, compreendendo que devem “nada forçar artificialmente e 

consagrar esse período de iniciações, precioso mais que todos, a estabelecer os 

fundamentos mais sólidos possíveis” (1999, p. 56). 

Outro fator que interfere diretamente no aprendizado das crianças, mesmo sendo esse 

um direito assegurado a todos (em teoria) de forma igualitária, é a condição na qual 

elas vivem. É passível de conhecimento a todos que em uma estrutura social 

democrática, como a brasileira, existem níveis sociais divididos por diversos fatores; 

dentre eles, o socioeconômico, que separa os cidadãos em faixas de poder aquisitivo, 

como é possível ver na imagem a seguir. 

                                                             
12 Liev Nikoláievich Tolstói (1828 – 1910) foi um escritor russo que fez parte de movimentos como 
Romantismo e Realismo e produziu obras aclamadas como Guerra e Paz (1869) e Anna Karenina 
(1877). 
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Figura 6: Distribuição da população brasileira pela renda mensal 

 

Fonte: Datafolha13. 

Analisando a imagem anterior e comparando-a a dados como do Ideb14, de que cerca 

de 60% dos alunos do Ensino Fundamental brasileiro não conseguem localizar 

informações em uma história de conto de fadas ou em reportagens, é possível ver 

que: 1. O ensino público brasileiro – que abriga, em suma, aqueles que não podem 

pagar por educação de maior qualidade, que, no país, é sinônimo de escolas privadas 

– é considerado como ruim (pelo próprio Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica); 2. Aqueles que só têm esse como opção de ensino são os menos favorecidos 

na sociedade.  

Para Rousseau (2002, p. 59), “a ordem social é um direito sagrado que serve de 

base a todos os outros”. Assim, entende-se que, em conjunto com os direitos 

assegurados ao cidadão que vive em uma sociedade democrática, está intrínseca a 

organização social igualitária para todos. Porém, o autor ainda afirma algo que ficou 
visível anteriormente, pois diz que, “contudo, este direito não vem da natureza (grifo 

                                                             
13   A soma das porcentagens não chega a 100%, pois parte dos entrevistados se nega a declarar a 
renda. Disponível em <http://arte.folha.uol.com.br/mercado/2014/01/16/piramide.pdf> 2013. Acesso 
em: 05/11/2017. 
14 Resultados extraídos a partir da divulgação da Prova Brasil divulgada em 2015 e realizada com 
estudantes da rede pública de ensino fundamental ao redor do país. 
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meu), portanto está fundamentado em convenções” (p.59). Ou seja: mesmo esses 

direitos sendo criados pelo sujeito, para usufruí-lo de todos os outros componentes da 

mesma sociedade, nem sempre isso é levado como máxima. O que faz com que, o 

que convém para aqueles que têm poder de decisão seja sobreposto em detrimento 

a uma regra, uma lei e, consequentemente, faça com que um cidadão esteja acima 

do outro, social, política e economicamente. 

Quando pensamos na construção desse sujeito, portanto, já partimos do pressuposto 

que, até mesmo aqueles que ainda estão no início de sua formação para a sociedade 

deparam-se com situações nítidas de desigualdade em sua realidade ao compará-la 

com de outro sujeito que tenha desde o início de sua vida melhores condições 

socioeconômicas.  

Em vias práticas, ao compreender qual é o ensino passado aos nossos futuros 

cidadãos, temos assegurado pelo governo federal tanto o direito ao estudo para todos 

quanto quais caminhos pedagógicos devem ser seguidos.  

A partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (Resolução n°. 7, 2010), pode-se observar que o capítulo que trata do 

Currículo da mesma, define que: 

Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que 
produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores 
selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, 
ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, 
estética e política do aluno (grifo meu). (MEC, 2010, Art. 9, § 3º). 

Em teoria, a construção de forma completa do ser social e político é levada em conta, 

já que está descrita que a educação proposta no país tem o intuito de fomentar a 

formação ética, estética e política do aluno, que, como visto anteriormente, são pontos 

de suma importância a serem trabalhados para uma formação global e não apenas 

superficial do sujeito.  

Porém, em outro artigo das Diretrizes que trata do conteúdo a ser trabalhado com os 

estudantes, o Artigo 14, ao recortá-lo para o que, segundo orientações do MEC, deve 

ser trabalhado para os estudantes do Ensino Fundamental, o mesmo orienta que: 

O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, 
obrigatoriamente, conforme o art. 26 da Lei nº 9.394/96, o estudo da Língua 
Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da 
Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso (MEC, 2010, Art. 14). 
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Como é possível observar, portanto, as disciplinas consideradas obrigatórias na 

citação extraída do artigo descrito anteriormente, não incluem matérias que tratem dos 

temas e discussões as quais tantos estudiosos da área da educação consideram de 

suma importância para a formação e construção do sujeito. No currículo voltado aos 

estudantes do Ensino Fundamental, as consideradas obrigatórias são: Língua 

Portuguesa; Língua Materna (apenas para populações indígenas); Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês); Arte; Educação Física; Matemática; Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas, que abrangem História e Geografia; além do Ensino Religioso 

(que é facultativo, de acordo com o Art. 33, mas que, quando inserido na grade 

curricular, abrange apenas o Catolicismo, matriz religiosa majoritária do país com 

172,2 milhões15 de fiéis). 

A proposta de grade curricular, como exposto, limita o conhecimento do estudante a 

noções meramente teóricas, já que, dentre as disciplinas supracitadas os ideais que 

fortalecem a construção de conhecimento acerca de uma formação ética, estética e 

política dos alunos, como proposto, não são aplicados.  

  

                                                             
15 Disponível em: <https://diocesesa.org.br/2017/04/07/brasil-e-o-pais-com-maior-numero-de-catolicos-
revelam-estatisticas-da-igreja/> Acesso em: 05/11/2017. 
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Figura 7: Disposição dos móveis de uma sala de aula em escola pública 
brasileira 

 

Fonte: Alda Cavalcante Bezerra16. 

Segundo o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire17 o molde curricular seguido 

pelo ensino básico brasileiro, o qual é usado como base para inúmeras instituições ao 

redor do país, seja para oferecimento do curso em escolas públicas ou particulares, é 

defasado, se compararmos os argumentos defendidos nas teorias que abrangem a 

Escola Nova. Freire é grande incentivador da Pedagogia Critica18, movimento 

fomentado por Henry Giroux, estudioso e crítico cultural americano, e ao se tornar um 

dos maiores brasileiros a tratar do tema educação, ele afirma que: 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O 1º em que os oprimidos vão desvelando o mundo da 
opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação 
(grifo meu); o 2º, em que, transformada a realidade opressora, esta 

                                                             
16 Disponível em <http://www.aldacavalcante.com/2014/02/a-importancia-da-organizacao-do-
espaco.html> 2014. Acesso em: 26/09/2017. 
17 Paulo Freire (1921 – 1997) foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro reconhecido mundialmente 
por sua atuação na área da pedagogia e influenciador do movimento chamado de Pedagogia Critica. 
18 A Pedagogia Crítica é uma filosofia educacional, influenciada por nomes como Antonio Gramsci e 
Paulo Freire, e é definia por Henry Giroux como “vontade coletiva de reformar as escolas e de 
desenvolver modos de prática pedagógica em que professores e alunos se tornem agentes críticos que 
questionem”. (Disponível em Revista Crítica de Ciências Sociais, n., 73, p. 135, dez. 2005) 
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pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens 
em processo de permanente libertação (FREIRE, 2011, p. 58). 

No trecho acima, extraído do livro propulsor da carreira de Freire, Pedagogia do 

Oprimido, o autor expõe que apenas através de noções humanistas o sujeito 

consegue ferramentas suficientes para a expansão de seu intelecto. 

Outro grande defensor dos mesmos ideais foi Anísio Teixeira19(1947, apud FENSKE, 

201120), que, ao falar sobre a educação brasileira, afirmou que “jamais fizemos da 

educação o serviço fundamental da República...”. Isso é visível na história do país, 

que investe mais no sistema carcerário, desde então, do que em seus estudantes.  

Como dito anteriormente, um aluno custa para o governo brasileiro cerca de US$ 

466,00, ao mês. Isso representa, em cotação do dólar feita no início do mês de maio 

deste ano, com a moeda a R$ 3,54, cerca de R$ 1.600,00. Enquanto isso, o custo de 

um preso, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é de cerca de R$ 

2.400,00 por mês. Se compararmos esse montante apenas com o custo dos 

estudantes do ensino médio para o Estado, essa diferença cresce ainda mais já que 

“um estudante do ensino médio custa R$ 2.200,00 mil por ano”21, segundo a 

presidente do Superior Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), ministra Cármen Lúcia. A verba destinada aos presos, nesse caso, chega a ser 

13 vezes maior que ao investimento no estudante. 

O investimento desproporcional para a relevância social que cada área na qual o 

governo federal garante direitos aos cidadãos não é discutido apenas nos dias atuais. 

Darcy Ribeiro, antropólogo conhecido por seus estudos aprofundados sobre a cultura 

brasileira, parafraseou em uma conferência de 1982, quando era vice-governador do 

estado do Rio de Janeiro que “se os governadores não investissem em educação, em 

20 anos faltariam recursos para investir em presídios”.  

Assim, é possível enxergar que as medidas e soluções tomadas pelo governo do 

Estado brasileiro, frente a construção do ser político de seus futuros cidadãos e 

desenvolvimento igualitário de suas crianças, são superficiais e paliativas e podem 

                                                             
19 Anisio Spínola Teixeira (1900 – 1971) nasceu na Bahia, na cidade de Caetité e foi um jurista, 
educador e escritor brasileiro que fez parte do movimento da Escola Nova junto de nomes como Paulo 
Freire. 
20 Trecho retirado de discurso na Assembleia Constituinte Baiana, em 1947, no artigo Anísio Teixeira e 
a escola pública brasileira (projeto de educação integral), de Elfi Kürten Fenske, 2011. 
21 4º Encontro do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio 
Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), em Goiânia/GO. 
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ocasionar em sérios e complexos transtornos sociais no futuro desses quando 

tornarem-se responsáveis por seus atos. 

 

1.3 Exercendo o papel político no Brasil 
 

A sociedade em que o contexto de discussão dessa problemática está inserido diz 

respeito ao Estado Brasileiro22. Esse adota um regime político democrático, em um 

sistema econômico com ideais e práticas capitalistas, que é definido, por meio de sua 

Constituição23, como um estado laico, no qual todos têm o direito de ir e vir cumprindo 

seus deveres e tendo seus direitos garantidos.  

Porém, a democracia moderna, que engloba a todos sem distinção de raça, credo, 

gênero e derivados, foi conquistada e colocada em prática apenas durante os séculos 

XIX e XX, após o que ficou conhecido como sufrágio universal24.  

Essas regras que permeiam, em tese, o pensar e o agir daqueles que representam o 

povo brasileiro, são, portanto, recentes, considerando que da metade do século 

passado (séc. XX) até quase o final do mesmo, época em que o país daria seus 

primeiros passos rumo a construção de uma democracia moderna, houve regimes 

totalitaristas que repreenderam gradualmente a liberdade de expressão, o livre arbítrio 

e uma série de outros direitos, deixando a balança social desequilibrada.  

O primeiro deles foi o governo de Getúlio Vargas, conhecido também como a Era 

Vargas, período da história brasileira que ocorreu entre 1930 e 1945 no qual Getúlio 

Vargas (1937 – 1946) governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua. Esse período 

histórico divide-se em três etapas: Governo Provisório, em que Getúlio governava por 

decreto; Governo Constitucionalista, no qual se criou a constituição de 1934 e Getúlio 

                                                             
22 Segundo o Código Civil (artigo 41, I) do país, é “a pessoa jurídica de direito público interno, visando 
regular os interesses estatais e sociais”. Este é composto por três elementos: seu povo, o território 
nacional e o governo soberano. 
23 A Constituição da República Federativa do Brasil vigente atualmente foi aprovada e promulgada em 
1988 pela Assembleia Nacional Constituinte e é a lei suprema e fundamental do Brasil, sendo utilizada 
para permear toda e qualquer ordenamento jurídico no país. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf> 
24 Consiste na extensão do sufrágio, ou o direito de voto, a todos os indivíduos considerados 
intelectualmente maduros (em geral os adultos), não fazendo mais distinção de sexo, por exemplo. 
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foi eleito, dessa vez, democraticamente; e Estado Novo, onde Vargas impôs outra 

constituição de forma autoritária dando, assim, um golpe de estado no país. 

 

Figura 8: Continência a Getúlio Vargas 

 

Fonte: Caderno do Enem25. 

O segundo e mais duradouro foi a Ditadura Militar, que ocorreu em 1964, quando o 

então presidente João Goulart (mais conhecido como Jango), que havia sido eleito 

democraticamente, foi deposto pelo golpe militar operado pelas Forças Armadas 

Brasileira.  

Foram, ao todo, 21 anos de ditadura e 5 governantes totalitaristas que chegaram a 

presidência sem que ocorresse o voto popular. A ditadura chegou ao fim apenas em 

1985, com a eleição, ainda através do colégio eleitoral, de Tancredo Neves, que 

derrotou o candidato escolhido pelos militares e, através de uma emenda 

constitucional retornou com o direito ao voto direto para a população.  

 

  

                                                             
25 Disponível em <http://cadernodoenem.com.br/enem/16-09-2014/como-a-era-vargas-pode-ser-
abordada-na-prova-do-enem.html.> Acesso em 10/11/2017. 
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Figura 9: Ditadura Militar no Brasil 

 

Fonte: Memorias da Ditadura26. 

Figura 10: Repressão militar no Brasil 

 

Fonte: Aprovado no Vestibular27 
                                                             
26 Disponível em <http://memoriasdaditadura.org.br/origens-do-golpe/index.html> Acesso em 10/11/ 
2017. 
27 Disponível em <https://aprovadonovestibular.com/resumo-ditadura-militar-brasil-fotos.html> Acesso 
em 10/11/2017. 
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Sendo assim, o Brasil fortaleceu-se como um estado democrático há menos de 35 

anos, a partir da Constituição de 198828, já que, ao rever capítulos de nossa história 

ao longo do último século e acompanhar a instabilidade democrática desde a 

proclamação da república até o golpe militar, apenas em 1989 os brasileiros voltaram 

a exercer efetivamente seu direito de escolha a presidência. 

No entanto, apesar da euforia inicial de poder exercer sua cidadania, o brasileiro vê o 

país, desde então, em meio a uma série de instabilidades econômicas e políticas que 

afeta a vida em sociedade e o dia a dia da população em questões básicas.  

No âmbito econômico, a moeda nacional, o então cruzeiro – moeda oficial do Brasil 

em três períodos entre 1942 e 1993 –, foi alterada ao longo dos anos para Cruzeiro 

Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, Cruzeiro Real aliado a Unidade Real 

de Valor – URV, até chegar a implementação do atual Plano Real (1994), com a 

moeda de mesmo nome. Essas medidas foram necessárias, dentre outras razões, 

pela crescente inflação que desvalorizava a moeda brasileira, o que desestabilizou a 

economia do país de várias maneiras e por diversas vezes. 

Em consonância, o cenário político, durante esse mesmo período, passou por altos e 

baixos. Após a Constituição de 1988, vigente até o momento, foram apenas oito 

eleições diretas (a partir do voto popular) para a presidência da república. Mesmo se 

tratando de um curto período de tempo, vale ressaltar que desde 1988 o Brasil passou 

por dois casos de processos de impeachment de presidentes, que resultaram na 

perda do mandato de ambos os acusados: Fernando Collor de Mello, em 1992 e Dilma 

Rousseff, em 2016. 

Pandofi (apud. Camargo), ao tratar do século passado e do desenrolar histórico 

seja na economia ou na política, afirma que: 

“Quanto mais se muda, mais tudo fica na mesma” (grifo da autora). O 
provérbio se aplica bem ao Brasil e serve para designar as poderosas linhas 
de continuidade que sempre marcaram a política tradicional, a despeito das 
mudanças importantes que se processaram nos anos 30 e ao longo deste 
século. Nosso desafio é, portanto, lidar com a ruptura e a continuidade ao 
mesmo tempo. E constatar que, a cada onda de grandes mudanças, os 
velhos interesses estão presentes, sempre dispostos a ceder terreno em 
troca de alguns benefícios imediatos ou para o futuro. (PANDOFI, 1999, p. 
39) 

                                                             
28 Após viver décadas (de 1964 a 1984) em uma Ditadura Militar, o país ganhou em 1988 sua nova 
Constituição Federal, assegurando todos os direitos dos cidadãos novamente, além de conquistar os 
direitos democráticos, como o voto em instancias Federais, Estaduais e Municipais a população. 
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Atualmente, é possível enxergar essa visão de mais do mesmo no pensamento 

coletivo da população, já que, após episódios sequenciais de escândalos com 

proporção internacionais e que envolveram grandes empresas e figuras públicas, 

ocorreu um movimento de descrença da sociedade naqueles que, segundo Machado 

(2016), eram os escolhidos como representantes do povo para levarem as demandas 

e necessidades de determinada sociedade para outro nível, em que essas seriam 

discutidas e analisadas, podendo se tornar parte da agenda governamental. 

Dentre os motivos para que aqueles que são escolhidos como representantes do povo 

não exerçam seu papel de forma correta, Gramsci29 cita em suma a forma como a 

sociedade é construída e educada, de maneira muito mais operacionalizada e 

industrializada e não humanista (1982). O autor ainda diz: 

O tipo tradicional do “dirigente” político, preparado apenas para as atividades 
jurídico-formais, torna-se anacrônico e representa um perigo para a vida 
estatal: o dirigente deve ter aquele mínimo de cultura geral que lhe permita, 
senão “criar” autonomamente a solução justa, pelo menos saber julgar entre 
as soluções projetadas pelos especialistas e, consequentemente, escolher a 
que seja justa do ponto de vista “sintético” da técnica política (GRAMSCI, 
1982, p. 120). 

Na última pesquisa realizada pelo Datafolha sobre o voto obrigatório (2014), o órgão 

constatou após 2.844 entrevistas realizadas em 174 municípios, que 61% é contra o 

voto obrigatório e que 57% dos votantes não compareceriam as urnas.  

Comparando a pesquisa às eleições municipais que ocorreram em 2016, é possível 

constatar esse descontentamento da população se compararmos o número de 

abstenções, de votos em branco e votos nulos. Apenas na cidade de São Paulo, 

segundo os resultados da eleição divulgados pelo Tribunal Superior Eleitora (TSE), 

foram 1.940.454 abstenções, o que totaliza quase 22% da metrópole.  

Ainda assim, dentre os quase 7 milhões de votos, brancos e nulos juntos somam 

16,64% daqueles que foram as urnas na capital paulista. A porcentagem é quase a 

mesma que a de votos recebidos pelo segundo colocado na corrida pela prefeitura da 

cidade, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que obteve 16,70% de 

confirmações. 

                                                             
29 Antonio Gramsci (1891 - 1937) nasceu na Itália e foi um filósofo que seguia ideais marxistas, além 
de jornalista e crítico literário. Os temas que abordava eram, em suma teoria política, sociologia, 
antropologia e linguística. 
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Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV – 2017), mostrou que 

a insatisfação com o governo, juntamente com a descrença e a falta de identificação 

com os políticos, desencadeia ainda uma crise de representação partidária. Ao 

questionar os entrevistados se esses concordavam ou não que os partidos são 

importantes e que estaríamos piores sem eles, 47% disseram que não. Destes, 33% 

dizem discordar da afirmação. 

Um dos pontos mais agravantes dentro desse contexto no qual o brasileiro está 

inserido, porém, é a descrença para com a política que provêm dos mais jovens, 

aqueles que ainda estão em processo de aprendizado e florescer de seu ser político 

em sociedade.  

Em outro levantamento divulgado pelo TSE, foi constatado que, dentre os votantes da 

última eleição (2016), os jovens que têm entre 16 e 17 anos e têm o voto facultativo – 

quando não há a obrigatoriedade ao voto – representaram apenas 1,61% do total de 

eleitores. Esse é o menor índice já registrado pelo TSE desde 1992. 

Esses dados mostram que os jovens que lutaram pelas Diretas Já, em 1980, têm 

atualmente uma descrença na classe e em seus direitos, que é automaticamente 

transpassada para seus filhos, também conhecidos como a esperança da nação. 

 

1.4 Política de quem e para quem? 
 

Em censo realizado pelo Datafolha pré-eleições presidenciais, no ano de 2014, 61% 

dos entrevistados afirmou não acreditar ser correto a obrigatoriedade do voto e 57% 

do total ainda afirmou que, caso não fossem obrigados, não compareceriam a 

votação. 

O principal motivo apresentado pelos participantes foi, em suma, a ausência de 

resultados positivos provenientes das esferas públicas. Já em 2017, o Senado Federal 

abriu uma consulta pública online, a PEC 18/2017, acerca do mesmo assunto, na qual 

até às 15 horas do dia 06 de maio deste ano (2018), dos 49.496 votos, 47.286 eram 

a favor da mudança na Constituição Federal para que o voto fosse facultativo. 

Eis que, quando há a necessidade da melhoria na relação entre população e a política, 

surge em 2004 e populariza-se em 2015 o Escola Sem Partido. O movimento, fundado 
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pelo advogado e procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, além de 

disseminado e apoiado por vários vereadores ao redor do país, propõe uma luta contra 

educadores que promovam o que os pró-movimento chamam de “doutrinação 

ideológica” de assuntos como política, religião, identidade de gênero e orientação 

sexual.  

O projeto que se mostra como uma saída para a liberdade de pensamento é, porém, 

criticado por muitos educadores, acadêmicos e políticos exatamente por, segundo 

eles, propor não dar as crianças e jovens uma base acerca dos mais variados 

assuntos para que o sujeito consiga formular, por si só, qual seu posicionamento frente 

a essas questões presentes na vida em sociedade.  

Em entrevista ao portal de notícias G1, o vereador Márcio Rosa (PSD/PR) disse que 

o projeto deve ser tratado com bastante cuidado, pois "vivemos em uma sociedade de 

direitos democráticos passa por uma decisão política. A questão da sexualidade”, por 

exemplo, o preocupa “por que temos envolvidas nisso questões como o abuso sexual 

e de saúde da criança e do adolescente que precisam ser tratados" (2017). 

Dentre o que os organizadores e idealizadores do projeto propõem, há um manual 

com regras que são denominadas como “Dever dos Professores” pelos seus 

criadores. O Escola Sem Partido tem como intuito inserir essas regras dentro de todas 

as salas de aula, coladas como um cartaz. 
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Figura 11: Dever dos Professores, segundo movimento Escola Sem Partido 

 

Fonte: www.escolasempartido.org 

Nos últimos anos o movimento criou força, expressão e polêmicas, já que transita 

entre arquivamentos, reaberturas, aprovações e desaprovações em diversas 

instancias. Uma das últimas foi a prisão de um dos autores do projeto na cidade de 

Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano. O vereador Dr. Brito 

(PEN/Patriota), foi detido preventivamente na oitava fase da Operação Pecúlio, da 

Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos do 

município, que seriam destinados à Saúde.  
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Tendo chegado a diversos estados da nação, em São Paulo, o projeto de lei de nº 01-

00325/2014 tem como autores os vereadores Eduardo Tuma (PSDB) e Fernando 

Holiday (Democratas) e afirma, em sua edição, como deveres do professor que: 

O Professor deverá abster-se de introduzir, em disciplina obrigatória, 
conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais, 
religiosas ou ideológicas dos estudantes ou de seus pais ou responsáveis (PL 
0325/2014, Anexo I – Deveres do Professor – IV, pg. 3). 

Porém estudos como o da Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, 

Noemi Lemes, mostram a necessidade de conflitos para a argumentação e maior 

desenvolvimento do sujeito ainda na escola. Lemes, em sua tese, defende, ao citar 

autores como Klinkenberg e Orlandi, que, após diversas mudanças estruturais e 

sociais pela qual nossa sociedade passou, é preciso, por meio do conflito de 

interesses, fomentar no sujeito ainda em formação não mais a força física como 

resposta, mas sim a argumentação e a retorica, por meio da linguagem (2013, pg. 45). 

Lemes ainda afirma, após estudo, que, “a argumentação é explorada só nos últimos 

anos escolares, o que significaria subestimar a capacidade dos alunos de lidar com 

conhecimentos mais profundos”, em entrevista ao Guia do Estudante (2017). 

O receio principal que acompanha a evolução dessa proposta é o não reconhecimento 

do brasileiro como ser político, como integrante de uma sociedade e como parte 

sumariamente importante de um sistema político-econômico, trazendo assim um 

desconhecimento, que vem desde sua infância, de qual papel social este ocupa dentro 

de um Estado e até mesmo de seu ciclo social. 

Torna-se perceptível, portanto, a necessidade de compreensão desse tema, 

buscando entender, prioritariamente: como as crianças e os adolescentes são 

preparadas para além do obrigatório; qual a necessidade das disciplinas presentes na 

grade curricular atual em suas vidas; quais frustrações são enfrentadas por esses 

indivíduos, ainda no início de sua vida como cidadãos; e, por fim, por que não há o 

reconhecimento de cada sujeito, não apenas como ser social, mas também como ser 

político. 
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1.5 Alternativas para a educação 
 

Segundo Rousseau, “não se conhece a infância: por causa das ideias falsas que 

temos sobre eles, quanto mais andamos, mais estamos perdidos” (2002, p.83). O 

autor ainda complementa, na mesma linha de raciocínio que, “já que a educação é 

uma arte, é, portanto, quase impossível que ela obtenha sucesso, pois a conjunção 

de fatores necessária a seu sucesso não depende de ninguém” (Idem, p. 89). 

Sendo um dos únicos filósofos e pensadores a trazer alternativas para o âmbito 

educacional e social, em meados do séc. XVIII, era nada mais que natural que 

Rousseau tivesse em sua fala um ar de descrença quanto ao assunto naquela época. 

Porém, com o passar dos anos e baseando-se no pensamento que colocava em 

questão qual educação o mundo estava fornecendo aos seus futuros cidadãos, 

algumas alternativas educacionais surgiram ao redor do mundo. 

Dentre elas, mais de um século depois que Rousseau havia escrito seu aclamado 
ensaio Emilio ou a Educação, surgia na Itália (no final do séc. XIX), Maria Montessori 

e sua proposta de Educação Cientifica.  

Maria, que em meados de 1890 enfrentou uma sociedade que via com maus olhos 

uma mulher com interesse pelas ciências, foi a primeira mulher de seu país a se formar 

em medicina; após isso, decidiu seguir pela área de estudos da psiquiatria infantil, 

tratando principalmente crianças, consideradas naquela época, com retardo mental. 

O que veio a surpreendê-la posteriormente, no entanto, foi a percepção de que 

aquelas crianças – que eram, para a sociedade, ineducáveis – quando tinham os 

exercícios de suas habilidades motoras estimuladas, respondiam com entusiasmo e 

gozavam de surpreendente autonomia (Piletti, 2011). 

O método criado por Montessori enfatiza a autoeducação do aluno, pois, para ela, a 

educação é uma conquista do sujeito. A psiquiatra (que, com o avanço de seus 

estudos formou-se ainda em Pedagogia, Antropologia e Psicologia), afirmava ainda 

que “a educação deve ir além do acumulo de informações e que o principal objetivo 

da escola é dar aos alunos uma formação integral que lhes sirva para a vida” 

(PILLETTI, 2011, P. 121).  
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Como criadora do método, Montessori propunha uma verdadeira ciência da educação, 

instaurando uma “ciência da observação”30. O estudo feito por ela era essencialmente 

biológico e tinha fundamentos em informações cientificas sobre o desenvolvimento 

infantil.  

Para ela “a evolução mental da criança acompanha o seu crescimento biológico. 

Assim, podem-se identificar, nessa evolução, determinadas fases, cada uma mais 

adequada a certos conteúdos de aprendizagem” (PILLETTI, 2011, P. 121). Ou seja: 

A possibilidade de observar como fenômenos naturais e como reações 
experimentais o desenvolvimento da vida psíquica na criança transforma a 
própria escola em ação, em uma espécie de gabinete científico para o estudo 
de psicogenética do homem (MONTESSORI, 1976, p. 126 apud. RÖHRS, 
2010, p. 23). 

Uma das frases mais famosas de Maria Montessori é “ajude-me a agir por mim 

mesmo”. Partindo desse princípio, é possível relacionar esse pensamento a um dos 

principais atos utilizados nesse método pela criadora. Segundo os irmãos Piletti, que 

divagam em seus estudos da história da educação:  

São os exercícios da vida pratica que constituem o centro da educação 
motriz. Esses exercícios referem-se aos cuidados da pessoa consigo mesma 
e com o ambiente. Por isso, as crianças aprendem a vestir-se, tirar a roupa, 
lavar-se, tirar manchas, limpar objetos, preparar e tirar a mesa, etc (PILLETTI, 
2011, P. 122). 

Essa independência e criação de ambientes e materiais propícios para o aprendizado 

da criança são para Montessori, e segundo leitura de Röhrs períodos sensíveis nos 

quais os seres humanos tem, ao longo da vida, maior receptividade ao aprendizado 

de determinadas faculdades. Portanto: 

Segundo essa teoria, existem períodos determinados durante os quais a 
criança está naturalmente receptiva a certas influências do meio, que a 
ajudam a dominar certas funções naturais e a atingir uma maior maturidade. 
Existe, por exemplo, períodos sensíveis para o aprendizado da linguagem, o 
domínio das relações sociais etc. Se lhes consentimos a atenção que 
convém, eles podem ser explorados para promover períodos de 
aprendizagem intensa e eficaz. Senão, as possibilidades que oferecem são 
para sempre perdidas. (RÖHRS, 2010, p. 30) 
 

O método Montessori chegou ao Brasil em meados de 1950, sendo aplicado pela 

primeira vez em uma escola brasileira por D. Carolina Grossamann, diretora e 

fundadora do então Jardim Escola São Paulo (RÖHRS, 2010).  

                                                             
30 MONTESSORI, 1976, p. 125 apud. RÖHRS, 2010, p. 23. 
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Atualmente existem 52 escolas31 ao redor do país que adotam o método Motessoriano 

de ensino, sendo que 2 se localizam na região Norte, 14 na região Nordeste, 6 na 

região Centro Oeste, 20 na região Sudeste e 10 na região Sul.  

Outro nome expoente quando o assunto são métodos inovadores de educar, é John 
Dewey. O pai da Educação Nova (que, mais tarde, viria a contribuir para a construção 

da chamada Escola Nova) foi um renomado filósofo e pedagogo norte-americano, 

além de professor universitário em grandes escolas dos Estados Unidos, como a 

Universidade de Michigan.  

Na mesma época em que lecionava, entretanto, foi quando o filósofo entrou em 

contato, no final do séc. XIX, com os estudos de autores como Willian James 

(psicólogo que fez parte da formação do que conhecemos como psicologia moderna, 

além de filosofo ligado a correntes de pensamento como o pragmatismo), Charles 

Sanders Peirce (filósofo e linguista reconhecido principalmente sobre seus estudos 

acerca da semiótica) e George Herbert Mead (filósofo que fez parte da corrente de 

pensamento da Escola de Chicago, com seus ensaios sobre assuntos como 

sociologia e psicologia social).  

A partir dos estudos realizados por Dewey dos escritores citados: 

Inspirado em Mead, ele elabora novas concepções psicológicas, 
relacionando o cérebro e o sistema nervoso com as condições sociais em que 
os indivíduos vivem. Com James, além de também aprender uma nova 
abordagem da psicologia, Dewey é estimulado a investigar em que medida 
as ideias provocam efeitos práticos sobre as condutas humanas. Por Pierce, 
Dewey foi influenciado a acreditar que o objetivo do pensamento é justamente 
gerar os hábitos e crenças nos indivíduos. Essa corrente de pensamento 
filosófico nascida em solo norte-americano ficará conhecida como 
pragmatismo (grifo do autor). (PILETTI, 2011, p. 126) 

Assim, o pedagogo começa a desenvolver o que ele chamava de instrumentalismo 

pragmático, tendo como objetivo aliar conhecimento e prática, elevando a experiência 

humana como principal meio para o desenvolvimento da capacidade prática. Segundo 

Marcus Vinicius da Cunha (2010, p. 12)32, estudioso da obra e carreira de Dewey, 

“somente a prática pode revelar o quanto de verdade as nossas certezas contêm”.  

Após a concepção do instrumentalismo pragmático, Dewey muda-se para a 

Universidade de Chicago, onde, segundo Piletti “passa a elaborar uma combinação 

                                                             
31 Número extraído das escolas associadas a Organização Montessori do Brasil: http://omb.org.br. 
32 Apud. Piletti, 2011, p. 126. 
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original entre psicologia e filosofia, para aplicação teórica e pratica na ação 

pedagógica com a ajuda de vários colaboradores e amigos” (2011, p. 127).  

A formação do caráter era uma das noções estudadas e propostas por Dewey, mesmo 

que não tanto quanto todas as outras faculdades que ele propunha em sua educação. 

Para ele era essencial fomentar desde criança a ideia do coletivo. 

Segundo Dewey, as pessoas conseguem realizar-se, utilizando seus talentos 
peculiares, a fim de contribuir para o bem-estar de sua comunidade; razão 
pela qual a função principal da educação em toda a sociedade é a de ajudar 
as crianças a desenvolver um “caráter” – conjunto de hábitos e virtudes que 
lhes permitam realizar- se plenamente desta forma (TEIXEIRA e 
WESTBROOK, 2010, p. 19). 

 
Para ele, a transformação da instituição de ensino como um todo era necessária nesse 

processo, pois, segundo Westbrook (2010, p. 20) a educação para a democracia 

requer que a escola se converta em “uma instituição que seja, provisoriamente, um 

lugar de vida para a criança, em que ela seja um membro da sociedade, tenha 

consciência de seu pertencimento e para a qual contribua” (Dewey, 1895, p. 224).  

Portanto, na Educação Nova o ensino no qual existem verdades eternas e imutáveis 

e que colocam sempre em primeiro plano a academia, deixando a vida de cada 

indivíduo como segundo plano, não deveria existir. Para o autor, os saberes escolares 

e da vida, deveriam andar em consonância, construindo competências necessárias 

para a que o sujeito conviva numa sociedade democrática em constante 

transformação (Piletti, 2010, p.128). 

No Brasil (no séc. XX), os ensinamentos do filósofo e pedagogo John Dewey foram 

amplamente divulgados e disseminados por estudiosos e educadores como Anísio 

Teixeira e Paulo Freire, influenciando até mesmo o antropólogo Darcy Ribeiro. Esses 

foram essenciais para a construção dos conceitos propostos pela já então Escola 

Nova, como a universalização da escola pública, laica e gratuita. 

Ao examinar a construção da sociedade e a necessidade que seus componentes têm 

de uma boa educação preparando-os para o convívio em conjunto, Teixeira diz que: 

A sociedade, como diz Dewey, não somente assegura a sua continuidade por 
transmissão, mediante comunicação, como a sua própria existência se traduz 
em transmissão e em comunicação. Não basta, para que se constitua a 
sociedade, proximidade física; não basta identidade de fim. Tem-no as peças 
de máquina e nem por isto são sociedade. Sociedade pressupõe consciência 
comum desse fim, participação inteligente na atividade coletiva, 
compreensão comum. E isso não se efetua sem comunicação, sem mútua e 
permanente informação. Em seu sentido genuíno, sociedade é, pois, 
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comunicação ou mútua participação (TEIXEIRA e WESTBROOK, 2010, p. 
40). 
 

Já Paulo Freire e suas Pedagogias da Autonomia e do Oprimido, em conjunto com o 

ensaio sobre Educação Como Pratica da Liberdade, exprimia após todos esses 

conceitos principalmente como o sujeito encontra-se e deve agir frente à sociedade 

que desde o início de sua educação tentou transformá-lo no que convinha para a 

manutenção de uma estrutura, na qual o raciocínio lógico e a obtenção de conteúdo 

fossem não direito, mas privilégio. 

Para Freire, uma educação que liberta seria:  

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes 
revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido 
mais humano da expressão. Que o identificasse com métodos e processos 
científicos (FREIRE, 1967, p. 90). 

 
O autor afirma ainda que o sujeito não deve aceitar em nenhum âmbito, menos ainda 

no educacional, qualquer tipo de repressão ou não apoio a evolução de seu 

conhecimento, já que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (2002, 

p. 22). 

Dentre os marcos importantes para a história brasileira, que ocorreram com a 

evolução e discussão do método proposto por Dewey, o que teve maior relevância foi 

a criação da Associação Brasileira de Educação em 1924. 
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2. Jornalismo de Educação 
 

2.1 Qual o dever do jornalismo atual? 
 

Os meios de comunicação de massa, que transmitem informação para a população 

como um todo, por meio de diversos veículos como as mídias impressas (jornais e 

revistas), digitais (portais e sites), televisivas e radiofônicas, dentre outras que surgem 

diariamente e expandem-se com rapidez e facilidade, têm como premissa apresentar 

os fatos da forma mais imparcial possível aos receptores. 

Porém, uma dentre as mais conhecidas teorias da comunicação, que trata de 

explicações sobre o desenvolvimento das pautas escolhidas pelos comunicólogos, 

afirma que há preferência por determinados temas em detrimento de outros, fazendo 

com que o receptor final não tenha a totalidade de informações referentes ao que 

ocorre no dia a dia da sociedade. 

O jornal é o primeiro motor da fixação da agenda territorial. Ele tem grande 
participação na definição do que a maioria das pessoas conversará, o que as 
pessoas pensarão que são os fatos e como se deve lidar com os problemas 
(LONG apud BARROS FILHO, 2001, p. 175). 

A Agenda-Setting (ou Agendamento) teve início como hipótese nos anos 1970. Os 

autores Maxwell McCombs e Donald Shaw analisavam a cobertura midiática acerca, 

principalmente, das campanhas políticas da época e constataram, após pesquisa 

aprofundada, que o público absorvia a informação que os meios de comunicação 

queriam transmitir, excluindo, sem ao menos saber, de suas vidas fatos que eram 

desconsiderados pelas mídias, por pura avaliação subjetiva de não relevância, 

transformando assim a Agenda-Setting em teoria. 

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de 
informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou descura, enfatiza ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas tendem 
a incluir ou excluir do próprio conteúdo. Além disso, o público tende a conferir 
ao que ele inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos 
meios de comunicação de massa aos acontecimentos, aos problemas, às 
pessoas (SHAW apud WOLF, 2007, p. 143). 

Em aspectos políticos e econômicos, os meios de comunicação, quando colocados 

frente a assuntos de interesse público, publicam a opinião do veículo, podendo ser 

essa partidária ou apartidária, no que é denominado como editorial. Esse permeará, 

por vezes, a segmentação da agenda que essa mídia utilizará para veicular ou não 

determinado fato.  
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Ou seja: mesmo tendo como premissa o permear ideológico voltado para a 

imparcialidade e apresentação dos fatos ocorridos, é perceptível que esses se tornam, 

de acordo com seus interesses de veiculação e agenda, tendenciosos, moldando 

assim a visão do público, que será inevitavelmente limitada. 

Para Felipe Pena, “a natureza do jornalismo está no medo. O medo do desconhecido, 

que leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer” (2005, p. 23). 

Já para Manoel Chaparro (2014, p. 76), “na materialidade dos fatos estão movimentos, 

dramas e protagonismos indispensáveis à boa narração jornalística”.  

No cenário atual da transmissão de informação, porém, o jornalismo passa por 

diversos outros fatores de interferência, tendo em vista a existência de “uma hierarquia 

de assuntos aos quais se deve prestar atenção mesmo quando se compete sobre o 

conteúdo futuro dessa hierarquia” (GREEN-PEDERSEN e MORTENSEN, apud. 

MARTINS, 2011, p. 5). 

Dentre esses desvios na transmissão da notícia, está a recepção do público, que, na 

atualidade, tem bastante influência dos meios de comunicação pelos quais acessa o 

conteúdo e se informa, sobretudo os digitais. Como compreendido ainda na Escola de 

Frankfurt33, o receptor das mensagens já há algum tempo não tem papel apenas 

passivo. Segundo McQuail34 (1975): 

O destinatário, mesmo desprovido de um papel autônomo e simétrico ao do 
destinador, no processo de transmissão das mensagens, transforma-se em 
sujeito comunicativo a título inteiro no processo de comunicação, tanto o 
emissor como o receptor são parceiros ativos (WOLF, 1992, p. 62, apud 
FÍGARO, 2015, p. 3). 

Hoje em dia, é possível ver essa presença dos receptores de maneira ativa, 

interferindo até mesmo nas pautas e assuntos abordados pelos meios de 

comunicação através dos comentários, sejam esses deixados nos próprios portais ou 

em redes sociais dos veículos. 

Segundo o IBGE (2016), são, ao todo, 116 milhões de pessoas conectadas à internet 

no país. Em último levantamento do Ibope (2014), 47% da população brasileira tinha 

como primeira fonte de informação a internet. E, segundo a Quartz (2015), agência 

                                                             
33 A Escola de Frankfurt é uma vertente de teoria social e filosofia associada e iniciada no Instituto para 
Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Lá diversos filósofos, sociólogos e 
comunicólogos deram início a suas pesquisas e teorias acerca de questões sociais e comunicacionais.  
34 Denis McQuail (1935 – 2017) foi um teórico britânico conhecido por sua grande contribuição e 
pesquisas acerca das teorias da comunicação de massa.  
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norte-americana de notícias sobre a nova economia global, dentre os países que mais 

consomem informação no Facebook (maior rede social do mundo) o Brasil está em 

primeiro lugar, com 67% da população buscando por informações, em suma, na rede 

social.  

Como ferramenta para acessar a web como um todo, hoje o celular (geralmente 

smartphones) desponta na frente de computadores, notebooks e tablets, como é 

possível ver na Pesquisa Brasileira de Mídia, de 2016: 

Figura 12: Meios de comunicação em que a população mais se informa 

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia – 2016, Relatório Final/Ibope e SECOM 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já chegou a, em 2015, confirmar 

que existiam cerca de 283,4 milhões de linhas ativas no país. Em maio de 2018, a 

população brasileira era composta por 208,9 milhões de pessoas, segundo projeção 

do IBGE35. 

Porém, com o hábito pouco cultivado de leitura por parte dos brasileiros, como 

explicado anteriormente (ver Introdução), cresce também outro movimento: o de 

replicar notícias sem nem ao menos lê-las por completo e verificar sua autenticidade. 

A Universidade de Columbia e o Instituto Nacional Francês realizaram um estudo 

                                                             
35 A projeção atualizada pode ser acessada no endereço a seguir: 
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. 
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(2016) que afirmou que, de um montante de quase 3 milhões de posts analisados, 

59% dos links nunca havia sido clicado, apenas compartilhados. 

O que poderíamos considerar maior diversidade, pluralidade e quantidade de 

informação à população, portanto, torna-se limitador. Pierre Lévy36 e seus estudos 

sobre o ciberespaço já confirmavam que estamos, atualmente, vivendo em uma esfera 

comunicacional em bolha (ou em rede) na qual nos deparamos apenas informações 

que foram selecionadas ou que selecionamos para nós. 

Por não escolhermos os critérios que os sites usarão para filtras os diversos 
assuntos, é fácil intuirmos que as informações que nos chegam através de 
uma bolha de filtros sejam imparciais, objetivas, verdadeiras. Mas não são. 
Na verdade, quando as vemos de dentro da bolha, é quase impossível 
conhecer seu grau de parcialidade (PARISER, 2012, p. 15, apud. RESENDE, 
2016, p. 23). 

Segundo Toshio Takeshita (2006), “não está claro o quanto a internet tem realmente 

diversificado o conteúdo de notícias” já que “a maioria dos seus usuários acessa um 

número limitado de sites de notícias” (apud. MARTINS 2011, p. 5). 

Em meio à falta de leitura e interpretação da informação, fazendo com que os veículos 

passem por sérios problemas para garantir a credibilidade e compreensão máxima 

possível de determinada informação ao seu público, surge outro aspecto preocupante 

no ambiente digital: as fake news. 

O termo (notícias falsas, em tradução livre), segundo definição da Revista Science: 

“Fake news” to be fabricated information that mimics news media content in 
form but not in organizational process or intent. Fake-news outlets, in turn, 
lack the news media's editorial norms and processes for ensuring the 
accuracy and credibility of information. Fake news overlaps with other 
information disorders, such as misinformation (false or misleading 
information) and disinformation (false information that is purposely spread to 
deceive people)37 (BAUM at. al., 2018, Science, Vol. 359, The science of fake 
news). 

 

                                                             
36 Pierre Lévy (1956) é um filósofo e sociólogo conhecido por seus estudos sobre o impacto da Internet 
na sociedade, trazendo em suas teorias as noções de Ciberespaço e Cibercultura. 
37 Em tradução livre: Fake news (notícias falsas) são informações fabricadas que imitam conteúdos 
produzidos pela grande mídia em sua forma, porém, não em seu processo de organização e 
intencionalidade. Os canais que propagam fake news (notícias falsas), por sua vez, não têm as mesmas 
normas editorias, nem seguem os processos utilizados pelos veículos de comunicação para garantir 
precisão e credibilidade de informação. As fake news se sobrepõem a outras desordens informacionais 
como a informação errada (falsa ou má informação) e a desinformação (falsa informação 
propositalmente espalhada para enganar as pessoas). (BAUM at. al., 2018, Science, Vol. 359, The 
science of fake news) 
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Em entrevista a IstoÉ Dinheiro (AGÊNCIA BRASIL, 2018), o deputado Mendonça Filho 

(DEM - PE), ex-ministro da Educação do Brasil, afirmou que para combater as fake 

news era necessário, principalmente, ter “foco na educação básica e formação do 

ponto de vista educacional, que leve em conta novos pontos de vista de julgamento e 

senso crítico, para avaliar se determinada informação deve ser multiplicada”.  

Ainda sobre o assunto, a senadora Ana Amélia (PP-RS) reiterou a “importância do 
trabalho da imprensa no combate às fake news” já que “informações divulgadas por 

veículos de comunicação respeitados no país dão cada vez mais credibilidade à 

notícia”. A senadora ainda lamentou o fim da exigência do diploma do jornalista para 

exercer a profissão, decisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 

2009, que definiu que o diploma de jornalismo não é obrigatório para exercer a 

profissão. 

 

2.2 O jornalismo de educação na agenda jornalística brasileira 
 

Em meio a toda essa problemática em que o jornalismo está inserido na atualidade, 

há temas que precisam ser debatidos com urgência, como a falta informação de 

qualidade para a população somada às lacunas da educação brasileira. Para tanto, o 

Jornalismo de Educação pode ser uma ferramenta para transmitir conhecimento, pois, 

como afirma Eduardo Meditsch: 

Quando qualquer tipo de informação é comunicado de uma pessoa a outra 
com sucesso, isto implica que ela não foi apenas transferida, como seria de 
um disquete para outra num computador, mas que foi re-conhecida (grifo do 
autor) pela pessoa que a recebeu. O cérebro humano não é um recipiente 
onde se possa depositar conhecimentos: a aprendizagem implica numa 
operação cognitiva, onde quem aprende tem um papel tão ativo quanto quem 
ensina. Assim, tanto quem ensina quanto quem aprende não se limitam a 
reproduzir um saber que existia anteriormente a seus atos, mas re-criam 
(grifo do autor) este conhecimento nos próprios atos de aprender e de 
ensinar. Desta forma, pode-se afirmar que o conhecimento não se transmite, 
antes se reproduz (MEDITSCH, 1997, p. 5). 

Além de Meditsch (1997), outros estudiosos afirmam que o jornalismo, como um todo, 

faz parte da formação do cidadão, já que ele leva à sociedade os fatos ocorridos em 

diferentes esferas. Os jornalistas são detentores de informações e, como tais, são os 

jornalistas os pontos pelos quais a informação se irradia na sociedade (MONTEIRO e 

GONÇALVES, apud KUNCZICK, 2002). 
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Para transmitirem essas informações, portanto, os meios de comunicação, sejam 

impressos ou digitais, criam ferramentas e estratégias, focando sempre no alcance de 

público cada vez maior. Dentre essas estratégias, há a subdivisão de editorias que, 

no geral, portais de notícia adotam, separando as notícias de acordo com os assuntos 

abordados, como é possível visualizar na figura 13: 

Figura 13: Portal Folha de S. Paulo e suas editorias 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 2018. 

Dentre as que têm mais destaque, como é possível visualizar, são selecionadas as 

editorias que, de acordo com a linha editorial do veículo e pesquisas de público-alvo, 

têm maior relevância e interesse para o público. As outras seções, que não ficam em 

primeiro plano, são as com menos relevância midiática e estratégica do veículo em 

questão. Para Silva, o critério da noticiabilidade é: 
Qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da 
notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, 
cultura profissional da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da 
empresa de mídia, qualidade do material (imagem e texto), relação com as 
fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, 
políticas, econômicas e sociais. (SILVA, 2005, p. 96) 

 

É o caso da editoria de Educação, focada, em suma, em notícias que adentram a 

esfera do Jornalismo de Educação38. Por vezes, as pautas sobre o tema são também 

inseridas em Cidades, Comportamento e Atualidades, entre outras, com 

nomenclaturas que variam de acordo com o veículo. 

Em portais de notícia online – que, atualmente, têm maior alcance de público em 
relação aos impressos -, como Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo, a categoria 

                                                             
38 Vertente jornalística que noticia e aborda fatos relacionados à educação, ao ensino, à pedagogia, à 
vida escolar (colegial e universitária), dentre outros assuntos que façam parte dessa especialização. 
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Educação não aparece no menu inicial, localizado no topo da página de ambos. Isso 

demonstra os critérios-notícia mais valorizados pelos veículos, como por exemplo, o 

quão atual e recente é aquele fato e a região na qual ele ocorreu. Para Nelson 

Traquina (2002, p. 173): 
Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 
determinam se um acontecimento, ou um assunto, são susceptíveis de se 
tornar notícia, isto é, serem julgados como transformáveis em matéria 
noticiável, por isso, possuindo “valor-notícia”. (apud. Cunha et. al., 2012, 29) 
 

Traquina (2002) ainda destaca alguns valores-notícia, como: morte; notoriedade; 

proximidade; relevância (ou impacto); novidade; fator tempo-atualidade, cabide 

noticioso39; notabilidade; surpresa; conflito ou controvérsia; infração (de normas); e o 

escândalo. Na editoria de educação, entretanto, a maioria desses critérios não ocorre 

com a mesma frequência das editorias de política, economia e internacional, por 

exemplo, já que essas cobrem atualidades que impactam de forma mais direta e 

instantânea a sociedade. 

Atualmente, o foco da editoria de Educação nos principais jornais impressos, portais 

de notícias, telejornais, dentre outras plataformas de comunicação, está nas datas dos 

vestibulares mais concorridos – voltados a jovens e adultos – e nas mudanças e 

alterações divulgadas pelo MEC. 

Em portais como o Globo Educação, há até mesmo uma página à parte dedicada 

exclusivamente ao ENEM, com conteúdo para a preparação do vestibulando e 

divulgação de resultados desses vestibulares. 

  

                                                             
39 O cabide noticioso ocorre quando há pretexto, motivo, situação na atualidade que remeta a 
determinado tema e faça link com certos tipos de pauta. Isso ocorre, por exemplo, em datas 
comemorativas. 
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Figura 14: Portal de Educação voltado ao ENEM 

 

Fonte: Globo Educação – ENEM40 

O veículo que é objeto de estudo dessa pesquisa (Folha de S. Paulo), por vez, volta 

sua editoria de Educação para os grandes vestibulares como um todo, elencando 

como principais o ENEM, a FUVEST e a nova Base Nacional Comum Curricular, a 

qual trouxe diversas discussões ao redor do país, após ser divulgada pelo Governo 

Federal.  

A Base Nacional Curricular, como é casualmente chamada, propõe-se a alinhar a 

educação brasileira, em níveis Infantil e Fundamental, aos melhores e mais 

qualificados sistemas educacionais do mundo, segundo apresentação do projeto 

lançado no início desse ano.  

Em apresentação, delimita-se a proposta a: 

A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza 
o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os 
estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino 
e instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 
nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e 
propostas pedagógicas (grifo meu). Essa referência é o ponto ao qual se quer 
chegar em cada etapa da Educação Básica, enquanto os currículos traçam o 
caminho até lá. [...] 
A BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de 
uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e 

                                                             
40 Disponível em:  <http://educacao.globo.com/enem/index-2.html> Acesso em 13/05/2018. 
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desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e 
enfrentamento à discriminação e ao preconceito. Assim, para cada uma das 
redes de ensino e das instituições escolares, este será um documento valioso 
tanto para adequar ou construir seus currículos como para reafirmar o 
compromisso de todos com a redução das desigualdades educacionais no 
Brasil e a promoção da equidade e da qualidade das aprendizagens dos 
estudantes brasileiros (MEC, 2018, p. 5). 

 

Porém, como já visto anteriormente (ver capitulo 1, subcapítulo A construção do ser 

político por meio da educação), a realidade proposta pela Base Nacional Curricular 

para um país como o Brasil mostra-se de certo modo utópica, já que o país tem 

crianças e jovens vivendo realidades dicotômicas, o que, de antemão, já não os deixa 

equiparados no mesmo ponto de partida social, econômico, político e cultural.  
 

Figura 15: Portal de Educação voltado aos vestibulares e Base Nacional 
Curricular 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, editoria de Educação, 2018. 

 

Nos últimos anos, mais especificamente em 2015, a editoria de Educação, fora do 

recorte de pré, durante e pós grandes vestibulares, teve maior destaque dentro dos 

portais, principalmente os que faziam cobertura das atualidades na cidade e Estado 

de São Paulo.  
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Isso porque, após anúncio do então secretário de Educação do Estado, Herman 

Voorwald, no final de setembro daquele ano, a partir do ano seguinte (2016) cerca de 

90 escolas estaduais seriam reorganizadas para que existissem, em justificativa do 

Governo Estadual, mais escolas que atendessem apenas uma dentre as três etapas 

de ensino que a rede contempla – Fundamental 1 (1º ao 5º ano), Fundamental 2 (6º 

ao 9º ano) e Ensino Médio – para que, com essa concentração, a qualidade de ensino 

com foco para cada idade crescesse.  

Porém, o que era tido como reorganização foi divulgado posteriormente como possível 

fechamento dessas mais de 90 escolas. Isso fez com que, com receio de ficarem sem 

paradeiro certo para estudar – já que a quantidade de alunos a ser atingida pela 

mudança representava cerca de 2% de toda a rede estadual (CARTA EDUCAÇÃO, 

2015) –, gradualmente, alunos do ensino médio paulista se uniram e, além de 

manifestarem em conjunto com seus professores e responsáveis pelas principais vias 

da capital (como, por exemplo, a Av. Paulista), tomaram suas escolas após ocupação, 

nascendo assim o movimento “Não Fechem Minha Escola”. 

Em uma das primeiras matérias da Folha de S. Paulo sobre o assunto, intitulada 

“Docentes protestam na Paulista contra reorganização de escolas”41 (2015) a 

organização do movimento se inicia com protestos apoiados por movimentos 

estudantis e pelo Sindicato dos professores do Estado de São Paulo (Apeoesp). 

Porém, dias depois o protagonismo dos atos já se volta aos alunos e responsáveis 

que estavam dentro das escolas ocupadas, como é possível perceber nas matérias 

“Repórter da Folha passa quatro dias em escola invadida e relata rotina”42 e “Pais se 

revezam em vigília diante de escola invadida em SP”43 (2015), que colocam essas 

personagens em evidência, mostrando cada vez mais a participação ativa desses no 

movimento. 

  

                                                             
41 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1712018-sindicato-dos-
professores-inicia-passeata-da-paulista-ate-a-republica-em-sp.shtml> Acesso em 17/05/18. 
42 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706690-reporter-da-folha-passa-
quatro-dias-em-escola-invadida-e-relata-rotina.shtml> Acesso em 17/05/18. 
43 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706688-pais-se-revezam-em-
vigilia-diante-de-escola-invadida-em-sp.shtml> Acesso em 17/05/18. 
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Figura 16: Alunos do movimento “Não Fechem Minha Escola” na Avenida 
Paulista, em São Paulo 

 

 
Fonte: Fala Universidades44, 2015. 

 

O movimento, propagado em todo o Estado de São Paulo, chegou a contar com mais 

de 200 escolas ocupadas pelos estudantes. Durantes os meses de novembro e 

dezembro, em suma, a reação do Governo comandado pelo então Governador de 

São Paulo, Geraldo Alckmin, contra as manifestações e ocupações foi bastante 

criticada por uso da força para repreensão contra os estudantes.  

Na Folha de S. Paulo, foram veiculadas as seguintes matérias e reportagens que 

demonstram o uso excessivo de força por parte da Policia Militar a mando do Governo 
Estadual: “Ato de estudantes em Itaquera contra plano de Alckmin acaba com 2 

detidos”45, “Gestão Alckmin libera reintegração de posse sem passar pelo 

Judiciário”46, “PM intervém com bombas para liberar bloqueio de alunos em 

Pinheiros”47. 

                                                             
44 Disponível em: <https://falauniversidades.com.br/jovens-protestam-contra-fechamento-de-escolas-
publicas-em-sao-paulo/> Acesso em: 16/05/2018. 
45 < http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1714422-ato-de-estudantes-em-itaquera-contra-
plano-de-alckmin-acaba-com-2-detidos.shtml> Acesso em: 17/05/2018. 
46 < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1770846-gestao-alckmin-libera-reintegracao-de-
posse-sem-passar-pelo-judiciario.shtml> Acesso em: 17/05/2018. 
47  <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1714151-pm-intervem-com-bombas-para-liberar-
bloqueio-de-alunos-em-pinheiros.shtml> Acesso em: 17/05/2018. 
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Figura 17: Policiais em negociação para retomada de Escola Fernão Dias, em 

Pinheiros 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, Folhapress, fotógrafa: Marlene Bergamo. 

 

Figura 18: Apreensão de alunos protestantes 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, Folhapress, fotógrafa: Marlene Bergamo. 
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Figura 19: Reintegração de posse do Centro Paula Souza 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, Folhapress, fotógrafa: Marlene Bergamo. 

 

A movimentação, organização e luta dos estudantes, na época, em prol da educação, 

foram exemplos de ações que, segundo os pensamentos de Paulo Freire, são de 

suma importância para a construção do sujeito, já que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e construção” 

(FREIRE, 1985, p. 67).  

Outra necessidade intrínseca no fazer valer a educação, para Freire, é a união desta 

com a comunicação. Como aponta a pesquisadora Flávia Farias, ao citar o educador, 

“comunicação é um meio de educação, é dialogo, na medida em que não é 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados” (FREIRE 1985, p. 69, apud. FARIAS, 2009, p. 14).  

Durante a ocupação, a mídia focou grande parte de seus noticiários para a cobertura 

do fato. Para chamar ainda mais atenção ao que os estudantes solicitavam e lutavam, 

houve uma comoção de anônimos e famosos nas redes sociais. Além disso, diversos 

artistas estiveram em algumas das escolas ocupadas para doar seu tempo em apoio 

à causa. 

 



67 
 

Figura 20: Cantora Pitty em show para alunos em escola ocupada 

 
Fonte: UOL Educação48. 

 

Figura 21: Cantores Emicida e Rael da Rima em show para alunos em escola 
ocupada 

 
Fonte: UOL Educação49. 

 

                                                             
48 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/album/2015/12/06/artistas-se-apresentam-em-escolas-
ocupadas-em-sao-paulo.html> Acesso em: 16/05/2018. 
49 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/album/2015/12/06/artistas-se-apresentam-em-escolas-
ocupadas-em-sao-paulo.html> Acesso em: 16/05/2018. 



68 
 

Figura 22 : Cantor Criolo em show para alunos em escola ocupada 

 
Fonte: UOL Educação50. 

 
Figura 23: Cantor Chico César em show para alunos em escola ocupada 

Fonte: UOL Educação51. 
 

  

                                                             
50 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/album/2015/12/06/artistas-se-apresentam-em-escolas-
ocupadas-em-sao-paulo.html> Acesso em: 16/05/2018. 
51 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/album/2015/12/06/artistas-se-apresentam-em-escolas-
ocupadas-em-sao-paulo.html> Acesso em: 16/05/2018. 
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Figura 24: Chef Paola Carosella cozinhando para alunos de escola ocupada 

 
Fonte: EGO52. 

 

No dia 4 de dezembro daquele ano, Alckmin resolveu suspender a reorganização e, 

segundo levantamento do Datafolha (2015), naquela mesma semana o governador 

teve seu índice de popularidade mais baixo ao longo daquele mandato, atingindo 

apenas 28% de aprovação (G1, 2015).  
 

  

                                                             
52 Disponível em: <http://ego.globo.com/famosos/noticia/2015/12/paola-carosella-cozinha-em-escola-
ocupada-por-estudantes-em-sao-paulo.html> Acesso em: 16/05/2018. 
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Figura 25: Anúncio oficial do então Governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, sobre suspensão da reorganização escolar 

 

 

 

 
Fonte: Twitter Oficial @geraldoalckmin53. 

                                                             
53 Disponível em: <https://twitter.com/geraldoalckmin/status/672870595143561216> Acesso em: 
16/05/2018. 
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A gestão de Alckmin, porém, ainda enfrentou outra polêmica na área da Educação, 

poucos meses após os movimentos contra a reforma escolar no Estado. Deflagrada 

em janeiro de 2016, a Operação Alba Branca, realizada para apurar desvios e fraudes 

de verbas, investigou dois contratos da empresa Coaf, cooperativa suspeita de 

fraudes que fornecia sucos de laranjas para serem distribuídos nas refeições de 

escolas públicas, para a Secretaria da Educação do então governo Geraldo Alckmin 

(PSDB). O valor do contrato era de R$ 11,4 milhões (FOLHA DE S. PAULO, 2016). 

Dentre os acusados de receberem propina para facilitar negociações no que foi 

intitulado “máfia da merenda”, está o ex-presidente da Assembleia Legislativa de SP, 

Fernando Capez (PSDB), que consta como beneficiário de R$ 1,1 milhão em propina. 

(G1, 2018). Em última atualização do caso, em maio de 2018, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo aceitou Capez como réu no caso (FOLHA DE S. PAULO, 2018). 

Com os eventos de reorganização ainda em polvorosa naquela época, os protestos e 

manifestações contra Alckmin e a máfia da merenda, que envolvia sua gestão, 

ocorreram por toda a cidade, sendo os manifestantes, novamente, estudantes, 

professores e responsáveis, em suma. 

A editoria de Educação vem, entretanto, abordando outros temas polêmicos. Nesse 

contexto encaixa-se o projeto Escola Sem Partido (ver outras informações em 

Introdução e capitulo 1), que tramita por diversos municípios do país, inclusive em São 

Paulo. 

Nota-se que, tendo em vista a quantidade de comentários dos internautas e o debate 

público, o jornal dedica várias pautas ao tema. Ao recortar o portal da Folha de S. 

Paulo apenas nas editorias de Poder e Cotidiano foram encontrados, até maio de 

2018, 283 resultados para Escola Sem Partido. Quando é feito o recorte apenas na 

editoria de Educação, voltando o tema não só para debates relacionados à política, 

mas sim ao âmbito em que a proposta tende a ser executada, a busca encontrou 

apenas 60 citações sobre o assunto.  

Com o passar dos anos e a consolidação dos veículos de comunicação não apenas 

como transmissores de informação e conteúdo, mas também como grandes 

conglomerados empresariais, que tem como objetivo o lucro, a discrepância de 

informação disponibilizada à população apenas cresceu.  
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Voltando ao exemplo anterior, dentre as reportagens que abordavam/discutiam o 

projeto Escola Sem Partido, foi possível encontrar diversas com títulos chamativos e, 
por vezes, tendenciosos, como é o caso de: “Haddad fala em 'sonho' ao abrir 'pós em 

esquerdismo' em SC” (agosto de 2017), no qual o ex-prefeito de São Paulo, que é 

professor universitário, dará aulas em um curso de pós-graduação que tratará, na 

verdade, sobre A Esquerda no Século 21. O mesmo ainda afirma que "Nós temos que 

ter [o curso] sobre a esquerda no século 21, mas também sobre a direita no século 

21” (HADDAD, 2017, TAVARES). Ele aborda a necessidade de conhecer “o outro 

lado” citando o Escola Sem Partido como iniciativa que não permite esse 

conhecimento e "interdita o debate" (2017). 

Tendo como foco a obtenção de mais clicks e, naturalmente, mais lucros, os meios de 

comunicação procuram utilizar estratégias que atraiam cada vez mais público. Com 

títulos e manchetes clickbaits54, os conteúdos de matérias com desdobramentos de 

curto prazo acabam por ganhar maior destaque, como visto anteriormente ao analisar 
os critérios de noticiabilidade (ver subcapitulo “Qual o dever do jornalismo atual”).  

Ricardo Sabino (2005), ao estudar essa nova característica dos veículos, cita Kellner 

(2001) e aponta que “a cultura da mídia é industrial, configurando-se numa produção 

de massa direcionada para grupos sociais distintos, utilizando-se de fórmulas, códigos 

e normas convencionais” (p. 51). Sabino (2005) ainda afirma que o jornal hoje em dia 

“trata-se de uma organização empresarial na qual a mercadoria (cultural comercial) 

tem por objetivo atrair lucros dentro da lógica da acumulação capitalista”. 

O autor ainda levanta a hipótese de que, ao longo dos anos, criou-se, ao transmitir 

informações que englobassem o tema Educação, o que ele chama de rede de 

legitimidade. Essa rede, como próprio nome diz, é composta por alguns 

representantes oriundos do universo da educação que se movimentam, ao longo de 

sua trajetória, como influenciadores, por outros campos, como o da política. Esses 

têm espaço na mídia e são colocados como fontes especialistas das pautas que 

comentam e opinam, formando, assim “um movimento por campos distintos, mas 

                                                             
54 O termo, que pode ser traduzido como isca de cliques ou caça cliques é, basicamente, a chamada 
de um conteúdo, feito para chamar atenção do maior número de pessoas para que esses sintam-se 
atraídos e tenham vontade de clicar no link. 
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todos se dirigem, de alguma forma, para o poder normatizado do Estado” (2005, p. 

52). 

Essa ideia pode ser materializada nos textos da colunista de Educação da Folha de 

S. Paulo, Érica Fraga. Ela faz o uso da pauta de Educação para aproximar-se da 

política. O viés defendido por ela, coincidentemente (ou não), corriqueiramente vai ao 

encontro com o atual Estado maior (ou, Governo Federal). Pensando que a colunista 

tem como espaço de veiculação de suas ideias um dos maiores jornais do país, é 

possível compreender e correlacionar o que Sabino afirma em seus estudos. 

Érica Fraga, em artigo divulgado em abril de 2018 na Folha de S.Paulo, intitulado “Que 

fora PT, nada! Aqui é fora, bebê!”55, acompanhado da linha fina “Crise é oportunidade 

para ensinar crianças sobre ética e dar exemplo”, relata um episódio de sua vida que 

relaciona-se à manifestações considerada ideologicamente “à direita”, juntamente 

com seus filhos. Essas manifestações ocorrem desde 2015 no país, levantando 

bandeiras como o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a prisão do ex-

presidente Lula e a continuação da Operação Lava-jato, exaltando a figura do Juiz do 

STF Sergio Moro. Ela, ao contar que crianças em uma festa de aniversário na qual 

estava presente começaram a gritar o mesmo que os manifestantes da rua, aborda o 

fato de que, nessa época, muitos pais enxergaram tanto nas manifestações quanto 

na repercussão da mídia, uma forma de educação política, como podemos ver em 

trecho a seguir: 

Lá pelas tantas, começa uma movimentação de algumas crianças lançando 
os bracinhos para o alto e gritando “fora PT, fora PT”. Era dia de 
manifestação. Embalando o caçula num canto, busco os meus outros dois 
meninos com os olhos. Não havia conversado com eles, até então, sobre 
crise política. Fiquei curiosa para ver como reagiriam. E eis que lá estavam 
os dois, no meio da pequena multidão, também dando socos com os punhos 
no ar e movimentando os lábios. Na volta para casa, nem precisei perguntar. 
O maior já foi me contando a novidade:  
“Mamãe, a gente manifestou. Você viu?” (FRAGA, 2018, Que fora PT, nada! 
Aqui é fora, bebê). 
 

Após contar, em meio ao contexto, que um dos seus filhos havia confundido a sigla 

PT (Partido dos Trabalhadores), com a palavra bebê, no coro “Fora PT” que é 

tradicionalmente ecoado nessas manifestações, Fraga ascende ao contexto a 

                                                             
55 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ericafraga/2018/04/que-fora-pt-nada-aqui-e-
fora-bebe.shtml?> Acesso em 15/05/2018. 
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necessidade de falar sobre ética, justiça e sociedade, para que seus filhos 

compreendam a realidade na qual o país está.  

O que parece um simples conto, com moral da história no final, porém, tem enraizado 

pela colunista do jornal uma ideologia que vai ao encontro ao que, como dito por 

Sabino (2005), dos ideais defendidos, em suma, pelo Estado. 

Além dessa tendência voltada para a concordância do discurso daquele que está no 

poder, ao longo da história do Jornalismo de Educação no Brasil foram poucos os 

veículos e/ou iniciativas que fomentaram a discussão mais a fundo sobre o papel da 

educação na sociedade e adentrando também os aspectos políticos, econômicos e 

sociais que a educação engloba. Quando surgiam, seus destaques e alcances para o 

grande público eram quase nulos. 

Dentre eles é possível citar como uma das primeiras publicações impressas a Revista 

do Ensino, do Rio Grande do Sul, que se utilizava tanto da comunicação escrita quanto 

visual, por meio das representações de imagens para retratar uma leitura do cotidiano 

das escolas e das práticas educativas (ARAÚJO e SCHELBAUER, 2007, p. 178). Com 

início de suas tiragens em 1951, foram publicadas 170 edições, com periodicidade 

mensal, sendo a última em 1978. 

 
Figura 26: Primeira edição da Revista do Ensino, em 1951 

 
Fonte: Repositório UFSC.56 

                                                             
56 Disponível em <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/127071/1951%20-
%20setembro%20-%20capa%2c%20indice.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em 18/05/2018. 
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Ainda segundo levantamento realizado por Analete Schelbauer e José Carlos Araújo 

(2007): 
Com uma tiragem inicial de 5.000 exemplares, (a revista) atingiu a marca de 
50.000 exemplares no início da década de 1960. A tiragem é um significativo 
indicador de sua repercussão no meio educacional – regional, nacional e 
internacional –, muitas vezes único meio de (in)formação à disposição do 
professor e de utilização de sua própria pratica cotidiana (ARAÚJO e 
SCHELBAUER, 2007, p. 180). 

 

Além disso, a revista fornecia material didático não somente para o professor como 

também para o aluno, sendo esses, por exemplo, desenhos para colorir de página 

inteira, pois seguiam sempre a premissa de tentar facilitar para o professor o ensino 

de teoria em sala de aula de um jeito lúdico de mais palpável (ARAÚJO e 

SCHELBAUER, 2007, p. 181 e 182). 

Atualmente, uma representante paralela que pode ser considerada sucessora da 
Revista do Ensino, porém, mais focada em informar a população como um todo sobre 

educação, é a Revista Educação, da Editora Segmento, fundada em 1997. Com 

circulação nacional e 25 mil tiragens por edição (EDITORA SEGMENTO, 2018), a 

revista mensal abrange assuntos que vão desde acampamentos escolares até 

especializações, como mestrado e doutorado.  

Mesmo presente em forma física e digital, é possível ver que, mesmo quando 

comparada a um veículo de 50 anos atrás, que teve seu início em abrangência 

regional, a Revista Educação, porém, não alcança tanta expressividade quanto a 

anterior. 
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Figura 27: Revista Educação, edição 249, maio de 2018 

 
Fonte: Revista Educação.57 

 

Ao buscar por um representante em revista do Jornalismo de Educação que tenha 

expressividade, é possível citar a Revista Nova Escola. A inciativa, que tem 

atualmente versão online e impressa, surgiu há 30 anos em uma parceria da Editora 

Abril com a Fundação Victor Civita. Em 2015 o projeto ganhou a Fundação Lemann 

como mantenedora que é quem publica as revistas e sites Nova Escola e Gestão 

Escolar. Diferentemente da Revista Educação, o conteúdo da Nova Escola é muito 

mais voltado às técnicas educacionais, sem tantas matérias noticiosas sobre o 

assunto.  

O que a difere também da percussora gaúcha é a falta de conteúdos voltados aos 

alunos. Em seu conteúdo é visível que os docentes são colocados como público-alvo 

da revista, tanto que há, inclusive, materiais e cursos online58 voltados aos 

professores a serem assinados. 

                                                             
57 Disponível em <http://www.revistaeducacao.com.br/edicao-249/> Acesso em 15/05/2018. 
58 Podem ser visualizados os planos e pacotes neste link: <https://novaescola.org.br/assine>. 
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Segundo dados da própria revista (REVISTA, 2018), na edição impressa a tiragem 

atinge 60 mil exemplares/mês, tendo 10 edições anuais – menos em meses de férias 

escolares. Já em sua versão digital, são 46 mil assinantes, tendo 12 edições/ano. A 

revista não possui venda em banca desde 2015. Até 2010, era distribuída 

gratuitamente para 220 mil escolas do país por meio de uma parceria com o Ministério 

da Educação. (POR QUÊ, 2017). 

Como planos para o futuro, o site da revista aponta que: 
Olhando para o futuro, as perspectivas são ainda mais animadoras. Uma 
recente parceria da Fundação Lemann com o Google permitirá a elaboração 
de milhares de planos de aula, colaborando diretamente na implantação 
da Base Nacional Comum Curricular no país a partir de 2018. O projeto será 
realizado por NOVA ESCOLA e, até 2019, qualquer educador brasileiro terá 
acesso gratuito a 6.000 planos de aula multimídia, de todas as disciplinas, da 
Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental (POR QUE NOVA 
ESCOLA EXISTE?, 2017). 

 
Figura 28: Revista Nova Escola, edição 312, maio de 2018 

 
Fonte: Revista online Nova Escola, 2018.59 

 
No veículo a ser estudado nesta pesquisa (Folha de S. Paulo) a Educação já é tema 

recorrente e ganha vezes de editoria desde antes de sua reformulação, na década de 

                                                             
59 Disponível em <https://novaescola.org.br/conteudo/11733/edicao-312-de-2018> Acesso em 
18/05/2018. 

https://novaescola.org.br/conteudo/4849/com-apoio-de-fundacao-lemann-e-google-nova-escola-publicara-6-mil-planos-de-aula-gratuitos-e-alinhados-a-base-nacional-comum
https://novaescola.org.br/conteudo/4784/32-respostas-sobre-a-base-nacional-comum-curricular


78 
 

1990 (PEREIRA, 2009). Segundo estudo de Francisca Rodrigues Pereira sobre os 

conteúdos veiculados no jornal, no ano de 1971, foi possível afirmar que: 
Nessa época, existia a editoria Educação (diária), com uma ou duas páginas 
que traziam assuntos sobre educação no geral, tratando de temas 
importantes para a sociedade como a reforma e implantação do ensino 
fundamental, sobre a situação da educação no Brasil e a valorização dos 
professores. Também abordava temas ligados ao ensino superior (PEREIRA, 
2009, p. 58). 
 

Seguindo os critérios de noticiabilidade, desde então, é possível percebermos que, 

mesmo quase 50 anos depois, as pautas educacionais, em suma, não mudaram.  

Quando falamos em veículos fora do âmbito impresso, porém, a Educação já teve 

vezes de personagem principal, principalmente nos anos 1980 e 1990, quando 

surgiram programas televisivos voltados ao assunto como o Globo Educação e o 

Telecurso 2000, além dos canais em rede aberta (sem assinatura paga mensalmente) 

com sua grade repletos por temas que envolviam Educação em algum grau, como TV 

Cultura, Canal Futura, TV Escola e TV Senac. 

Ao selecionar como exemplo o Telecurso 2000, o mesmo tinha como função, em 

suma, facilitar a transmissão de conteúdos de Ensino Fundamental e Médio, por meio 

de aulas gravadas para um público mais carente e com baixa escolaridade, o que foi 
nomeado como tele-ensino (FRIGOTO e CIAVATTA, 2003). O curso, que teve seu 

início em 1978, expandiu-se ainda mais após parceria da Rede Globo (propulsora do 

projeto) firmada com a Fundação Roberto Marinho, sendo transmitido ao longo dos 

anos em canais como: TV Globo, Canal Futura, TV Cultura, TV Brasil, TV Aparecida, 

Rede Vida, Rede Gênesis, Rede Minas e Globo Internacional. 

Entretanto, o projeto considerado como algo a acrescentar os estudos, foi, na verdade, 

utilizado como estratégias “por alguns estados para diminuir os custos na educação 

básica, mediante compra de pacotes do Telecurso 2000 da Rede Globo de Televisão” 

(FRIGOTO e CIAVATTA, 2003, p. 108). 

Já a TV Cultura e o Canal Futura, mesmo fazendo parte da rede de transmissão do 

Telecurso, sempre foram reconhecidas por sua grade voltada a educação de crianças 

e adolescentes. Ao longo de suas respectivas histórias foram diversos programas e 

esquetes de intervalo falando sobre educação, cultura, tradições regionais brasileiras, 

história, politica, dentre outros.  
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Atualmente, na TV Cultura, os programas que estão no ar e adentram o assunto são: 

Manos e Minas; Cultura Regional; Tá Certo?; Quintal da Cultura; Sésamo; #Confirma; 

Inglês com Música; Futurando; Campus em Ação; dentre outros. Já no Canal Cultura, 

é possível assistir ao longo de sua programação conteúdos como: Teca na TV; Umas 

Palavras; Mundo.Doc; Destino: Educação – Escolas Inovadoras; Livros Animados; 

Tempos de Escola; e outros. 

Ao longo de décadas tratando sobre o assunto, porém, os comunicólogos – em 

especifico jornalistas – não haviam se reunido ainda para discutir quais os caminhos 

que os meios de comunicação tomaram e estavam tomando ao tratar sobre o assunto.  

Tendo a primeira edição do congresso especializado e direcionado ao assunto 

realizada apenas no ano de 2017, o JEDUCA (Associação de Jornalistas de 

Educação) debateu a importância da necessidade de darmos maior destaque e 

notoriedade ao Jornalismo de Educação como editoria, principalmente como isso 

poderia dar maior apoio e voz à população (principalmente aos professores e 

estudantes) quanto aos assuntos que estão presentes em suas realidades 

diariamente. 

Em sua segunda edição, que será realizada em agosto desse ano, o JEDUCA irá 

abordar inclusive a Educação Política, focando seus debates nas eleições 

presidenciais que ocorrerão também no segundo semestre. O congresso focará em 

três eixos (eleições, reforma do ensino médio e Base Nacional Comum Curricular), 

além do “fazer jornalístico” direcionado a educação de forma mais interessante. Os 

temas em foco serão abordados, pois, segundo o vice-presidente da Jeduca, Fábio 

Takahashi: 

As eleições vão ser o principal foco do Congresso. Queremos que o encontro 
traga aos participantes tanto subsídios para uma boa cobertura da disputa 
eleitoral quanto uma reflexão de como fazer reportagens sobre educação 
terem mais destaque e relevância (TAKAHASHI, apud REDAÇÃO JEDUCA, 
2018). 

Como é descrito no princípio III da Associação Brasileira de Imprensa (ABI): 
Informação em jornalismo é compreendida como bem social e não como uma 
comodidade, o que significa que os jornalistas não estão isentos de 
responsabilidade em relação à informação transmitida e isso vale não só para 
aqueles que estão controlando a mídia, mas em última instância para o 
grande público, incluindo vários interesses sociais (apud IJUIM, p. 32, 2009). 
 

Assim, compreende-se que fomentar o jornalismo de educação nos veículos de 

comunicação que informam à população torna-se, portanto, não apenas necessário 
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para instigar no sujeito discussões que podem transformar a realidade da sociedade 

que esse tem em seu entorno, mas também uma função social do jornalismo. 
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3. Análise do Portal Folha de S. Paulo 
 

3.1 O Portal Folha de S. Paulo  
 

Segundo último levantamento realizado pela Associação Nacional dos Jornalistas 

(ANJ), no ano de 2015 os três jornais com maior número de circulação paga no país 

foram, em ordem decrescente: O Super Notícia (de Minas Gerais), com média de 

249.297 exemplares impressos; O Globo (do Rio de Janeiro), com média de circulação 
de 193.079 exemplares; e a Folha de S. Paulo (de São Paulo), com 189.254 jornais 

impressos (IVC, 2015). 

No mesmo ano, porém, uma pesquisa realizada pela Ipsos Marplan em conjunto com 

a comScore e verificação do Instituto Verificador de Circulação (IVC) foi divulgada pela 

ANJ como a Métrica Única de Audiência, que teria como intuito medir qual o alcance 

total de cada jornal brasileiro, não importando apenas a plataforma.  

Em seu resultado, a Folha de S. Paulo foi dada como o veículo com maior alcance de 

público dentre todos os analisados, como é possível visualizar na imagem a seguir:  

 

Figura 29: Alcance total dos jornais mais lidos, segundo pesquisa 

 
Fonte: Folha de S. Paulo60 

                                                             
60 Disponivel em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1695563-folha-e-jornal-com-maior-
alcance-em-todas-as-plataformas.shtml> Acesso em 22/05/2018. 
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A Métrica Única de Audiência, que tinha por intenção unificar todos os meios de 

comunicação no qual o veículo analisado estava presente, como é possível ver 

anteriormente, foi descontinuada em 2016 pela Ipsos, sua realizadora, pois, segundo 

seu então diretor, Diego Pagur, para realizá-la seria necessário continuar em parceria 

com a comScore, que é uma empresa internacional e que, em meio a contratos, isso 

foi dificultado (MEIO & MENSAGEM, 2016) 

Porém, a métrica utilizada no levantamento, segundo inclusive a própria ANJ, foi 

positiva e com resultados satisfatórios. Ricardo Pedreira, diretor executivo da ANJ, em 

entrevista para a Meio & Mensagem (2016) afirmou que a associação continua 

“incentivando o projeto e que o mercado busque os índices que melhor expressem a 

amplitude de sua audiência no impresso e no digital”. 

O jornal paulista que alcança posições de destaque tem em sua história motivos para 

tal credibilidade frente à população. Fundada em fevereiro de 1921, a Folha teve início 
como Folha da Noite e, segundo Lilian Sanches Melo, tinha como intuito “atrair leitores 

nas classes médias urbanas e na classe operária (2009, p. 24)”. Quatro anos após 

início de sua circulação, em julho de 1925, era lançada a versão matutina da Folha, 

intitulada Folha da Manhã.  
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Figura 30: Exemplar da Folha da Noite 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, História.61 

 

Figura 31: Exemplar da Folha da Manhã 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, Acervo Folha.62 

                                                             
61 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_20_30.html> Acesso em 
23/05/2018. 
62 Disponível em <http://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2016/10/26/heroica-ada-rogato-foi-nossa-
amelia-earhart/> Acesso em 24/05/2018. 
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Em 1931, Octaviano Alves de Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida 

adquiriram a empresa e seu nome e, nessa época mudaram a linha editorial que 

norteava o veículo, voltando seu conteúdo para a defesa dos interesses dos 

agricultores paulistas.  

Porém, José Nabantino Ramos, ao obter controle acionário majoritário da empresa, 

em 1945, além de mudar o nome da empresa para Folha da Manhã S/A (denominação 
oficial de registro vigente até os dias de hoje) e de fundar, em 1949, a Folha da Tarde, 

moldou novamente o veículo para defender o interesse das classes médias urbanas 

(MELO, 2009). 

Figura 32: Exemplar da Folha da Tarde 

 

Fonte: Vi O Mundo63. 

Apenas em 1960, quase 40 anos após sua fundação, a Folha uniu os três impressos 
em um só, sob o nome de Folha de S. Paulo. Pouco tempo depois foi vendida, em 

virtude de crises econômicas para dois empresários: Octavio Frias de Oliveira e Carlos 

Caldeira Filho. A partir dessa gestão e, principalmente nos anos 1980, o jornal 

                                                             
63 Disponível em <https://www.viomundo.com.br/radio/o-servico-sujo-do-grupo-folha-ao-regime-
militar.html> Acesso em 20/05/2018. 
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transformou-se “no diário de maior influência e circulação do Brasil (MELO, 2009, p. 

25)”. O atual presidente da Folha (2018) é filho de Octavio Frias, Luiz Frias e em sua 

gestão foi possível perceber uma posição de destaque que vai de encontro com o que 

para Gisela Taschner foge do que há como ideia pré-determinada de que o jornalismo 

tem uma missão a cumprir, em sentidos político-partidários ou romântico:  

A gente procura ver a imprensa como um serviço público prestado por 
particulares, daí a gente está sempre procurando saber onde está o interesse 
do leitor e vamos satisfazer esse interesse – porque a gente quer fazer um 
jornalismo mais exato, mais agudo, mais agressivo (grifo meu), a gente quer 
vender mais jornal, subir na circulação, etc. (MELO, 2009, p. 28, apud. 
TASCHNER, 1992, p. 118). 

Essa mudança de direcionamento e intenção dos veículos de comunicação, como 

vimos anteriormente (ver capítulo 2), ocorreu não apenas pelos motivos elencados 

acima, mas também em virtude do público que consome esse conteúdo.  

Para atingir aquele que consome o produto jornalístico, não apenas a Folha de S. 

Paulo, como todos os outros veículos de comunicação precisaram atualizar-se e 

moldar-se às atuais ferramentas de transmissão de informação que se transformaram 

com o passar do tempo.  

Com o avanço da tecnologia, o que antes era passado ao receptor quase 

exclusivamente por meio do impresso – em jornais e revistas – e através da televisão 

ou do rádio, chega ao público também através de outros veículos, como a internet (ver 

capítulo 2, Pesquisa de Mídia).  

A popularização da internet e de seus diversos braços comunicacionais, como as 

mídias sociais, fez com que se tornasse possível saber de notícias em tempo real e 

não mais esperar pelo horário em que o telejornal entraria no ar, ou pela edição 

atualizada do jornal que chegaria na manhã seguinte. 

Assim, as formas de fazer jornalismo mudaram. Desde a hora de entrevistar a fonte, 

passando pela pós-produção do material recolhido, até chegar ao meio escolhido para 

veicular determinada matéria, tudo deve ser calculado para o êxito da transmissão de 

informação.  

Desde os anos 1980, a Folha de S. Paulo, com os avanços tecnológicos que se 

iniciaram naquela época, seguiu como premissa ser um veículo cada vez mais com 

grande alcance de público. Segundo o Círculo Folha (online), “(Em 1983) a Folha se 
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torna a primeira redação informatizada na América do Sul com a instalação de 

terminais de computador para a Redação e edição de texto (2018)”. 

Seguindo a gestão de Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, em 1992, a 

Folha alcança o patamar de jornal com a maior circulação paga aos domingos (média 

de 522.215 exemplares). Em conjunto, o veículo consolida-se, em 1996, como líder 

no segmento de classificados em jornais, o que indica que a ampliação do veículo, 

como Taschner afirma acima, faz parte dos novos ideais de jornalismo, que não tem 

uma visão apenas romantizada dessa função, mas principalmente capitalista. Ainda 

em 1996, a folha lança o Universo Online (UOL), considerado até hoje um dos maiores 

portais online que compõe o conglomerado chamado Grupo Folha. 

Escolher a plataforma de atuação, nos dias atuais, faz com que o público tenha maior 

interatividade e receptividade com o assunto, tornando-o mais acessível e propagável. 

A Folha de S. Paulo, entretanto, indo de contraponto ao que a maioria dos veículos 

tende a fazer nos dias de hoje – caminho de migração do impresso para o portal e do 

portal para as redes sociais – em fevereiro desse ano (2018), anunciou uma decisão 

considerada drástica: o veículo com quase 100 anos de história e após tantas 

evoluções, deixou de publicar/replicar seu conteúdo no Facebook que, como vimos 

anteriormente, é a maior rede social no ar atualmente. 

Segundo anúncio publicado em seu portal pelo próprio veículo, porém, “a decisão é 

reflexo de discussões internas sobre os melhores caminhos para fazer com que o 

conteúdo do jornal chegue aos seus leitores (FOLHA DE S. PAULO, 2018)”. A Folha 

explica essa decisão que parece contraditória com o argumento de que: 

As desvantagens em utilizar o Facebook como um caminho para essa 
distribuição ficaram mais evidentes após a decisão da rede social de diminuir 
a visibilidade do jornalismo profissional nas páginas de seus usuários. O 
algoritmo da rede passou a privilegiar conteúdos de interação pessoal, em 
detrimento dos distribuídos por empresas, como as que produzem jornalismo 
profissional. Isso reforça a tendência do usuário a consumir cada vez mais 
conteúdo com o qual tem afinidade, favorecendo a criação de bolhas de 
opiniões e convicções, e a propagação das "fake news". Além disso, não há 
garantia de que o leitor que recebe o link com determinada acusação ou ponto 
de vista terá acesso também a uma posição contraditória a essa (FOLHA DE 
S. PAULO, 2018). 

O jornal afirma que, mesmo após essa decisão, continuará atualizando suas outras 

redes sociais, como Twitter (6,2 milhões de seguidores), Instagram (727 mil 

seguidores) e LinkedIn (726 mil seguidores), diariamente (2018). 
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3.2 Editoria de Educação no Folha de S. Paulo 
 

Há algumas décadas a Educação, fora de veículos específicos e voltados para o 

assunto, não era incluída nas pautas e critérios noticiosos. Essa realidade mudou de 

certo modo apenas com a ampliação de possibilidades de veiculação e distribuição 

de informação, após o avanço tecnológico pelo qual a sociedade passou e ainda 

passa. No Brasil outro fator de suma importância a mudar essa realidade foi a criação 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em 1990, que tem por intuito 

desde então ser referência em: 

Avaliação da qualidade, equidade e eficiência dos sistemas e redes de ensino 
brasileiros; avaliação por amostragem em larga escala, por meio de testes de 
desempenho em Língua Portuguesa – foco em leitura – e Matemática – foco 
em resolução de problemas; utilização de metodologias formais e científicas 
para a coleta, sistematização de dados e produção de informações sobre o 
desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio, bem como sobre as 
condições escolares e extraescolares que incidem sobre o processo ensino-
aprendizagem (INEP/MEC/SAEB, 2018, p. 9). 

Após isso, grande parte dos jornais incluiu dentro de suas editorias a Educação, 

porém, ainda com menos destaque do que outras. Isso, para estudiosos da área da 

Comunicação, sempre foi uma incógnita, já que o assunto é exposto como de alta 

relevância no meio acadêmico para o avanço social.  

Dulcília Buitoni, jornalista e professora do Programa de Mestrado Comunicação na 

Contemporaneidade da Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, ao ser questionada 

por que a educação não é uma editoria importante nos jornais e revistas brasileiros? 

– no I Seminário Internacional de Educação, Jornalismo e Comunicação, organizado 

pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) e pelas revistas Educação e 

Negócios da Comunicação – afirmou que “não dá para escrevermos sobre educação 

se nem ao menos sabemos que tipo de educação nós queremos” (2013). 

Ainda, segundo Buitoni: 

A cobertura da área ainda é acrítica. [...] O ensino superior recebe mais 
atenção dos meios de comunicação, pois há um interesse mercadológico por 
trás (grifo meu), mas não se discute, por exemplo, a quantidade de vagas 
oferecidas, nem questões relacionadas à infraestrutura das instituições 
(OUCHANA, 2013, online). 

O que foi pontuado pela autora há alguns anos é visível nos portais de notícia. Ao 
avaliarmos o portal da Folha de S. Paulo, que é atualmente o meio em que o jornal 

mais tem alcance. O caminho percorrido para encontrar a Editoria de Educação do 
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portal, partindo da página inicial do site (www.folha.uol.com.br), mostra-se difícil– 

considerando, principalmente, o volume de leitura da população brasileira como um 

todo nos dias atuais.  

Como é possível visualizar na figura a seguir, em uma 1ª camada de relevância no 

portal, estão na parte superior do portal apenas as editorias e sessões: Últimas, 

Opinião, Política, Economia, Mundo, Cotidiano, Esporte, Cultura, F5 e Sobre Tudo. 

 

Figura 33: Folha de S. Paulo, primeira página 

 

Fonte: Folha de S. Paulo. 

 

Ao acessar o Menu, localizado no canto superior esquerdo da tela, as outras Editorias, 

que serão consideradas pertencentes a uma 2ª camada de relevância para o portal, 

estão presentes em uma barra vertical: Poder, Mercado, Cotidiano, Mundo, Esporte, 

Ilustrada, Ilustríssima, F5, Guia Folha, Ciência, Equilíbrio e Saúde, São Paulo, 

Especiais, Seminários Folha, Empreendedor Social, Imagem, Parceiros, Banco de 

Dados, Dias Melhores, Painel do Leitor, Sobre Tudo, Turismo e Serafina. 
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Figura 34: Folha de S. Paulo, menu lateral 

 
Fonte: Folha de S. Paulo. 

 

Apenas ao clicar na Editoria de Cotidiano, porém, é que o leitor terá acesso a Editoria 

de Educação, em uma 3ª camada do portal, em conjunto com as sessões intituladas: 

Ao Seu Tempo, Febre Amarela, Folha Verão e Rio de Janeiro.  

 

Figura 35: Folha de S. Paulo, Menu lateral na Editoria de Cotidiano 

 
Fonte: Folha de S. Paulo. 
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A visibilidade de determinadas editorias em detrimento a outras é vista não apenas no 

portal da Folha de S. Paulo, como também em sua versão impressa. Nela, o jornal 

conta com cadernos (que são as editorias separadas em conglomerados de páginas 

duplas dobradas em conjunto) diários e semanais. Segundo o veículo são eles, 

respectivamente: Poder, Ciência (e Saúde), Mundo, Cotidiano, Esporte, Mercado, 

Ilustrada e Corrida; Turismo, MPME, Equilíbrio e Ilustríssima.  

Assim como na versão online, a editoria de Educação encontra-se inserida na de 

Cotidiano, que, por definição do jornal “faz a cobertura dos principais fatos nas áreas 

de educação, urbanismo, violência, saúde pública, ambiente, administração pública e 

comportamento (FOLHA DE S. PAULO, 2018, CADERNOS DIÁRIOS: COTIDIANO)”. 

O papel de coadjuvante da Editoria de Educação na Folha de S. Paulo como um todo 

é visível também na quantidade de matérias sobre o assunto veiculadas em seu portal. 

Em busca realizada para essa pesquisa dentro do portal, desde os anos 2000 (data 

da matéria mais antiga inserida na Folha de S. Paulo online), comparando o número 

de matérias que tem em seu conteúdo a palavra “política” para as que têm a palavra 

“educação”, são 46% a mais de conteúdos de política em detrimento aos de educação 

(170.414 conteúdos contra 79.540, respectivamente64). 

Ao inverter os papéis e adentrar as editorias, foi possível perceber também que os 

assuntos contrários, quando inseridos em outra editoria, ganham diferentes 

destaques.  

Ao filtrar a busca no portal Folha de S. Paulo apenas na editoria de Poder e inserir a 

palavra “educação” no campo de busca foram encontrados 6083 resultados nos quais, 

dentro dos conteúdos, o assunto era tratado. Já ao filtrar pela editoria de Educação 

do portal, inserindo em conjunto a palavra política, foi possível encontrar apenas 1624 

resultados para a busca de conteúdos. 

Presume-se então que, na Folha, divulga-se muito mais conteúdos que abrangem a 

educação como uma esfera de discussão para representantes políticos do que como 

um direito a ser informado e fomentado para e pela população, a qual é a verdadeira 

detentora desse direito. 

                                                             
64 Acesso no dia 24/05/2018. 
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3.3 Análise da editoria de Educação na Folha de S. Paulo 
 
Segundo Carlos Eduardo Lins da Silva, ombudsman65 da Folha de S. Paulo de 27 de 

abril de 2008 a 21 de fevereiro de 2010: 

Em minha avaliação e na de muitos leitores, esta prática de relegar questões 
sociais em segundo plano é um dos piores vícios do jornalismo. Nos 14 
meses em que exerço este cargo, manifestei diversas vezes o desejo do 
público de que a educação volte a ter na Folha a prioridade de que desfrutava 
nas décadas de 1970 e 1980 e que perdeu. (MELO, 2009, p. 62)66 

 
Silva afirmou ainda que, durante o tempo em que exerceu o cargo na Folha de S. 

Paulo, mesmo o veículo tendo aumentado o número de conteúdos voltados à 

educação, eles eram uma “prioridade editorial” desde o ano anterior (2007), pois o 

"assunto conjuga óbvia importância nacional e de interesse imediato do leitor", além 
de “costumar aparecer entre os primeiros itens apontados por assinantes (grifo meu) 

(SILVA, 2009)". 

Já segundo o jornalista Luiz Caversan, que foi editor de Educação da Folha de S. 

Paulo no começo dos anos 1980, ao ser entrevistado por Melo, que, durante os dois 

anos em que esteve à frente da editoria de Educação do veículo, pôde perceber que 

na mesma: 

Não há, discussões verdadeiramente sérias quanto ao ensino em si, 
qualificação dos professores e dos alunos, casos de sucesso na formação de 
crianças e jovens em situações de extrema dificuldade, livros, métodos, 
experiências enriquecedoras. A escola, como prolongamento do lar, não é 
tratada dessa maneira pela mídia em geral (MELO, 2009, p. 63). 
 

 

Partindo dessas afirmações e tendo como questionamento de que maneira a 

educação que aborda a formação política e cidadã do sujeito é retratada no portal 

Folha de S. Paulo, buscou-se compreender se o levantamento das hipóteses ia de 

encontro não apenas com a teoria, mas também com o que se vê em prática na 

atualidade.  

Foi levado em consideração o permear hipotético de que: o portal Folha de S. Paulo 

enfatiza a educação por meio de reportagens e artigos voltados, sobretudo, ao Ensino 

Médio e Técnico, fazendo com que a construção da agenda jornalística em volta do 

                                                             
65 Palavra sueca que significa representante do cidadão. Designa, nos países escandinavos, o ouvidor-
geral, função pública criada para canalizar problemas e reclamações da população. Na imprensa, o 
termo é utilizado para denominar o representante dos leitores dentro de um jornal. 
66 Apud Carlos Eduardo Lins da Silva, publicado em 26/06/2009 no jornal Folha de S. Paulo. 
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Ensino Fundamental e da importância que essa etapa tem na construção do sujeito, 

ao longo dessa fase, seja perdida. Além disso, também é defendida a ideia de que o 

portal, como empresa que visa lucros, deixe de certo modo a ideologia do bom 

jornalismo de lado, quando assim necessário, em prol do que lhe dará maior retorno 

financeiro. 

A análise do portal foi realizada por meio das palavras-chaves: educação, política e 

Brasil. O campo de seção selecionado foi reduzido apenas à Folha, a editoria à de 

Educação e o período personalizado, abrangendo do dia 1º de maio de 2017 até o dia 

24 de maio de 2018, recortando o espaço de tempo em pouco mais de um ano de 

conteúdos. Após aplicação dos filtros descritos, foram encontrados, ao todo, 45 

resultados de busca, os quais serão listados a seguir. 

 

Tabela 1: Recorte de notícias do portal Folha de S. Paulo, de maio de 2017 a 
maio de 201867 
 

Portal Folha de S. Paulo, de maio de 2017 a maio de 2018, com filtros aplicados 

Data Gênero Título Autoria 

14/05/2017 Reportagem 
Especial 

Professor avalia redação que teve nota 
'média' no Enem 2016; confira dicas  Sérgio Paganim 

11/06/2017 Reportagem Sucesso de jovem boa aluna muda a 
trajetória de família pobre em SP  Paulo Saldaña 

24/07/2017 Grande 
Reportagem 

Ausência de professor da rede pública 
chega a 30 dias no ano no Estado de SP  Paulo Saldaña 

25/07/2017 Reportagem Rede paulistana terá já em 2018 aulas de 
programação e de ética na internet 

Anna Virginia 
Balloussier (enviada 
especial) e Paulo 
Saldaña 

16/08/2017 Reportagem 'Onda estrangeira' força adaptação de 
escolas da rede municipal de SP Artur Rodrigues 

23/08/2017 Entrevista 
ping-pong 

Salário inicial de R$ 5.000 é pouco para 
professor universitário, diz ministro 

Gustavo Uribe e Laís 
Alegretti 

10/09/2017 Reportagem Ensino médio já passou por três grandes 
reformas desde Getúlio Vargas 

Denilson Oliveira 
(colaborador) 

24/09/2017 Reportagem Brancos usam cota para negros e entram 
no curso de medicina da UFMG Jairo Marques 

17/10/2017 Reportagem Com evasão escolar empacada, país 
levaria 200 anos para incluir jovens Paulo Saldaña 

                                                             
67 Disponível em  
<http://search.folha.uol.com.br/search?q=educa%E7%E3o+pol%EDtica+Brasil&periodo=personalizad
o&sd=01%2F05%2F2017&ed=24%2F05%2F2018&site=sitefolha&site%5B%5D=online%2Feducacao
> Acesso em 24/05/2018. 



93 
 

25/10/2017 Reportagem Sem dinheiro, universidade federal reduz 
obra, pesquisa e até bandejão Marcelo Toledo 

25/10/2017 
Atualizado em 

01/11/2017 
Reportagem Maioria dos estudantes de oito anos não 

sabe ler nem fazer conta direito Paulo Saldaña 

02/11/2017 Reportagem Feche o livro e conheça o estilo do Enem; 
veja o que fazer na reta final Dhiego Maia 

07/11/2017 Reportagem Redação do Enem provocou alunos com 
tema ignorado até pelo governo Ângela Pinho 

10/11/2017 Reportagem Jovens surdos ficam acuados em escola 
com medo de chegar ao ensino médio Jairo Marques 

10/11/2017 Reportagem Redução de 'novos surdos' e evasão 
explicam tema da redação do Enem 

Angela Pinho e 
Daniel Mariani 

12/11/2017 Reportagem Treinar professor para diminuir bagunça na 
sala melhora aprendizado 

Érica Fraga e Ana 
Estela De Sousa 
Pinto  

17/11/2017 Reportagem Agência Lupa: E quando as questões do 
Enem têm informações questionáveis? Agência Lupa 

24/11/2017 Reportagem SP pagará a entidade que cumprir meta e 
evitar evasão no ensino médio Érica Fraga 

24/11/2017 

Conteúdo 
especial 

preparatório 
para a Fuvest 

Responda a questões formuladas por 
cursinhos e se prepare para a Fuvest Folha de S. Paulo 

25/11/2017 Reportagem Universidades públicas deveriam cobrar 
mensalidade de alunos ricos? BBC Brasil 

06/12/2017 Reportagem PF conduz reitor e vice da UFMG para 
depor sobre suposta fraude em obras Marcelo Toledo 

07/12/2017 Reportagem Depor é menos oneroso que prisão, diz 
Polícia Federal sobre reitor da UFMG Marcelo Toledo 

07/12/2017 Reportagem Cantor João Bosco critica uso de sua 
música para batizar operação da PF Marcelo Toledo 

09/12/2017 Entrevista 
ping-pong 

Escola do século 21 terá que ensinar a ter 
concentração, diz secretário do ES 

Ana Estela De Sousa 
Pinto e Érica Fraga 

10/12/2017 Reportagem Cotista tem nota boa na universidade, mas 
recua em cursos com matemática 

Fábio Takahashi, 
Paulo Saldaña e 
Marcelo Soares 
(colaborador) 

10/12/2017 Reportagem Ex-cotistas, médica do RJ e advogado do 
STF relatam racismo e dificuldade 

Fábio Takahashi e 
Paulo Saldaña 

13/12/2017 Reportagem Estado de SP tem 30% das escolas abaixo 
da média nacional no Enem 

Fábio Takahashi, 
Paulo Saldaña e 
Estêvão Gamba 
(colaborador) 

17/12/2017 

Reportagem  
+ 

Entrevista 
ping-pong 

Currículo novo não basta para ensino 
melhorar, afirma gestora americana Fábio Takahashi 

24/12/2017 Reportagem Disciplina e paciência podem ajudar no 
aprendizado de matemática 

Ana Estela De Sousa 
Pinto 

25/12/2017 Entrevista 
ping-pong 

Alfabetização requer mais do que só 
método, diz ganhadora do Jabuti 

Paulo Saldaña 
(enviado especial) 

26/12/2017 Reportagem Como um vestibular de 1977 mudou a cara 
da China e criou geração lendária BBC Brasil 

01/01/2018 Reportagem Intolerância chega a universidades com 
bomba, ameaça e briga judicial Ângela Pinho 

28/01/2018 Reportagem Verão é alta temporada de programas de 
pós supercompactos 

Iara Biderman 
(colaboradora) 
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05/02/2018 Reportagem Donos de lancha e avião aparecem como 
bolsistas de escolas beneficentes 

Julio Wiziack e 
Fábio Fabrini 

19/02/2018 Entrevista 
ping-pong 

Investimento em educação no Brasil é 
baixo e ineficiente Érica Fraga 

07/03/2018 Reportagem Bônus a professor pode perpetuar 
desigualdade, diz secretário de Alckmin Paulo Saldaña 

10/03/2018 Entrevista 
ping-pong 

Escola não muda educação sozinha, diz 
chefe de faculdade de NY Fábio Takahashi 

17/03/2018 Entrevista 
ping-pong 

Alunos querem que a escola reflita a vida 
real, diz brasileira jurada de prêmio da 
Unesco 

Mônica Manir para 
BBC Brasil 

20/03/2018 Reportagem Governo Temer quer liberar até 40% do 
ensino médio a distância Paulo Saldaña 

15/04/2018 Reportagem Até com serrote em aula, Nova Zelândia se 
destaca com autonomia a alunos 

Fábio Takahashi 
(enviado especial) 

16/04/2018 Reportagem Filosofia e sociologia obrigatórias 
derrubam notas em matemática Érica Fraga 

23/04/2018 Reportagem Uso intenso de celular por jovens prejudica 
o ensino, diz educador finlandês Fábio Takahashi 

24/04/2018 Entrevista 
ping-pong 

Pesquisador vê tropeços ao atribuir nota 
ruim em matemática à sociologia Érica Fraga 

13/05/2018 Reportagem 'Fake news' entra no currículo para treino 
da capacidade crítica Ocimara Balmant 

21/05/2018 Reportagem 'Sem universidade forte o país não tem 
futuro', diz reitor da Unicamp 

Paulo Saldaña 
(enviado especial) 

 

Todos os conteúdos selecionados são de caráter informativo que, segundo Jorge 

Medina, ao dividir os gêneros jornalísticos em quatro grandes grupos – informativo, 

interpretativo, opinativo e de entretenimento – descreve o primeiro como aquele em 

que “há o relato dos fatos da maneira mais objetiva possível (MEDINA, 2009)”. 

Após primeiro recorte foi realizada a análise dos conteúdos e a escolha de seis deles, 

os quais tratassem efetivamente de educação e política, além de abordar de alguma 

maneira temas que envolvessem a formação social do sujeito, propostas de 

mudanças sociais, medidas e ações para a transformação da sociedade, dentre outros 

assuntos, que foram compreendidos ao longo da pesquisa como determinantes para 

a formação de maneira justa e completa do cidadão, utilizando a educação como 

ferramenta auxiliadora.  

Foram elas: 
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Tabela 2: Recorte de notícias selecionadas para análise do portal Folha de S. 

Paulo  

Data Gênero Título Autoria 

25/07/2017 Reportagem Rede paulistana terá já em 2018 aulas de 
programação e de ética na internet 

Anna Virginia 
Balloussier (enviada 
especial) e Paulo 
Saldaña 

10/09/2017 Reportagem Ensino médio já passou por três grandes 
reformas desde Getúlio Vargas 

Denilson Oliveira 
(colaborador) 

24/11/2017 Reportagem SP pagará a entidade que cumprir meta e 
evitar evasão no ensino médio Érica Fraga 

19/02/2018 Entrevista 
ping-pong 

Investimento em educação no Brasil é baixo 
e ineficiente Érica Fraga 

20/03/2018 Reportagem Governo Temer quer liberar até 40% do 
ensino médio a distância Paulo Saldaña 

13/05/2018 Reportagem 'Fake news' entra no currículo para treino da 
capacidade crítica Ocimara Balmant 

 

Logo ao ler os títulos/chamadas das reportagens e suas linhas finas, em suma, as 

analisadas abordam questões voltadas a estruturação e aperfeiçoamento de um 

ensino voltado a jovens, adultos e aqueles que estão tentando adentrar ou já fazem 

parte do meio acadêmico. 

A primeira reportagem, Rede paulistana terá já em 2018 aulas de programação e de 

ética na internet (ver anexo 1), tem uma diferença particular em relação as outras: 

dentre os autores do conteúdo há uma enviada especial, que, no jornalismo, são 

repórteres que são enviados a um país exterior para fazer a cobertura de alguma 

ocorrência com, geralmente, bastante relevância e que esteja pautando os noticiários 

e primeiras páginas do veículo naquele momento.  

Porém, como é possível perceber, essa notícia não engloba nenhuma possível 

tragédia ou seus desdobramentos, nem mesmo um evento internacional com grandes 

representantes de âmbito nacional. Na imagem, logo abaixo do título da reportagem, 

é possível ver João Dória (PSDB), na época da veiculação, prefeito da cidade de São 

Paulo, posando para a câmera em uma parte da muralha da China. Em linhas gerais, 

a reportagem aborda a presença do prefeito, conhecido por seu grande apelo e 

estratégia midiáticos, em visita à China naquela semana para solicitar a empresários 

do país investimentos voltados às aulas de programação e de tecnologia que seriam, 

na época, implantadas no Ensino Fundamental municipal no ano seguinte (vulgo 

2018). 
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Nesse conteúdo é afirmado que “um dos planos [para a visita do prefeito] é se 

aproximar de empresas chinesas dispostas a doar materiais para pôr o currículo digital 

em prática (BALLOUSSIER E SALDANHA, 2017)”. Porém, mesmo tratando-se de 

negociações estrangeiras, ao longo de todo o texto foi possível encontrar apenas  uma 
referência a “política”, que se refere não a Dória, mas sim ao Diretor do Banco da 

China no Brasil, Zhang Guahua, quando esse afirma que “as turbulências na 
economia e na política brasileira "de certa maneira, com certeza afetam a confiança" 

do investidor chinês (GUAHUA, apud, BALLOUSSIER E SALDANHA, 2017)” e não há 

medidas políticas ou incentivo de políticas públicas por meio da tecnologia e da 

ampliação da grade curricular dos alunos da rede municipal de São Paulo. 

Ao longo da visita de Dória e sua busca por tecnologias, porém, em nenhum momento 

é pautado na reportagem em quais teorias o prefeito e seu gabinete apostam para a 

melhoria da educação dos colégios municipais da cidade de São Paulo. Um dos 

entrevistados pelos repórteres – Nelson Pretto, professor da Universidade Federal da 

Bahia – cita, inclusive, que é necessário, para bom funcionamento dos equipamentos 

angariados pelo então prefeito, que a escola como um todo fosse inserida no ambiente 

digital.   

Essa inserção do indivíduo em todos os aspectos no ambiente digital, o fará, como 

visto nos ensinamentos de Dewey (ver capitulo 1) ter o pertencimento aquela nova 

realidade, podendo não apenas aprendê-la, como também replicá-la para a sociedade 

em sua volta, tendo só assim o real sentido da educação, de propagação de 

conhecimento, sendo alcançado.  

Na época, suspeitou-se que o financiamento para a cobertura midiática acerca da 

viagem de negócios de Dória partira dos cofres da prefeitura de São Paulo. Pouco 

tempo depois, porém, foi esclarecido (por parte de alguns veículos) que o convite para 

a cobertura jornalística da visita de Dória a outro continente aos veículos de 
comunicações brasileiros partiu da prefeitura de Xangai. A Folha de S. Paulo em 

nenhum momento menciona, ao longo da reportagem analisada, quem arcou com os 
custos da viagem da enviada especial. Em matéria realizada pelo O Estado de S. 

Paulo intitulada, Doria ‘passa o chapéu’ em viagem à China e linha fina que afirma 

Prefeito usa exposição na imprensa e posição de presidenciável para convencer 

empresariado, porém, há ao final da reportagem de Bruno Ribeiro em letras garrafais 
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e destacadas em negrito que “o repórter viajou a convite da prefeitura de Xangai 

(RIBEIRO, O ESTADO DE S. PAULO, 2017)”. 

Por fim, o retrato da visita do prefeito, realizado pelo portal, é encerrado com: “um 

casal de turistas maranhenses o [João Dória] interpelou e declarou apoio a eventual 

candidatura dele à Presidência (BALLOUSSIER E SALDANHA, 2017)”. Dória 

anunciou no mês de março desse ano que será candidato nas eleições estaduais e 

federais de 2018 ao cargo de governador do estado de São Paulo pelo PSDB. 

Já na reportagem Ensino médio já passou por três grandes reformas desde Getúlio 

Vargas (ver anexo 2), é exposto o panorama realizado pelo autor do texto em sua 

colaboração para o jornal, que analisa a recém aprovada reforma do Ensino Médio, a 

ser colocada em prática no ano de 2019. 

O panorama estabelecido na reportagem volta aos anos 1940 para criar o comparativo 

das reformas criadas pelos governos passados, desde o de Getúlio Vargas, 

conhecido, dentre tantas características, por suas diversas mudanças sociais voltadas 

ao populismo. O autor indica que o Ensino Médio brasileiro vem tentando ser moldado 

ao longo dos anos de diversas formas visando, em suas diferentes épocas, distintos 

resultados. 

Além de mostrar que já fora dada opção de escolha aos estudantes entre ciências, 

em 1942, descritas como clássicas (com ênfase em filosofia e em línguas) e científicas 

(biológicas, exatas e desenho), e comparar essa situação a atual reforma, que visa 

dar liberdade de escolha de quais matérias irão compor o currículo de estudos aos 

próprios estudantes, o autor questiona se essa seria a melhor saída para a melhoria 

do ensino para os próprios protagonistas do assunto: os estudantes. 

Há aqueles que enxerguem a não necessidade de aprendizado global, que, como 

visto anteriormente (ver capítulo 1), é considerada de suma importância para a 

formação cidadã do sujeito, mas há também quem se preocupe com a mudança, como 

é visível na fala da estudante de 17 anos, Steffany Viana Fernandes que diz achar 

“interessante o aluno que tem mais facilidade com humanas escolher essa área, como 

era antigamente. Mas, se o conteúdo que temos hoje é pouco para prestar um 

vestibular, imagine como ficará depois (FERNANDES, apud. OLIVEIRA, 2017)”, 

colocando em pauta a temática de vestibulares e faculdade, recorrente na editoria.  
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Ao inserir filtros de busca no portal, apenas dentro da editoria de Educação, no período 

considerado dentro do recorte dessa pesquisa (de maio de 2017 a maio de 2018) 

foram, ao todo, 124 resultados para a palavra “vestibular”. Na reportagem, a palavra 

política aparece, assim como a anterior, apenas uma vez ao longo de toda a matéria, 

referindo-se a sigla OSPB (organização social e política brasileira).  

Ao longo da reportagem SP pagará a entidade que cumprir meta e evitar evasão no 

ensino médio (ver anexo 3), entretanto, há a inserção da palavra política em dois 

momentos ao longo do texto, enquanto a autora trata sobre “outras políticas da 

secretaria [da educação do Estado de São Paulo]” e sobre “formato de avaliação de 

política pública (FRAGA, 2017)”.  

Porém, ao analisar conteúdo, a ideia do Governo do Estado de São Paulo, como 

mostra a reportagem, não é a criação de uma política pública de aperfeiçoamento do 

ensino no estado, mas sim, o lançamento de um edital no qual ideias inovadoras – 

provenientes de organizações privadas ou sem fins lucrativos – serão inscritas e, a 

que obtiver melhores resultados, em avaliação do próprio governo, “será 

implementada em 61 escolas em áreas vulneráveis da região metropolitana. Os 

resultados dos alunos serão comparados aos de outras 61 escolas da mesma área, 

que também serão monitoradas, mas não receberão a intervenção (FRAGA, 2017)”. 

Ainda segundo a reportagem: 

A principal meta que deverá ser atingida pelo vencedor é um avanço de sete 
pontos percentuais na taxa de conclusão do ensino médio nas escolas do 
projeto em relação às que ficarem de fora, após um período de três anos. O 
contrato exigirá ainda um aumento de cinco pontos percentuais no índice de 
aprovação nas escolas participantes tanto após o primeiro quanto o segundo 
ano, também em comparação ao possível avanço nas demais. A 
aprendizagem também será medida e não poderá cair. Sem o cumprimento 
das metas, o vencedor não recebe. Pelo modelo, o setor público busca 
inovação, mas transfere o risco para um parceiro (grifo meu): "O objetivo é 
que as organizações tenham incentivo para buscar iniciativas que realmente 
causem impacto", diz Sérgio Lazzarini, coordenador do Insper Metricis. O 
vencedor será o que apresentar o lance mais baixo em relação a um teto de 
R$ 17,8 milhões pelo total do projeto.  

Além de se tratar de uma medida de transferência de responsabilidade do setor 

público para o privado, como vemos em um trecho da matéria, mesmo quando o 

assunto a se desenvolver é a educação (prevista por lei como direito constitucional a 

ser fornecido pelo governo a todos os cidadãos), o posicionamento do governo da 

então gestão Alckmin frente a problemática de evasão a qual tenta sanar não começa 
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com uma estruturação anterior, nos anos prévios de estudo, mas sim apenas onde o 

problema se agrava (no ensino médio). 

Ressaltando o que é dito ainda na chamada da matéria, toda a proposta circula em 

torno do cumprimento da meta de agenda de governo proposta pela gestão, que está, 

atualmente, em seu segundo ano de mandato desde a eleição. 

Esse tipo de manobra sem planejamento e, muitas vezes, feito de maneira 

terceirizada, como é afirmado ao longo do exemplo, torna-se comum nas gestões 

brasileiras pois não gera questões e indagações a população pois, como visto 

anteriormente (ver capítulo 1), o cidadão não carrega em si a responsabilidade de 

monitorar aquele que se elegeu para representar suas demandas na esfera 

governamental, seja municipal, estadual ou federal. Cria-se um temor do povo em 

relação ao seu governo e não o contrário. 

Da mesma repórter, porém de gênero secundário diferente das demais, em 

Investimento em educação no Brasil é baixo e ineficiente (ver anexo 4) o Diretor da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Andreas 

Schleicher, cede uma entrevista a repórter Érica Fraga conhecida como entrevista 

ping-pong. Tida como gênero de esfera secundário, ela é assim chamada, pois 

“constitui um gênero produzido em uma das esferas do sistema ideológico complexo 

e evoluído: a esfera sócio discursiva do jornalismo (ROHLING, 2009, p. 508)”. 

Nesse tipo de conteúdo jornalístico é colocado um assunto em pauta a ser 

questionado para uma figura especialista na área. Assim, ao, geralmente, confrontar 

dados e acontecimentos recentes, o entrevistado dá sua opinião sobre o assunto e 

coloca a sua visão para qual seria uma possível saída à problemática apresentada. 

Na entrevista, Schleicher fala sobre os resultados do Pisa (ver capitulo 1) e a posição 

alcançada pelo Brasil. O título da entrevista faz alusão a resposta dada por ele ao ser 

questionado se o investimento feito atualmente pelo Brasil em educação é suficiente 

ou não (ver introdução). O Diretor da OCDE responde que: 

O gasto em educação no Brasil ainda é baixo (grifo meu). A primeira lição que 
aprendi pesquisando os países que aparecem no topo das comparações do 
Pisa é que seus líderes parecem ter convencido seus cidadãos a fazer 
escolhas que valorizam mais a educação do que outras coisas. No Brasil e 
na maior parte do mundo ocidental, os governos começaram a pegar 
emprestado o dinheiro das próximas gerações para financiar seu consumo 
hoje, e a dívida que fizeram coloca um freio enorme no progresso econômico 
e social. O Brasil é um país em desenvolvimento grande com uma parcela 
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crescente de jovens. Ainda que, como parcela do PIB per capita, o gasto 
brasileiro por estudante seja maior do que a média da OCDE, esse ainda não 
é o nível ideal (SCHLEICHER, 2017). 

Ao longo da entrevista, é posta a necessidade de políticas para aperfeiçoar a 

qualidade de ensino em todas as áreas que ela engloba em duas ocasiões. A palavra 

política, porém, em nenhum momento é utilizada para referir-se ao estudo da inserção 

de matérias voltadas ao assunto na grade como melhoria para o ensino. 

Schleicher ainda aponta que “a primeira lição que aprendi pesquisando os países que 

aparecem no topo das comparações do Pisa é que seus líderes parecem ter 

convencido seus cidadãos a fazer escolhas que valorizam mais a educação do que 

outras coisas” (2017), apontando que, um dos possíveis motivos para que o Brasil não 

alcance resultados satisfatórios quando o assunto é educação é o não fomento do 

assunto por parte dos atuais representantes políticos da população. 

Dentre as reportagens analisadas, a de maior notoriedade é Governo Temer quer 

liberar até 40% do ensino médio a distância (ver anexo 5), que fala sobre a controversa 

decisão federal do atual governo de Michel Temer sobre o Ensino a Distância (EaD) 

em parte do curso do Ensino Médio, complementando a já aprovada reforma do ensino 

médio, como visto em reportagens analisadas anteriormente.  

A proposta baseia-se, dentre todos os argumentos, principalmente na falta de oferta 

de escolas de Ensino Médio e na falta de professores em suma em municípios 

pequenos. 

A matéria conta com a proposta apresentada ao leitor e com a opinião de especialistas 

que expõe conforme afirma Cesar Callegari, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) "Recursos a distância devem servir como complemento, jamais em substituição 

de professores e da escola como local de vivência presencial"; já Nelson Pretto, 

professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) diz que: "Fica claro um 

movimento de desresponsabilização do Estado brasileiro com a formação crítica e 

sólida da juventude, e também com a infraestrutura escolar". 

A palavra política ocorre no texto apenas uma vez, quando: 

O coordenador executivo da Ação Educativa, Roberto Catelli Jr., diz que, para 
a Educação de Jovens e Adultos, a abertura de 100% a distância pode ser 
positiva caso seja só uma opção. ‘Quanto mais modelos, mais chances de 
atender um público diversificado. O problema é transformar 100% a distância 
numa política que só vai sucatear’.” (SALDAÑA, 2018) 
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Na última reportagem analisada, 'Fake news' entra no currículo para treino da 

capacidade crítica (ver anexo 6), assim como brevemente exposto no capítulo anterior 

(ver capitulo 2), os temas abordados são as fake news e como elas vem se 

disseminando de maneira rápida por meio, sumariamente, das redes sociais. Porém, 

de maneira mais aprofundada, Balmant mostra como as notícias falsas (em tradução 

livre) transformaram não apenas o modo como os veículos de comunicação 

transmitem informação, mas também como é possível o receptor – nesse caso, 

estudantes do ensino médio – perceber a diferença entre elas e as notícias 

verdadeiras, apuradas e analisadas antes de sua veiculação. 

As aulas que abrangem o tema são, como descritas na reportagem, interdisciplinares, 

e ganham “ênfase nas aulas de ética e cidadania, em que os estudantes aprendem a 

analisar fenômenos geopolíticos a partir de pressupostos científicos” (BALMANT, 

2018). Todos os alunos entrevistados, entretanto, são pertencentes a colégios 

particulares da cidade de São Paulo. 

O assunto é colocado em pauta nas aulas acima por um motivo, Roberto Candelori, 

que é professor da disciplina, explica que trabalha com atualidades em política 
nacional e internacional “para que os alunos tenham capacidade crítica de avaliar 

(grifo meu) se são procedentes as notícias que encontram no dia a dia”. Segundo o 

professor, quanto maior o repertório do aluno, maior o instrumental para ele perceber 

o que é uma informação de mentira (grifo meu). “Mas não há garantias de que alguém 

possa estar imune a notícias falsas”, acrescenta Candelori (BALMANT, 2018). 

A palavra política é citada duas vezes ao longo da reportagem. A primeira, na fala do 

professor Roberto Candelori, em citação anterior e a segunda quando o repórter 

aborda a importância da distinção entre o que é ou não fake news, dizendo que “além 

de fugir das “fake news”, o vestibulando também precisa driblar conteúdos de 

diferentes vieses ideológicos disfarçados como informação — em grande destaque 

neste momento de polarização política do país”, apresentando a importância tanto 

para que se entenda o que é um discurso político parcial ou não quanto para o que 

será utilizável na hora do vestibular.  

Em nenhum momento foi exposta alguma política de combate às fake news por parte 

de esferas públicas, subentendendo sua inexistência até então.  
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4. Considerações Finais  
 

Ao longo do projeto, alguns pontos mostraram-se de suma importância para a 

compreensão da realidade atual da educação brasileira e como ela é transmitida nos 

meios de comunicação como um todo, mas, principalmente, no veículo analisado, a 

Folha de S. Paulo.  

Durante a concepção do embasamento teórico do projeto, por exemplo, viu-se como 

a educação no Brasil é tratada desde vários anos atrás como pauta secundária pelos 

governantes. Porém, mais do que falta de investimento político-social no assunto, a 

falta de experiência por parte da população quando o assunto é a importância da 

educação e como ela pode influenciar em todas as esferas sociais é quase nula, o 

que também dificulta a luta desses por melhores condições. 

A ignorância é uma realidade na vida da grande maioria da população que, por falta 

de oportunidade e vivendo realidades que destoam até mesmo do vizinho de poucos 

metros de distância, faz com que esses nela continuem. Além disso, essa ignorância 

mostra-se cultivada por aqueles que tem maior esclarecimento e detém o poder de 

escolha e de mandar na população. 

População essa que, no Brasil, tem índices de desenvolvimento baixos em relação ao 

ensino e que sofre ainda com a alta da evasão escolar, que, pode ser explicada pela 

falta de identificação do sujeito com aquilo que ele absorve dentro das salas de aula. 

A ausência de disciplinas que coloquem em foco si mesmo como ponto central do 

pensamento, portanto, pode vir a tornar-se um fator de desmotivação para a obtenção 

de conhecimento e também da participação dos cidadãos em possíveis debates que 

busquem por uma melhoria para suas próprias realidades e entorno. 

Fatos como esse são visíveis em pesquisas como a do Instituto Brasileiro de Pesquisa 

Social (IBPS), que, nas últimas eleições municipais (2016), levantou que apenas 15% 

do eleitorado ao redor de todo o país apresentava interesse em política. A pesquisa 

ainda apontou que os outros 85%, além de não gostarem do assunto, não sabiam 

sequer quais as funções de um vereador. 

Esses dados retificam ainda mais o que podemos ver atualmente em nossa política e, 

consequentemente, economia nacional: quando há o desinteresse e falta de 
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conhecimento do povo, há a desordem para com os serviços realizados no âmbito 

público.  

Aquele que vota apenas para evitar complicações legais e burocráticas não está 

imbuído de nenhum propósito específico quanto aos negócios da polis, no original 

sentido grego, e não há lei que o faça se interessar por um assunto que lhe parece 

não dizer respeito (SOARES, p. 12, 2004). 

Entende-se, portanto, que fomentar o pensamento crítico no sujeito desde a infância 

o faz compreender melhor a realidade em que está inserido, parte importante de uma 

construção social mais justa e equilibrada, que é nada mais do que uma sociedade 

democrática deveria pregar, mas que, no caso do Brasil, teve seus ideais perdidos 

após tanto tempo de ausência democrática em virtude de regimes totalitários pelos 

quais o país foi acometido nos últimos cem anos (Era Vargas e Ditadura Militar). 

Como solução para os problemas encontrados na grade curricular de ensino brasileira 

e as complicações que essa má estruturação tem causado na atuação social e política 

do cidadão brasileiro, alternativas como o Método Montessori e ensinamentos da 

Escola Nova são expostos e discutidos como saídas para o futuro, enquanto se faz 

um paralelo com as deficiências atuais na compreensão do brasileiro como ser 

político, enxergando essas alternativas educacionais como aquelas que podem vir a 

suprir a necessidade de uma educação que fomenta o pensamento autônomo. 

Nos dias atuais, porém, com a Inclusão Digital que se intensificou nos últimos anos, a 

busca por conhecimento por meio das novas mídias pode ser uma saída. As redes 

sociais, que dão a oportunidade de todos aqueles que quiserem tornarem-se 

produtores de conteúdo, deu vazão a quem tem interesse em ensinar. Em um país 

que conta com canais do YouTube como Manual do Mundo, Nostalgia Ciência e 

English in Brazil68, com produtores de conteúdo em audiovisual brasileiros e que 

juntos somam mais de 19 milhões de inscritos, há o apelo e o interesse de ao menos 

parte da população já digital por conteúdos educacionais de qualidade e que 

acrescentem em sua formação. 

                                                             
68 Youtubers democratizam o acesso à educação: conheça principais canais: Especialistas discutem 
como é possível tornar mais tecnológico o aprendizado dentro das escolas. Disponível em 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/03/02/educacao-e-setor-que-mais-investe-em-
ooh.html> Acesso em 27/05/2018. 
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O jornalismo, por sua vez, mostra-se em débito com a educação como um todo, 

pautando-a poucas vezes quando comparamos a assuntos de maior noticiabilidade. 

Após análise, foi possível constatar que o número de conteúdos produzidos em torno 

da temática vestibulares, é bastante maior do que o espaço dado a formação de 

crianças e adolescentes, além de não colocar a editoria em destaque em seus portais. 

Assim, a análise mostrou-se satisfatória ao revelar que o portal Folha de S. Paulo, 

com todo seu alcance de público, mantém, assim como pretendido no início do projeto, 

pautas voltadas apenas para parte da educação, não exercendo com completude a 

sua função de veículo de comunicação de tanto fomentar temas de relevância social 

quanto dar luz ao que ocorre na sociedade em que está inserido. 

Paulo Freire (2002, p. 47) diz que “não há o dialogo verdadeiro se não há nos seus 

sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia 

mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrável solidariedade”. Para tanto, 

cabe também ao jornalista, como aquele que permite o diálogo diário de todos os 

cidadãos em uma sociedade, fomentar de forma verdadeira todas as pautas que 

possam vir a beneficiar essa sociedade.  
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6. Anexos 
 

6.1 Diário de Campo 

O projeto em questão, seguindo as normas de Trabalho de Conclusão de Curso da 

Fapcom, era, até 05/05/2018 um produto, a ser produzido um vídeo documentário que, 

por ausência de fontes, foi transformado em uma monografia. 

Dos dias 04/03/2018 à 28/03/2018 foram feitos contatos com as seguintes fontes 

especialistas: 

- Colégio Liceu Jardim; 

- Objetivo Ipiranga; 

- Colégio Villare; 

- Colégio Santa Cruz; 

- Colégio Vera Cruz; 

- Escola da Vila; 

- Colégio Mobile; 

- Pilar Lacerda (Fundação SM Brasil); 

- Assessoria de Imprensa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo; 

- Diretoria Regional do Ipiranga; 

- Diretoria Regional do Butantã. 

 

Obtive apenas uma devolutiva, do Colégio Mobile, sendo essa negativa: 
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No dia 05/05/2018, em orientação, decidimos eu e minha orientadora, Dra. Lilian 

Crepaldi, com consentimento da coordenadora do curso de Jornalismo, Marcia 

Avanza, alterar o escopo do trabalho e transformá-lo em uma monografia.  
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6.2 Matérias Analisadas 
 

Anexo 1  

Rede paulistana terá já em 2018 aulas de programação e de ética na internet 

 

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em visita à muralha da China nesta segunda 

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER 

ENVIADA ESPECIAL A PEQUIM 

PAULO SALDAÑA 

DE SÃO PAULO 

25/07/2017 - 02h00 

A partir de 2018, alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de São Paulo terão 
aulas de programação e de ética na internet, com base em um currículo de tecnologia que será adotado 
por todas as escolas. 

O plano da prefeitura paulistana é ter salas munidas de tablets e, em alguns casos, até de impressoras 
3D. 

Até o próximo domingo (30), o prefeito João Doria (PSDB) estará em um tour na China atrás de 
investimentos. Um dos planos é se aproximar de empresas chinesas dispostas a doar materiais para 
pôr o currículo digital em prática. 

Segundo Doria, a meta é digitalizar todas as salas de aula até 2020. A rede tem 416 mil alunos no 
ensino fundamental, divididos em 561 escolas. São 14 mil turmas. 

Formação permanente de docentes, o acesso aos equipamentos a todos alunos, assim como a 
manutenção, são desafios para a prefeitura. 

O novo currículo de tecnologia entrará na grade obrigatória da rede e introduzirá os estudantes ao 
"dialeto" digital –como aprender noções de algoritmos (as fórmulas que determinam qual informação 
aparece primeiro numa busca) e a montar um site com a linguagem HTML. 
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"Os alunos também sairão dominando mídias digitais, como a edição de filmes, fotos, música, e terão 
aulas de robótica", diz o secretário de Educação paulistano, Alexandre Schneider. 

- 

Raio-X 

416 mil alunos de ensino fundamental tem a rede municipal 

14 mil turmas 

561 escolas (todas já contam com acesso à internet, laboratório de informática e aulas de informática) 

- 

1) O que a prefeitura pretende 

Currículo 

Eixo Digital do currículo da rede sistematiza o ensino tecnológico a partir do 1º ano do ensino 
fundamental, com um itinerário para todas as escolas seguirem 

Equipamentos 

A gestão conta com a doação de 10 mil tablets de uma empresa chinesa. Recentemente, anunciou 
outra doação de 18,6 mil equipamentos de infraestrutura de rede, como servidores e roteadores, além 
de convênio com o governo federal de R$ 27 milhões 

Laboratórios digitais 

Prefeitura pretende criar laboratórios de educação digital piloto em quatro CEUs. Ideia é que haja 
equipamentos de ponta, como impressoras 3D. 

- 

2) Desafios 

Formação 

Trabalhar com tecnologia e cultura digital exige, segundo especialistas, formação profissional 
permanente. Prefeitura ainda não tem plano estruturado 

Equipamentos 

Falhas no processo de manutenção dos equipamentos pode se tornar um problema 

Escala 

Desafio é que abordagem digital não se resuma a projetos pilotos e chegue a todas as turmas. 

- 

Já há iniciativas nesse campo: uma turma do colégio José Herminio Rodrigues (zona norte) recriou o 
"Genius", brinquedo dos anos 1980 com cara de disco voador. 

Os alunos dessa etapa já têm uma aula semanal nos laboratórios de informática, presente em todas as 
escolas. Mas a partir do ano que vem o novo currículo consolida um "eixo digital" para ser adotado por 
todas as unidades. 

Parte desse currículo se destinará à "etiqueta virtual". Os estudantes aprenderão, por exemplo, se é 
ético ou não compartilhar nas redes sociais fotos e conversas que travaram privadamente com 
coleguinhas. 

A prefeitura planeja projetos tecnológicos pilotos em quatro CEUs: Capão Redondo, Sapopemba, Paz 
e Feitiço da Vila, que devem receber impressoras 3D. 

Isso tudo terá um custo. A estimativa fica em torno de R$ 70 milhões, aí inclusos equipamentos, 
softwares, mobiliário e formação. 
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Parte do investimento virá do Ministério da Educação (R$ 27 milhões). Outra, de softwares doados pela 
Microsoft (R$ 15 milhões). 

A prefeitura busca outras doações de tablets e computadores. Daí entra o "made in China". Gigante 
chinesa das telecomunicações, a ZTE já se dispôs a doar material, diz o secretário de Inovação e 
Tecnologia, Daniel Annenberg, também na China. 

Devem ser doadas 10 mil máquinas. Também será lançada uma licitação para compra de 
equipamentos. 

Para a construção do novo currículo (que inclui a produção de documentos para todas as disciplinas), 
a secretaria fez uma pesquisa com 43 mil alunos. Uso de internet, tecnologia e até robótica aparecem 
com destaque entre as preferências dos alunos. 

"É necessário uma formação permanente. Não podemos ter como horizonte um professor 
perfeitamente formado e pronto. Se em outras profissões é assim, na educação é ainda mais forte", diz 
Nelson Pretto, professor da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do tema. 

Já há na rede 882 professores de informática, o que deve facilitar o processo formativo, diz a prefeitura. 

Pretto ressalta ainda que a abordagem não pode ser isolada. "O fundamental é que a escola seja 
inserida na cultura digital, tanto na aula de programação quanto para história, geografia", diz. 

Presidente do Sinpeem (sindicato dos professores da rede), o vereador Claudio Fonseca (PPS) diz que 
a infraestrutura nas escolas será o mais complicado. "Muitos prédios precisam de adaptação e as 
escolas ainda têm sinal de internet muito fraco." 

Em 2012, quando Schneider ocupava o mesmo cargo na gestão Gilberto Kassab (PSD), foram 
comprados 8.000 tablets. Sem manutenção, muitas escolas estão hoje com os equipamentos sem uso. 
Segundo o governo, os aparelhos ficaram obsoletos. A pasta não soube informar quantos ainda 
funcionam. 

ESPIÃO 

Um professor "espião" que pode monitorar o que seus alunos acessam no tablet e, se achar necessário, 
bloquear eventuais distrações (uma "escapulida" para o Facebook durante a aula, por exemplo). 

Essa foi uma das propostas que mais entusiasmaram o prefeito paulistano João Doria na apresentação 
de um projeto de aula digital formulado pela Lenovo, gigante chinesa que comprou a divisão de PCs 
da IBM e a Motorola. 

O primeiro dia de agenda do tour chinês do prefeito, que viajou a convite do governo local, incluiu visitas 
estratégicas para implementar a meta no país: "Vender São Paulo". 

Os estatais Banco da China e a instituição que equivale ao BNDES desta que é a segunda maior 
economia do mundo foram outros compromissos de segunda-feira (24). 

A meta de Doria era convencer os anfitriões de que injetar recursos em São Paulo é um bom negócio. 

Diretor do Banco da China no Brasil, Zhang Guahua disse que as turbulências na economia e na política 
brasileira "de certa maneira, com certeza afetam a confiança" do investidor chinês. Ele frisou, contudo, 
que seu país pensa "a longo prazo", expressão que virou o bordão de Doria para dizer por que o Brasil 
continua atraente para o mercado internacional. 

O prefeito também visitou a Muralha da China. 

Enquanto conversava com jornalistas sobre o drama tributário do país, Doria não segurou o riso. Foi 
uma reação a chineses que gritavam "acelela" a poucos metros dele, na Muralha da China. 

O grupo foi instruído pela equipe do tucano a bradar seu slogan #acelera para vídeos que abasteceriam 
suas redes sociais –os locais também repetiram o V na horizontal, gesto com as mãos inventado pelo 
publicitário Nizan Guanaes para a campanha eleitoral de 2016. 

Outra acolhida: um casal de turistas maranhenses o interpelou e declarou apoio a eventual candidatura 
dele à Presidência. 
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<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/07/1904059-rede-paulistana-tera-em-2018-aula-de-
programacao-e-etica-na-internet.shtml> 

 

Anexo 2 

Ensino médio já passou por três grandes reformas desde Getúlio Vargas 
DENILSON OLIVEIRA 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 

10/09/2017 - 02h00 

Esta não será a primeira vez que o ensino médio brasileiro passará por uma mudança significativa. No 
passado, estudantes e professores já se depararam com momentos parecidos com o que está por vir 
em 2019. 

Em 1942, no governo de Getúlio Vargas, foi instituída a Reforma Capanema do Ensino. A mudança 
recebeu esse nome por conta do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, e dividiu 
o ensino secundário em dois: clássico e científico. 

Se compararmos com a nova reforma, existe uma semelhança: os estudantes podiam optar por qual 
caminho seguir. Mas, na prática, era bem diferente do futuro modelo. O clássico era mais focado em 
filosofia e línguas (incluindo latim, espanhol e grego). Já o científico oferecia mais disciplinas voltadas 
para ciências e exatas. 

Segundo especialistas em educação, esse sistema elitizou a escola secundária, e as classes de menor 
renda passaram a procurar cursos técnicos em escolas como Senai e Senac, criadas nessa época. 

Em 1946, foi instituído o ensino normal (magistério), que preparava estudantes (praticamente só 
meninas) para trabalhar com professoras de escolas primárias. 

Esse sistema foi modificado em 1971, quando o ensino foi dividido em primeiro e segundo graus -na 
última opção, as escolas públicas tinham de oferecer cursos profissionalizantes, como secretariado, 
química, agropecuária e mecânica. O modelo fracassou e, em 1982, uma lei decretou o fim dessa 
obrigatoriedade. 

Em 1996, houve outra mudança com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: as disciplinas de filosofia 
e sociologia foram incluídas currículo. Esse é o modelo hoje. 

Vera Aulicino, 71, professora aposentada, viveu todas essas fases. "Fiz o magistério na adolescência. 
Naquela época muitas famílias achavam que as meninas não precisavam de faculdade. Então elas 
faziam o ensino normal para dar aula e se casar." Depois, foi professora de escola pública e, há 20 
anos, concluiu o curso superior para continuar lecionando. 

Para a educadora Tania Fontolan, quando um adolescente entra no ensino médio ainda é jovem para 
escolher o caminho a seguir. "Será que faz sentido fazer essa escolha nessa fase da vida, quando é 
preciso uma visão mais ampla do mundo?", questiona. 

SALA DE AULA 

O estudante do Anglo 21, de Santo Amaro, Ricardo Nogueira do Carmo, 14, discorda. "Quero seguir 
carreira aeronáutica e sei que no vestibular do ITA não cai biologia. Então fazer o ensino médio focado 
em exatas seria a melhor opção para mim", diz. 

Já Steffany Viana Fernandes, 17, aluna da escola estadual Godofredo Furtado, de Pinheiros, teme que 
os jovens saiam prejudicados com a reforma. "Acho interessante o aluno que tem mais facilidade com 
humanas escolher essa área, como era antigamente. Mas, se o conteúdo que temos hoje é pouco para 
prestar um vestibular, imagine como ficará depois", diz. 

 

* 
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O QUE MUDOU 

1942 

Divisão curso secundário entre clássico (ênfase em filosofia e em línguas) e científico (mais ciências e 
desenho). Duração de três anos e carga horária de 30 horas semanais. O ano letivo vai de 15 de março 
a 15 de dezembro, com folga de sete dias em junho 

1946 

Criação do ensino normal para formar docentes de escolas primárias (entram no currículo caligrafia, 
trabalhos manuais e economia doméstica). Carga horária de 28 horas semanais. O ano letivo é o 
mesmo do clássico e do científico, mas as férias de junho duram 15 dias 

1971 

Educação é dividida em 1º e 2º graus (não mais entre primário, ginásio e secundário). Escolas públicas 
devem se tornar profissionalizantes. Carga horária total passa para 2.200 horas divididas nos três anos. 
O currículo é o mesmo para todos: português, matemática, física e história, além de educação moral e 
cívica e OSPB (organização social e política brasileira) 

1982 

Cai a obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Há migração para escola privada e proliferação de 
cursinhos pré-vestibular 

1996 

O 2º grau vira ensino médio. Currículo, com 13 matérias, inclui sociologia e filosofia. A carga horária 
anual é de 800 horas 

2017 

É sancionada a lei que reforma o ensino médio 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1916668-ensino-medio-ja-passou-por-tres-grandes-
reformas-desde-getulio-vargas.shtml> 

 

Anexo 3 

SP pagará a entidade que cumprir meta e evitar evasão no ensino médio 
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Estudantes durante aula em escola da rede estadual de São Paulo 

ÉRICA FRAGA 

DE SÃO PAULO 

24/11/2017 - 02h00 

O governo de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (23) um processo para escolher uma proposta de 
melhoria da educação no Estado, em que o pagamento pelos serviços prestados pela organização 
vencedora dependerá do cumprimento de metas. 

É a primeira vez que esse tipo de concorrência, chamado contrato de impacto social, será testado no 
Brasil. O objetivo do projeto, com participação do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e 
do Insper Metricis, é aumentar a aprovação e a conclusão no ensino médio –e a consequente queda 
da evasão. 

"A educação está anacrônica. O jovem pressente isso e foge. Buscamos alternativas para esse 
fracasso", diz José Renato Nalini, secretário de Educação de São Paulo. 

O projeto vencedor –que complementará outras políticas da secretaria– será iniciado no segundo 
semestre de 2018, no final da gestão Geraldo Alckmin (PSDB). Poderão concorrer organizações 
privadas ou sem fins lucrativos, sozinhas ou em consórcio. 

A proposta será implementada em 61 escolas em áreas vulneráveis da região metropolitana. Os 
resultados dos alunos serão comparados aos de outras 61 escolas da mesma área, que também serão 
monitoradas, mas não receberão a intervenção. 

O objetivo desse formato de avaliação de política pública é garantir que seus efeitos possam ser 
mensurados. A ideia é que o projeto seja adotado em toda a rede estadual caso seja bem sucedido. 

A principal meta que deverá ser atingida pelo vencedor é um avanço de sete pontos percentuais na 
taxa de conclusão do ensino médio nas escolas do projeto em relação às que ficarem de fora, após um 
período de três anos. 

Hoje, esse indicador é de apenas 59,2%, em média, no conjunto das 122 escolas, ante 73,8% em todo 
o Estado. 

Se a taxa subir três pontos percentuais nas instituições que serão apenas monitoradas, será necessário 
um aumento de dez pontos percentuais nas escolas que tiverem recebido a intervenção. 

O contrato exigirá ainda um aumento de cinco pontos percentuais no índice de aprovação nas escolas 
participantes tanto após o primeiro quanto o segundo ano, também em comparação ao possível avanço 
nas demais. A aprendizagem também será medida e não poderá cair. 

Sem o cumprimento das metas, o vencedor não recebe. Pelo modelo, o setor público busca inovação, 
mas transfere o risco para um parceiro: "O objetivo é que as organizações tenham incentivo para buscar 
iniciativas que realmente causem impacto", diz Sérgio Lazzarini, coordenador do Insper Metricis. 

O edital do processo está aberto para consulta pública no site da secretaria. Encerrada a etapa, em 12 
de dezembro, o texto poderá passar por ajustes e, em seguida, as propostas poderão ser recebidas. 

O vencedor será o que apresentar o lance mais baixo em relação a um teto de R$ 17,8 milhões pelo 
total do projeto. O pagamento ocorrerá em três etapas. Além do preço, há outras exigências. 

Uma delas é que o grupo já tenha prestado serviços envolvendo um mínimo de 5.400 alunos. A 
proposta deverá contemplar ainda três eixos de ações escolhidos após um mapeamento das 
fragilidades do ensino no Estado feito pelo Insper Metricis. 

O primeiro deles é garantir maior envolvimento das famílias na vida escolar dos filhos. O segundo é a 
adoção de mecanismos para motivar o aluno. O terceiro é a apresentação de ferramentas para 
melhorar a gestão escolar. 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/11/1937836-sp-pagara-a-entidade-que-cumprir-meta-e-
evitar-evasao-no-ensino-medio.shtml> 
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Anexo 4 

Investimento em educação no Brasil é baixo e ineficiente 
Diretor da OCDE diz que países com sucesso na área a elegeram como prioridade 

ÉRICA FRAGA 

DE SÃO PAULO 

19/02/2018 - 02h00 

Os investimentos do Brasil em educação são baixos e pouco eficientes, afirma Andreas Schleicher, 
diretor do departamento educacional da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico) e um dos idealizadores do Pisa, teste de aprendizagem internacional aplicado pela 
instituição. 

O debate sobre a adequação dos gastos educacionais às necessidades brasileiras tem sido frequente 
e gera divergência entre especialistas. 

Para ele, embora o investimento do Brasil em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) seja próximo à 
média da OCDE, é necessário considerar o gasto educacional por aluno, uma vez que há uma grande 
parcela de jovens. 

“A primeira lição que aprendi pesquisando os países que aparecem no topo das comparações do Pisa 
é que seus líderes parecem ter convencido seus cidadãos a fazer escolhas que valorizam mais a 
educação do que outras coisas”, disse o especialista em entrevista à Folha por email. 

 

 

O diretor da OCDE durante evento, em 2016, em Paris - AFP 

 

Folha - É verdade que após cada edição do Pisa seu time analisa os resultados de cada país, 
sem seus respectivos nomes, tentando adivinhar quem é quem? 

Andreas Schleicher - Sim, no último exame, conseguimos prever mais de 85% das diferenças entre 
escolas. Alguns países se reinventaram por meio de reformas sistemáticas e investimentos. Os alunos 
de 15 anos entre os 10% mais pobres do Vietnã têm ido tão bem no Pisa quanto os 10% mais ricos no 
Brasil. Pobreza não é destino. 

O Brasil melhorou nos anos iniciais do Pisa em matemática, mas está estagnado desde 2006. 
Nosso desempenho em leitura e ciências também não é bom. O que nos impede de melhorar? 
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Ainda vejo o Brasil como uma das poucas histórias de sucesso na América Latina, e eu acho que o 
copo está mais para metade cheio do que para metade vazio. Entre 2003 e 2015, o Brasil adicionou 
500 mil alunos, ao reduzir as barreiras que mantinham uma grande proporção de adolescentes fora 
das escolas. Conforme as populações excluídas ganham acesso a níveis mais avançados de 
escolaridade, uma proporção maior de alunos com baixo desempenho será incluída nas amostras do 
Pisa, levando a uma subestimação das melhoras reais do sistema educacional. 

Mas há outros fatores também. Todos os países na Íbero-América são caracterizados por altos níveis 
de repetência. No Brasil, mais de um em cinco estudantes informaram ter repetido uma série na escola 
primária. As pesquisas têm mostrado que isso tem efeitos negativos sobre o desempenho acadêmico. 

Até que ponto a inclusão desses novos alunos explica o desempenho recente do Brasil? 

A amostra brasileira se tornou mais representativa, mas as notas mínimas recebidas pelos jovens que 
estão entre os 25% com melhor desempenho aumentaram cerca de dez pontos a cada período de três 
anos. Mesmo quando olhamos uma amostra maior de alunos, o desempenho em matemática melhorou 
ao longo dos anos e os resultados em leitura e ciências permaneceram estáveis. Mas muito mais 
precisa ser feito em termos de qualidade e equidade para ajudar a aumentar a nota média em que o 
Brasil parece estar firmemente ancorado. 

Há divergências sobre o patamar de investimento em educação no Brasil. Alguns argumentam 
que ele é insuficiente, pois o gasto por aluno é baixo. Outros ressaltam que nosso gasto como 
fatia do PIB per capita ultrapassou a média da OCDE. Que indicador devemos considerar? 

O gasto em educação no Brasil ainda é baixo. A primeira lição que aprendi pesquisando os países que 
aparecem no topo das comparações do Pisa é que seus líderes parecem ter convencido seus cidadãos 
a fazer escolhas que valorizam mais a educação do que outras coisas. 

No Brasil e na maior parte do mundo ocidental, os governos começaram a pegar emprestado o dinheiro 
das próximas gerações para financiar seu consumo hoje, e a dívida que fizeram coloca um freio enorme 
no progresso econômico e social. O Brasil é um país em desenvolvimento grande com uma parcela 
crescente de jovens. Ainda que, como parcela do PIB per capita, o gasto brasileiro por estudante seja 
maior do que a média da OCDE, esse ainda não é o nível ideal. 

Alguns países que gastam o mesmo ou menos do que o Brasil têm melhores resultados no Pisa. 
Isso mostra que nossos investimentos não têm sido eficientes? 

Sim, mesmo quando o gasto médio parece adequado, isso não significa automaticamente que o 
dinheiro é empregado onde ele pode fazer maior diferença. A chave é priorizar o gasto de forma que 
ele possa aumentar a qualidade do magistério, casar recursos com necessidade. 

Há algo que o Brasil possa copiar de países como Cingapura, Canadá e Finlândia, que 
consistentemente conseguem bons resultados? 

As experiências não são facilmente transplantáveis. Os países ibero-americanos poderiam ganhar 
muito aprendendo com as mudanças que esses países têm feito. Os sistemas ibero-americanos 
precisam aumentar as expectativas dos alunos sobre seu bem-estar e suas perspectivas futuras. As 
escolas podem ajudar fornecendo aconselhamento acadêmico e profissional para todos os alunos. 
Sistemas como o de Cingapura têm desenvolvido esse tipo de política. 

Em segundo lugar, os professores desempenham um papel muito importante. A relação 
extraordinariamente alta entre o número de alunos por professor em países ibero-americanos, como o 
Brasil, revela as condições de trabalho desafiadoras que muitos países enfrentam. Com classes cheias, 
o tempo que os professores podem dedicar a preparar lições e apoiar os alunos individualmente é 
severamente limitado. Nos sistemas educacionais bem-sucedidos, as salas de aula podem ser 
relativamente grandes, mas o número de estudantes por professor é baixo, liberando tempo para a 
preparação de aulas e outras tarefas ligadas à escola. Esses sistemas, especialmente o da Finlândia, 
promovem políticas para aperfeiçoar a qualidade do magistério e a liderança escolar, focando na 
melhoria da qualidade da formação inicial dos professores, a progressão na carreira, a remuneração. 

Finalmente, todos esses países que você mencionou atingiram o patamar crítico de gasto em 
educação, acima do qual apenas alocação eficiente e igualitária de recursos explica variações no 
desempenho acadêmico. Os países ibero-americanos como o Brasil ainda estão no nível mais baixo 
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de gasto e precisam não só elevar seus investimentos como também aprender a gastá-los de forma 
mais eficiente. 

O relatório aponta que “tem sido difícil conseguir apoio político entre os países latino-
americanos para expandir” a avaliação de competências globais no Pisa [uma versão ampliada 
do exame]. O Brasil é um desses países? 

Sim, entre os países da região apenas Chile, Colômbia, Costa Rica e Panamá estão participando. O 
entendimento é que o Brasil não fará essa parte do exame. 

PAÍS FICA LONGE DE GASTO ‘MÍNIMO’ COM EDUCAÇÃO 

Pesquisas têm mostrado que o aumento de investimentos em educação não leva necessariamente a 
um melhor desempenho dos estudantes. A OCDE confirma o diagnóstico, mas ressalta que ele é válido 
apenas a partir de um patamar mínimo de gasto por aluno do qual o Brasil permanece distantes. 

O investimento médio por estudante brasileiro de 6 a 15 anos é de US$ 38 mil dólares em paridade do 
poder de compra (medida que considera diferenças no custo de vida entre os países). Segundo a 
OCDE, incrementos de gastos por aluno até US$ 80 mil dólares, em PPC, afetam os resultados dos 
jovens de 15 anos que fazem o Pisa a cada triênio. 

Acima desse patamar, maiores investimentos deixam de ter relação direta com as notas, que passam 
a depender muito mais da eficiência dos gastos. 

A conclusão consta de um documento que será apresentado por Andreas Schleicher, diretor da OCDE, 
na próxima terça (20), em São Paulo. No evento, organizado pela instituição e pelo Ministério da 
Educação, com apoio da Fundação Santillana e da Secretaria-geral Ibero-americana, será discutido o 
desempenho dos países desse grupo. 

No caso do Brasil, além de baixa, a alocação de recursos para a educação é pouco eficiente, segundo 
a OCDE. Várias nações que têm gasto por aluno próximo ou até menor do que o brasileiro —como 
Turquia, Tailândia, Uruguai e Colômbia --alcançaram melhores resultados na prova de ciências do 
último Pisa. 

RAIO-X 

Nome completo 

Andreas Schleicher 

Idade 

54 

Nacionalidade 

Alemã 

Carreira 

Diretor para educação e habilidades e assessor especial de política educacional da OCDE. Idealizador 
e principal responsável pelo Pisa, avaliação internacional feita com alunos de 15 anos 

Formação 

Graduação em Física, mestrado em Matemática e Estatística 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/02/investimento-em-educacao-no-brasil-e-baixo-e-
ineficiente.shtml> 

 

Anexo 5 

Governo Temer quer liberar até 40% do ensino médio a distância 
Proposta que define limite de carga horária fora da escola está em conselho 
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PAULO SALDAÑA 

DE SÃO PAULO 

20/03/2018 - 02h00 

O governo Michel Temer (MDB) quer liberar até 40% da carga horária total do ensino médio para ser 
realizada a distância. Para a educação de jovens e adultos, a proposta é permitir que 100% do curso 
seja fora da escola. 

A reforma do ensino médio, aprovada em 2017, abriu a brecha ao ensino online —possibilidade vetada 
anteriormente. Agora, resolução que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
prevê essa regulamentação da carga horária. 

O texto, obtido pela Folha, já teve uma primeira discussão no CNE (Conselho Nacional de Educação). 
Após a definição das diretrizes, caberá a cada rede pública ou escola privada regulamentar formatos e 
ferramentas do ensino. 

As regras debatidas autorizam que qualquer conteúdo escolar previsto no currículo possa ser dado a 
distância. Se aprovado, os alunos poderiam ter dois dias de aulas por semana fora da sala. 

Os defensores da proposta no CNE dizem que ela visa permitir a experimentação de novos recursos 
na educação. Especialistas temem a precarização do ensino nas redes públicas —que concentram 
88% das matrículas da etapa. 

O Brasil tem 6,9 milhões de matrículas no ensino médio público —em torno de 1,5 milhão dos jovens 
de 15 a 17 anos (14,6% do total) já abandonaram os estudos. 

A lei de reforma do ensino médio estipulou que 60% da carga horária contemple conteúdos comuns, a 
partir do que constar na Base Nacional Comum Curricular para a etapa —que está no Ministério da 
Educação e deve ser apresentada ao CNE neste mês. 

Para a carga restante, os alunos escolheriam entre cinco opções (se houver oferta): linguagens, 
matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Com as regras em discussão 
no conselho, toda a área flexível poderia ser feita a distância. 

A oferta dessas linhas de aprofundamento é um dos principais desafios para que a reforma saia do 
papel. 

Mais de metade dos municípios do país só tem uma escola de ensino médio, dificultando a oferta de 
cinco opções para os estudantes. 

O aval para até 40% da carga a distância abriria margem também para atender situações de falta de 
professores. 

O governo Temer chegou a incluir em decreto, em maio de 2017, a autorização de ensino a distância 
para alunos do 6º ao 9º ano que estivessem "privados de oferta" de disciplinas. Após críticas, voltou 
atrás e revogou a medida. 

DEBATE 

A minuta das novas diretrizes curriculares foi apresentada no CNE no dia 6 pelo presidente do conselho, 
Eduardo Deschamps, e pelo diretor do Senai, Rafael Lucchesi, relator da proposta. 

Antes da apresentação, esse conteúdo foi debatido com integrantes do MEC, que participaram da 
redação. Questionada pela reportagem, a pasta não quis comentar seu teor e disse que a definição é 
uma atribuição do conselho. 

Nesta terça, após a publicação da reportagem, o ministro Mendonça Filho (DEM) disse que vetará a 
proposta, caso ela avance no conselho, que é um órgão de assessoramento do MEC. Os membros são 
nomeados pelo presidente da República. 

Não há prazo para finalização do processo, mas a previsão é de que ocorra neste semestre. 

As diretrizes curriculares são normas da educação básica que orientam as escolas, inclusive 
particulares. Há a necessidade de revisão por causa das mudanças com a reforma do ensino médio. 
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Deschamps defende a proposta apresentada, mas diz que ela será ainda debatida. 

"Na minha opinião, não estamos falando de ensino fundamental, mas do médio. Se não criarmos 
mecanismos, vamos continuar com problemas de atendimento e perder oportunidades de uso." 

Também integrante do CNE, Cesar Callegari critica. "Recursos a distância devem servir como 
complemento, jamais em substituição de professores e da escola como local de vivência presencial". 
Para ele, a discussão teria de incluir docentes e alunos. 

RESPONSABILIDADE 

O professor Nelson Pretto, da UFBA (Universidade Federal da Bahia), pesquisador em tecnologia e 
educação, diz que a medida é sinal de esvaziamento do ensino público de qualidade e falta de 
compromisso com investimentos. 

"Fica claro um movimento de desresponsabilização do Estado brasileiro com a formação crítica e sólida 
da juventude, e também com a infraestrutura escolar", diz.  

Nas escolas de ensino médio do país, 60% não têm laboratório de ciências, 16% não têm laboratórios 
de informática e 34%, bibliotecas. 

Pretto diz desconhecer experiência internacional com abertura como essa. "Não quer dizer que não 
tenha tecnologia, mas, em um processo dessa forma, joga ao cidadão toda a responsabilidade." 

O novo documento nem sequer exige que haja recursos digitais na parte remota. O texto diz que a 
educação a distância pode ser realizada "desde que haja suporte tecnológico —digital ou não— e 
pedagógico apropriado". 

Um integrante do MEC, que conversou com a reportagem sob a condição de anonimato, deu como 
exemplo as atividades já existentes para reposição de aulas, em que há apenas a entrega de trabalhos 
por parte dos alunos. 

Estudos mostram que aumentar a quantidade de horas na escola tem grande potencial de alavancar 
resultados. O próprio governo federal anunciou, junto com a reforma do ensino médio, um programa 
de incentivo a escolas de tempo integral (com ao menos 7 horas por dia). 

Essa mesma reforma exige a ampliação da carga mínima diária das atuais 4 horas para 5 horas até 
2022. Essa adequação poderia ser, segundo membro do MEC, a primeira forma de uso de iniciativas 
não presenciais. 

O coordenador executivo da Ação Educativa, Roberto Catelli Jr., diz que, para a Educação de Jovens 
e Adultos, a abertura de 100% a distância pode ser positiva caso seja só uma opção. "Quanto mais 
modelos, mais chances de atender um público diversificado. O problema é transformar 100% a 
distância numa política que só vai sucatear." 

As novas diretrizes permitem ainda que atividades externas possam ser consideradas como carga 
horária escolar. É previsto que trabalhos voluntários e contribuições para comunidade sejam passíveis 
de entrar na conta. 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/03/governo-temer-quer-liberar-ate-40-do-ensino-
medio-a-distancia.shtml> 

 

Anexo 6 

'Fake news' entra no currículo para treino da capacidade crítica 
Colégios discutem o tema e ensinam alunos a questionar origem dos conteúdos 
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Matheus Sawaya, 17, estudante do terceiro ano do ensino médio no Colégio Móbile, na zona sul de 
São Paulo 

OCIMARA BALMANT 

DE SÃO PAULO 

13/05/2018 - 02h00 

A última “fake news” que Matheus Sawaya, 17, teve de desmentir foi há pouco mais de uma semana. 

“Recebi no grupo da minha família no WhatsApp a notícia de que o Brasil passaria pelo inverno mais 
frio do século. Logo depois, vi que não era bem assim”, conta o estudante, já craque em desconfiar do 
conteúdo que recebe via redes sociais. 

Em uma época em que as notícias falsas pipocam nos celulares com alcance e velocidade recordes, 
os colégios têm colocado o tema no currículo para evitar que os alunos sejam presas fáceis. 

“Essa é uma geração que está constantemente conectada às redes sociais, e é também a partir delas 
que os alunos se informam. É muito pouco usual um estudante acessar as fontes tradicionais de 
informação, como jornais e revistas. Por isso, está mais suscetível às ‘fake news’”, afirma Gabriele 
Schumm, professora de produção textual no Colégio Lourenço Castanho.  

No Colégio Móbile, onde Matheus cursa o terceiro ano do ensino médio, o assunto é abordado durante 
toda esta etapa de ensino. Para ele, o bacana é não somente aprender a identificar as “fake news”, 
mas, principalmente, “entender as consequências do fenômeno, explorar sua dimensão, como na 
eleição de Donald Trump nos EUA e, provavelmente, nas eleições do Brasil”. 

O aprendizado se dá de forma interdisciplinar e ganha ênfase nas aulas de ética e cidadania, em que 
os estudantes aprendem a analisar fenômenos geopolíticos a partir de pressupostos científicos.  

Roberto Candelori, que é professor da disciplina, explica que trabalha com atualidades em política 
nacional e internacional “para que os alunos tenham capacidade crítica de avaliar se são procedentes 
as notícias que encontram no dia a dia”. 

Segundo o professor, quanto maior o repertório do aluno, maior o instrumental para ele perceber o que 
é uma informação de mentira. “Mas não há garantias de que alguém possa estar imune a notícias 
falsas”, acrescenta Candelori. 

Além de fugir das “fake news”, o vestibulando também precisa driblar conteúdos de diferentes vieses 
ideológicos disfarçados como informação —em grande destaque neste momento de polarização 
política do país. 
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Cada pessoa enxerga o mundo a partir de uma perspectiva. Cabe ao professor ter a clareza de que 
não está lá para formar pessoas parecidas com ele, “mas para oferecer possibilidades que ajudem o 
aluno a fazer as melhores escolhas”, diz a pedagoga Denise Rampazzo da Silva, que forma professores 
do Instituto Singularidades. 

”Isso significa instigar ao exercício crítico e reflexivo.” 

 As aulas de história do Colégio Ítaca propõem “a construção de conhecimento a partir dos controversos 
debates produzidos pela historiografia recente”, diz a professora da disciplina, Cecília Jorquera. Para 
ela, toda relação pedagógica “é necessariamente democrática, na qual e pela qual se correm riscos, 
se somam contradições, se estabelecem diálogos. Ao professor, cabe apresentar o leque de 
possibilidades, autores, referências e provocar o debate.” 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/05/fake-news-entra-no-curriculo-para-treino-da-
capacidade-critica.shtml> 
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