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Resumo 
 

Sintetiza-se o resultado de pesquisa referente ao uso na imprensa da informação 

educacional sobre avaliação da Educação produzida no governo Fernando 

Henrique Cardoso (1994/1997 – 1998/2001). O marco teórico situa-se na 

intercessão entre o conceito gramsciano de hegemonia e as teorias estruturalistas 

e etnoconstrucionistas do Jornalismo. Traça-se também breve panorama das 

políticas educacionais do governo Fernando Henrique Cardoso, que sob o 

comando do ministro Paulo Renato Souza implementou um conjunto de 

modificações na educação brasileira, parte de um contexto mais amplo de reforma 

do Estado. Em termos metodológicos combinam-se procedimentos 

qualitativos/quantitativos para analisar e comparar realeses divulgados pelo MEC 

e as matérias jornalísticas  decorrentes em jornais de grande circulação. Os 

resultados revelam que os impressos tenderam a reproduzir passiva e 

exclusivamente o que informava o Ministério da Educação. A análise sugere a 

reprodução acrítica das notícias e a manutenção das visões legitimadoras 

defendidas pelo poder instituído. 
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Introdução 
 

Este artigo apresenta os resultados de pesquisa que buscou, a partir da análise da 

cobertura jornalística do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

discutir a questão da informação educacional no Brasil, tendo como foco o período 

correspondente aos governos Fernando Henrique Cardoso (1994/1997 – 

1998/2001), quando a informação sobre Educação ganhou destaque na imprensa 

brasileira.  

 

O evidente aumento de espaço editorial destinado ao tema motivou a Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), o Ministério da Educação (MEC) e a 

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

(UNESCO) a empreenderem um monitoramento das publicações, revelando que 

de 1999 a 2002 passou-se de 9.069 para 21.958 o número de inserções 

publicadas em 50 jornais e revistas de 27 estados brasileiros (BRASIL, 2005). 

Entretanto, tais inserções enfatizaram números, com pouca crítica e reflexão sobre 

os mesmos, e eram pautadas principalmente por anúncios oficiais do governo, 

como solenidades de lançamento de projetos e novas medidas (61%).  

 

Sobre este cenário, buscou-se analisar qualitativamente a cobertura dada pela 

imprensa à prova amostral de aferição da proficiência de estudantes do Ensino 

Básico de escolas públicas e privadas em leitura e matemática. Os resultados 

revelam que os impressos tenderam a reproduzir passiva e exclusivamente o que 

informava o Ministério da Educação, sem questionamento às justificativas oficiais 

para os baixos resultados; deixando de investigar causas, consequências e ações 

necessárias para reverter o quadro; evitando confrontar o discurso oficial a outras 

visões sobre o tema. 



 

   

 

Se por um lado tem-se a intenção deliberada de se favorecer o poder público (no 

Brasil, não é raro que veículos de comunicação pertençam, ou seja, dominados 

por grupos políticos), por outro, percebe-se que organizações da sociedade civil 

não buscam se configurar como atores legítimos aos olhos da imprensa, 

carecendo de adotar estratégias para se colocarem no cenário midiático como 

atores indispensáveis à cobertura jornalística. 

 

O estudo desta correlação de forças torna-se fundamental, não apenas para a 

compreensão de como se orienta a cobertura em Educação, mas, principalmente, 

porque ao absorver e transformar em discurso próprio a informação educacional 

produzida pelo poder público – portanto, ao envolvê-la sob a aura de 

imparcialidade que se costuma conferir ao jornalismo -, a imprensa legitima e 

sustenta o discurso governamental e, portanto, as suas políticas educacionais.  

 

Para empreender o desenvolvimento e a análise da problemática da pesquisa 

resgata-se o conceito de hegemonia, tal como apresentado por Gramsci (2001): 

defende-se que a informação sobre Educação chega ao público em geral como 

resultado de um processo dotado de certa orientação cultural, portanto, permeada 

de valores, crenças, normas e interpretações que apresentam um consenso 

forjado em relação às políticas educacionais e direcionam também as demandas 

para o setor. Para compreender o papel do Jornalismo nessa construção do real, 

apresentam-se os pressupostos das teorias estruturalistas e etnoconstrucionistas 

do Jornalismo. 

 

A pesquisa teve como orientação metodológica uma dimensão qualitativa e 

amparou-se na análise de uma base documental, comparando inserções 

jornalísticas sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

publicadas nos jornais Folha de S. Paulo, Correio Braziliense, Estado de Minas, O 



 

   

Tempo e Hoje em Dia e os releases correspondentes preparados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) nas edições de 1996, 1998 

e 2000 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O objetivo foi o de 

identificar e analisar o grau de similaridade/reprodução do discurso oficial do 

Ministério da Educação e verificar até que ponto os jornais avançam na 

investigação sobre o tema. No total, a base é composta por 11 releases e 32 

inserções jornalísticas, que se dividem em notas, notícias, reportagens, editoriais, 

artigos de opinião e crônica. 

 

Para a apreensão do conteúdo das referidas matérias, optou-se pela análise de 

conteúdo, na especificidade que é dada à expressão pela Biblioteconomia. 

Considera-se que tal metodologia permite não apenas apreender a tematicidade 

ou atinência (aboutness) do documento, mas, sobretudo, suas particularidades, o 

peso conferido a cada elemento informacional. O olhar sobre tais características é 

fundamental para que seja possível apreender que tipo de informação sobre 

Educação se apresenta à sociedade via páginas dos jornais, logo, sob que 

aspectos se constrói um determinado discurso sobre Educação.   

 

Informação e Jornalismo sob a ótica de Gramsci: a avaliação da educação em 

jornais brasileiros 

 

A informação sobre Educação que chega ao público em geral pode ser analisada 

como resultante de um processo dotado de certa orientação cultural (Gramsci, 

2001), permeada de valores, crenças, normas, interpretações e reflexões que em 

vez de abastecerem a discussão sobre políticas educacionais (recuperando a 

função da mídia como espaço público) apresentariam um consenso forjado, um 

discurso articulado para fins de persuasão e direção. Ao conferir à cultura um 

importante papel na construção da realidade, a concepção de Gramsci permite 

não apenas o exercício de uma crítica ao comportamento da imprensa na 



 

   

cobertura do tema Educação, mas uma discussão a respeito do próprio conceito 

de informação. 

 

Concordando com Marteleto (1995), este trabalho parte da premissa de que a 

informação não é mero instrumento de intermediação nos processos de produção 

e transferência de saberes. Ela se insere no contexto político das negociações e 

regulações em torno de significados e sentidos.  

 

A informação não pode ser vista simplesmente como um dado externo, formatado, 

classificado e administrado, e nem as práticas instituídas um mero recurso 

ideológico de transmissão e inculcação dos conteúdos importantes de serem 

distribuídos na sociedade, para manter uma determinada ordem de poder, ou de 

dominação. Tanto a informação, quanto as práticas de sua produção, 

transferência e aquisição são sociais e simbólicas, isto é, constituem-se 

mutuamente (Marteleto, 1995, p. 21). 

 

Assim, a informação pode ser analisada a partir do conceito de “hegemonia”, tal 

como postulado por Gramsci (2001), processo no qual não prevalece o uso da 

coerção, força ou ingerência “legislativa e estatal ou policial”. Marteleto (1994) 

destaca que a hegemonia não é um sistema, mas um complexo de experiências. 

Para a autora, com a noção de hegemonia, Gramsci pretendia destacar que o que 

se torna decisivo nas sociedades de classe não é necessariamente, ou apenas, o 

sistema consciente de ideias e crenças apresentado pela classe dominante, mas 

todo o processo social vivido. 

 

É tal noção de hegemonia que vai permitir a Gramsci desenvolver o conceito de 

“Estado ampliado”, em que se encontram a sociedade política e a sociedade civil, 

compreendendo todo o conjunto das relações ideológico-culturais (e não apenas 

todo o conjunto das relações materiais), e todo o conjunto da vida espiritual e 



 

   

intelectual (e não apenas todo o conjunto da vida comercial e industrial) (Soares, 

2001). Tal conceito tem origem, mas se opõe ao “Estado restrito”: formulação 

teórica de Marx e Engels que exprime a crítica ao que consideram ser o domínio 

de um determinado modo de produção, um governo que “não é senão um comitê 

para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” (Marx; Engels, 2001, p. 

45).  

 

Gramsci percebe uma sociedade civil que começa a “transitar do econômico para 

o político, o exercício do poder, por parte dos grupos dominantes, não pode mais 

se efetivar sem o consenso dos governados” (Soares, 2001, p. 93). Esta 

percepção faz com que Gramsci retome o debate de Marx sob uma nova ótica, a 

partir do conceito hegeliano de “Estado ético”. Hegel destaca que para passar da 

fase econômico-corporativa para a fase estatal, a burguesia teve que vencer as 

estratificações sociais da sociedade feudal e lutar para consolidar o seu poder, 

através de consentimento de governados e burguesia, o que só poderia ser feito 

através da educação permanente para a obediência, função a cargo das 

associações da sociedade civil, como as políticas e sindicais. 

 

Dessa observação, Gramsci (2001) formula o seu conceito de “aparelhos de 

hegemonia”, instâncias e instituições da vida privada - como a escola, a imprensa, 

ou o conjunto de normas jurídicas - organicamente ligados à classe social 

dominante, que procuram, no âmbito da sociedade civil, educar o consentimento 

dos governados. E postula que os jornalistas, enquanto intelectuais, e os jornais, 

enquanto aparelhos privados de hegemonia, têm papel preponderante nessa nova 

esfera chamada sociedade civil, relacionando-se explicitamente com os diferentes 

grupos que lutam para conquistar a hegemonia, tornando-se eles próprios 

protagonistas dessa arena de luta.  

Alguns estudos já buscaram identificar que abordagem o tema Educação recebe 

por parte dos jornalistas e dos veículos de comunicação. Em relação às fontes, a 



 

   

pesquisa Brasil (2005) indica um claro protagonismo do poder público, 

identificando que 30,3% da cobertura noticiosa correspondem a anúncios oficiais, 

além de que, juntos, Executivo Federal em geral e o Ministério da Educação 

correspondem a 22,7% das vozes consultadas na cobertura. Estudo similar, 

(Brasil, 2000) apontou estreita relação entre o aumento do número de matérias 

sobre Educação e a articulação de consistentes equipes de tratamento da 

informação e de comunicação no âmbito do Ministério da Educação, sendo o 

número de inserções sempre maior nos jornais justamente nos períodos em que o 

governo federal divulga resultados de pesquisas e avaliações. 

 

É por isso que se torna necessário discutir a atuação jornalística pelo viés da 

ideologia. Na década de 60, a aproximação dos estudos nos campos da Ciência 

da Informação e da Comunicação com autores pós-marxistas, como G. Lukács, L. 

Althusser, N. Poulantzas e A. Gramsci, reavivou o conceito de informação como 

produção ideológica. É o que se percebe entre os autores da vertente 

estruturalista das teorias do Jornalismo.  

 

Negando os pressupostos reducionistas da Teoria do Espelho, teóricos 

estruturalistas denunciam que a informação noticiosa não é um dado existente em 

estado puro na vida real, esperando para ser simplesmente reproduzida nos 

veículos de comunicação, sendo antes uma construção social. Mas os media 

também não criam autonomamente as notícias, dependendo, entre outros fatores 

– como o interesse da audiência, dos proprietários e dos anunciantes - da 

informação fornecida por fontes institucionais regulares e credíveis. Assim, 

 

(...) os media tendem, fiel e imparcialmente, a reproduzir 

simbolicamente a estrutura do poder existente na ordem 

institucional da sociedade. Isto é o que Becker (1972) 

chamou ‘a hierarquia da credibilidade’ – a probabilidade 



 

   

daqueles que em posições poderosas ou de elevado status 

na sociedade, e que dão opiniões sobre tópicos 

controversos, de terem as suas definições aceites, porque 

tais porta-vozes são considerados como tendo acesso a 

informação mais precisa e especializada em assuntos 

particulares do que a maioria da população (HALL et al, 

1993, p. 229). 

 

Estes “porta-vozes” são os chamados definidores primários (primary definers), que 

vão definir também todas as discussões subsequentes ao estabelecer o 

“enquadramento do problema”. Seria a partir desse enquadramento que todas as 

contribuições posteriores serão tachadas de relevantes ou irrelevantes. Tal 

processo relegaria aos media um papel secundário, de subordinação estruturada, 

na relação com o poder, o que confere à vertente estruturalista, na avaliação de 

Traquina (2001), um viés excessivamente determinista.  

 

O autor português destaca que o campo jornalístico é também espaço de 

negociação entre os diversos agentes sociais. Tal negociação, entretanto, esbarra 

nos empecilhos postos pelas rotinas de produção. É justamente sobre tais 

aspectos, negligenciados ou colocados em segundo plano nas teorias 

estruturalistas, que vão se concentrar os teóricos etnoconstrucionistas. 

 

Entre eles, Gans (1979) e Molotch e Lester (1993), que vão chamar, 

respectivamente, de “dança” e de “jogo noticioso”, a negociação entre fontes e 

jornalistas que vai resultar na definição do que seja notícia. Tais autores destacam 

a existência de interesses na promoção ou prevenção de que certas ocorrências 

se transformem em acontecimentos públicos. E de certa maneira, há a tentativa do 

controle explícito, através de sanções econômicas e políticas. Mas o maior 

controle se dá de outra forma: diversos agentes sociais, especialmente do campo 



 

   

político, tentam fazer com que suas necessidades de acontecimentos coincidam 

com as necessidades dos profissionais do campo jornalístico (Traquina, 2001), 

aumentando suas chances de serem transformados em notícia. 

 

Tais observações permitem a esta pesquisa defender que, o conceito de Estado 

ampliado, manifestação da direção pelo consenso, em contraposição ao de 

Estado restrito, manifestação da coerção, é o que melhor oferece explicação sobre 

por que o Ministério da Educação consegue, junto à imprensa, o papel principal, 

senão único, no discurso sobre Educação.  

 

A avaliação da educação básica e o papel da informação no Governo Fernando 

Henrique Cardoso 

 

A gestão Fernando Henrique Cardoso-Paulo Renato Souza (economista, Ministro 

da Educação) implementou um conjunto de modificações na educação brasileira 

que condicionam o debate e as próprias políticas educacionais desde então. Tais 

modificações inserem-se num contexto mais amplo de reforma do Estado 

promovida pelo governo FHC em fina sintonia com a narrativa neoliberal, uma 

ideia reguladora, modeladora do espaço público pelos padrões do privado 

(Moraes, 2002) que orienta a proposta de reforma do Estado e, portanto, dos 

serviços públicos. Tal narrativa (materializada em premissas como a da eficiência 

do privado versus a lentidão da máquina estatal; falta de instrumentos de gestão 

para conduzir a máquina pública; baixa qualidade dos serviços públicos provocada 

não pela insuficiência de recursos, mas por sua má gestão, entre outras) precisa 

chegar, se não ao grande público, certamente, ao formador de opinião.  

 

A ideia de que é necessário avaliar para compreender e intervir na realidade 

educacional aporta no Brasil via agências internacionais. No final dos anos 70, a 

International Association for the Evaluation of Student Achievement foi a primeira 



 

   

organização a realizar avaliações educacionais na América Latina, realizando um 

estudo comparativo do aprendizado em cinco países da região, encomendado 

pelo Programa de Estudos Conjuntos para a Integração Econômica 

Latinoamericana. Depois disso, vários países latino-americanos participaram de 

avaliações internacionais promovidas tanto pela IEA quanto pela Educational 

Testing Service (ETS). Os resultados sempre insatisfatórios colaboraram para 

disseminar uma certeza entre os países: a implementação de um sistema de 

avaliação capaz de apontar os problemas e soluções da educação era 

compromisso inadiável para o fortalecimento dos sistemas educacionais e garantia 

de direitos básicos à população. (Popkewitz; Lindblad, 2001). 

 

Altmann (2002) destaca que a proposta de governo apresentada por Fernando 

Henrique na sua primeira candidatura à Presidência da República já era 

claramente afinada com o discurso das agências internacionais. Particularmente 

mostrava como a forte influência exercida pelo Banco Mundial na política 

macroeconômica brasileira poderia irradiar-se sobre diversos setores sociais, 

entre eles a educação. A proposta do então candidato para a educação brasileira 

já previa a redução das taxas de responsabilidade do Ministério da Educação 

como instância executora (municipalizações e estadualizações) conjugada com a 

implementação de um sistema nacional de avaliação do desempenho das escolas 

e dos sistemas educacionais para acompanhar a consecução das metas e 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

A autora ainda destaca que a Lei de Diretrizes e Bases aprovada em plena Era 

Fernando Henrique Cardoso, e sob interferência direta desse governo, traz uma 

mudança que provoca uma flexibilização, em termos de planejamento, e uma 

centralização da avaliação. “O controle (da educação) não é mais exercido na 

base – através de um currículo mínimo, estabelecimento de carga horária 

específica, etc -, mas na saída, mediante a avaliação” (Altmann, 2002, p. 81). A 



 

   

lógica, então, se inverte. Em vez de a avaliação medir o desempenho do sistema 

escolar, é ela quem vai dizer o que deve ser priorizado na Educação.  

 

Educação, a pauta do dia: a construção da informação sobre avaliação nas 

páginas dos jornais Folha de S. Paulo, Correio Braziliense, Estado de Minas, O 

Tempo e Hoje em Dia 

 

A análise quantitativa da base documental desta pesquisa revela que o Ministério 

da Educação é uma fonte altamente qualificada, que tem grande poder de 

penetração junto aos veículos de comunicação. Dos 11 releases produzidos e 

divulgados pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais/Ministério 

da Educação no período da pesquisa, apenas três não originaram alguma matéria 

nos cinco jornais analisados, eficácia de 72,7%. O Ministério da Educação é 

também a fonte mais ouvida pelos veículos: Instituto Nacional de estudos e 

Pesquisas Educacionais ou Ministério da Educação, quando não os dois juntos, 

aparecem em 78,5% das matérias. Em um quarto delas o Instituto Nacional de 

estudos e Pesquisas Educacionais ou o Ministério da Educação são a única fonte 

ouvida. Não raro, o governo federal tem a companhia dos representantes dos 

governos estaduais ou municipais. Juntos, os três níveis de governo acabam 

dominando o espaço dos jornais, configurando 52,05% das fontes ouvidas contra 

professores (13,7%), universidades (6,8%), pais, terceiro setor e alunos (5,5% 

cada). 

 

A primazia não é apenas quantitativa. O Instituto Nacional de estudos e Pesquisas 

Educacionais/Ministério da Educação não apenas pauta o assunto avaliação da 

Educação, mas também define o enquadramento do assunto na mídia. Não raro, 

os jornais se limitam a reproduzir a informação do release, apropriando-se dele e 

mesmo apresentando-o ao leitor como texto próprio. Nos casos em que não houve 

a reprodução literal, foi por meio do frame proposto pelo governo federal que os 



 

   

veículos construíram suas narrativas jornalísticas, sendo possível identificar pelo 

menos cinco discursos que antes de tudo funcionam como legitimadores da ação 

do Ministério da Educação, e os quais passamos agora a apresentar. 

 

4.1 Avaliação, a panaceia da Educação 

 

É explícita nas páginas dos jornais a importância que se dá ao fato de o Brasil ter 

um sistema consolidado de avaliação, interessa-nos observar que discurso se 

constrói a respeito da função da avaliação, apontada em sim mesma como 

promotora da qualidade da educação. É como se o simples ato de se submeter os 

estudantes à prova, revelando as limitações do sistema educacional, pudesse 

produzir as condições para a reversão do quadro. Os jornais citam “reformulações 

do currículo”, “alterações dos parâmetros curriculares nacionais”, “capacitação de 

professores” ou “investimentos em infraestrutura” como respostas únicas, fórmulas 

de condão. Nenhum jornal discute a dimensão do que sejam os parâmetros 

curriculares, ou de como se dá a formação de professores no Brasil. 

 

Essa informação é trabalhada desta forma já a partir do Ministério da Educação, 

como revela o release despachado à imprensa em 28/11/2000. O tom é muito 

mais propagandístico que preocupado em explicitar como se dá a construção das 

políticas educacionais dentro do Ministério da Educação. É o que pode ser 

apreendido no trecho selecionado: 

 

O Ministério da Educação desenvolve uma série de ações e 

programas visando a melhoria da qualidade da Educação. “À 

luz dos resultados do Saeb, vejo que estas medidas 

beneficiaram principalmente os alunos de baixa renda, com o 

apoio dos estados e municípios, representam um incentivo 



 

   

importante para a melhoria da qualidade do ensino”, avalia o 

ministro Paulo Renato [...] 

 

Não se questiona aqui a validade de se tomarem medidas para a melhoria da 

qualidade da educação a partir dos resultados de avaliações. Pelo contrário. Se há 

sentido na avaliação em Educação ele está no uso de seus resultados como 

balizador e norteador das políticas educacionais. O que se observa, entretanto, é 

a forma como tal assunto é abordado pelos jornais. Apenas três inserções 

procuraram observar de perto a realidade das escolas. Nenhuma se preocupou 

em averiguar a eficiência, validade ou legitimidade dos programas anunciados 

pelo governo como responsáveis pela melhoria da qualidade da educação.  

 

A educação é ruim, mas a notícia é boa 
 

Em sua edição de 29/11/2000, a Folha de S. Paulo inicia a matéria “Situação 

continua insatisfatória” lembrando que dois anos antes, ao anunciar os resultados 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica em 1997, o ministro Paulo Renato 

assegurava que o exame de 1999 apontaria forçosamente a resultados melhores, 

benefício da nova política de financiamento do ensino fundamental adotada 

naquele ano. A partir daí o jornal aponta que os novos resultados, ainda piores 

que os anteriores, contrariavam a expectativa ministerial. Em que pese a crítica 

inicial, não demorou muito para o periódico assumir ele mesmo a explicação do 

ministro, que conseguiu transformar em aspecto positivo aquilo que de início 

parecia ser um grande fracasso da sua administração.  

 

Em vez de tentar esconder os resultados, o ministro convocou a maior coletiva até 

então concedida para divulgar os dados do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica. Preparou um material de divulgação especial à imprensa com 17 páginas 

de dados e análises e levou todos os principais assessores para a conversa com 



 

   

os jornalistas. Para explicar o fracasso da educação brasileira, o ministro avocou o 

sucesso de uma das principais bandeiras do governo FHC: o programa Toda 

Criança na Escola, que havia elevado de 84% para 96% o percentual de crianças 

e adolescentes matriculados na escola no período de 1996 e 1999. A parcela que 

ganhou o direito de estar na escola neste período havia sido justamente a dos 

extratos socioeconômicos mais baixos. E foi assim que a Folha de São Paulo 

(26/11/2000, p. C3) explicou os resultados: 

 

[...] São crianças e adultos que voltaram ao ensino básico, 

após terem ficado sem estudar por muito tempo, muitos com 

dificuldades de aprendizagem, graças a programas como o 

Fundef (Fundo de Valorização do Ensino Fundamental) e o 

Renda Mínima. [...] Segundo ela, a pesquisa mostra que um 

aluno de 11 anos na 4ª série tem uma nota nos testes de 

português 11 pontos mais baixa que um de 10 anos – a 

idade prevista para a série. “A escola tem que se preparar 

para receber esses alunos”, afirma. “Isso mostra que 

programas para corrigir essa defasagem são absolutamente 

necessários”. (Folha de São Paulo, 29/11/2000, p. C3). 

 

A culpa é do professor, mas ele não tem culpa disso 
 

Chama atenção o fato de que apenas quatro das 28 inserções jornalísticas 

analisadas foram às escolas discutir com os professores os resultados do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica. Discutir, aliás, não é o melhor verbo para 

designar a figuração dos docentes nas páginas dos jornais. Estão lá muito mais a 

título de ilustração. Na chamada “repercussão”, o repórter vai a campo para colher 

a impressão de determinadas pessoas a respeito de um assunto específico. Neste 

caso, os professores não são convidados a fazer uma explanação do que pensam 



 

   

de um sistema de avaliação. No muito, são chamados a expressar sua opinião a 

respeito de um aspecto já devidamente enquadrado pela apuração.  

 

O fato de os jornais atribuírem um papel secundário aos docentes também 

espelha a visão do próprio Ministério da Educação. Uma visão bastante paradoxal, 

é necessário destacar. Por um lado, o governo explica baixos rendimentos por 

causa do desempenho dos docentes. É o que se percebe em expressões como “O 

professor não está preparado para lidar com um perfil tão heterogêneo de alunos” 

(Presidente do INEP, Maria Helena Guimarães Castro, em entrevista à Folha de S. 

Paulo em 26/11/2000 (p. C3), ou “Nós notamos que os professores não têm tido 

preparação específica para alfabetizar” (ministro da Educação em entrevista à 

Folha de S. Paulo em 29/11/2000 (p. C3). 

 

A fala do Ministério da Educação, entretanto, não culpabiliza os professores pelo 

baixo desempenho.  Ou seja, o Ministério da Educação reconhece que o problema 

está na falta de preparo dos professores, mas também constrói um discurso de 

não cobrar essa deficiência dos docentes, mas da ausência de políticas públicas 

para a sua capacitação e valorização. Por outro lado, o Ministério da Educação 

não reconhece no professor um protagonista do processo de recuperação da 

qualidade do ensino. Assim, o Ministério da Educação sempre reafirma seu 

discurso de que é preciso dar, conceder aos professores o conhecimento 

necessário para lidar com o novo cenário educacional. Desta forma, a resposta 

cabe sempre ao governo federal, que é quem responde ao problema, oferecendo 

pacotes de capacitação, ainda que não necessariamente apropriados à 

diversidade do sistema ou mesmo de interesse dos docentes, o que não é 

revelado pelos jornais.  

 
4.4 Todo poder ao Estado 

 



 

   

Ao discutir as características do produto jornalístico moderno e a forma de atuação 

da imprensa, Abramo (2003) apresenta cinco padrões de manipulação da 

informação que fazem com que os órgãos de imprensa apresentem uma 

“realidade artificial, não real, irreal, criada e desenvolvida pela imprensa e 

apresentada no lugar da realidade real” (Abramo, 2003, p. 23). Tais padrões, 

segundo o autor, são observáveis na produção jornalística e compõem tipos ou 

modelos de manipulação em torno dos quais giram, em maior ou menor grau de 

proximidade, as matérias jornalísticas.  

 

Vamos nos ater neste momento ao quinto padrão de manipulação que o autor 

chama de padrão global de manipulação, sendo a palavra global tomada no 

“sentido de total, completo ou ´redondo´, isto é, do problema à sua solução” 

(Abramo, 2003, p. 35). Tal padrão se divide em três momentos básicos, 

comparados pelo autor a três atos de um espetáculo: exposição do fato, 

sociedade fala e autoridade resolve. Neste último, segundo o autor, “a autoridade 

tranquiliza o povo, desestimula qualquer ação autônoma e independente do povo, 

mantém a autoridade e a ordem, submete o povo ao controle dela, autoridade” 

(Abramo, 2003, p. 36, grifos do autor). 

 

Percebe-se tal característica na cobertura da Folha de S. Paulo sobre os 

resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica/1999. O periódico 

produziu matérias sobre o assunto durante cinco dias. A comparação dos títulos 

das duas matérias publicadas na edição de 26/11/2000 revela uma narrativa que 

vai do caos ao discurso tranquilizador do Estado: “Norte e Nordeste têm piora na 

qualidade do ensino” e “Ministro anunciará medidas para a recuperação”. O texto 

reforça esse enquadramento: 

 

Maria Helena (presidente do INEP), no entanto, afirma que o 

governo federal já fez muito nessas áreas. “Hoje temos o 



 

   

programa Dinheiro Direto na Escola em 75 mil unidades”. O 

programa repassa recursos para Associações de Pais e 

Mestres a serem usados na aquisição de material, pequenas 

reformas ou outras necessidades da escola. Lembra ainda os 

programas do livro didático – que ainda não chega ao ensino 

médio – e a informatização das escolas, que está no 

começo. “O sistema só não piorou muito porque fizemos tudo 

isso” (p. C10). 

 

 

O outro lado da moeda é que os demais atores também se eximem da 

responsabilidade pelo suposto fracasso escolar devolvendo ao Ministério da 

Educação a responsabilidade por eles. Embora tal comportamento pareça em 

princípio colocar o governo federal em questionamento, no final das contas 

funciona como um legitimador das ações do ministério, quase como uma carta 

branca para a tomada de decisões centralizada. Observe-se a edição de 

23/11/2000 do Estado de Minas (p. 27), cuja segunda retranca tem o título de “Cai 

o desempenho dos estudantes de Minas”, e como subtítulo: “Estado é 

responsável”. O especialista ouvido na reportagem, José Francisco Soares, que 

fez o estudo dos fatores associados, atribui a “missão” de reverter a situação ao 

governo. Destaca-se que não há como saber se tal educador teria oferecido ao 

jornal outra explicação, tecido outras considerações que não figuraram na 

reportagem. Mas o discurso construído nas páginas dos jornais é claro: decisões 

para a Educação no País cabem ao Estado. 

 

 

 

Conclusão 

 



 

   

Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar a correlação de forças aparente 

nas páginas de cinco jornais brasileiros e como resultam na construção de um 

determinado discurso sobre Educação durante o período Fernando Henrique 

Cardoso. Buscou-se identificar e analisar que tipo de informação sobre Educação 

se constrói no imaginário brasileiro a partir da publicação de matérias sobre 

avaliações educacionais nos jornais Correio Braziliense, Folha de São Paulo, 

Estado de Minas, O Tempo e Hoje em Dia, avaliando como tal construção 

discursiva reforça ou ampara as políticas educacionais definidas no período de 

1996 a 2002, durante a gestão de Paulo Renato Souza à frente do Ministério da 

Educação. 

 

À luz dos conceitos gramscianos, nos dedicamos a discutir as implicações do 

comportamento da imprensa. Gramsci (2001) considera que os jornalistas, 

enquanto intelectuais, e os jornais enquanto aparelhos privados de hegemonia, 

são atores fundamentais, protagonistas dessa arena onde se constrói determinada 

compreensão de mundo. Nas páginas dos jornais analisados nesta pesquisa, 

esses jornalistas intelectuais atuam organizando e defendendo a concepção de 

mundo do governo Fernando Henrique Cardoso, construindo um discurso 

hegemônico sobre Educação no Brasil que reafirma o ideário neoliberal do 

governo vigente.  

 

É bem verdade que o tipo de jornalismo conhecido por Gramsci, ainda nos anos 

30, pouco se assemelha em forma e processos ao jornalismo produzido hoje. Mas 

as considerações do teórico italiano a respeito da capacidade que os jornais têm 

de direcionar determinadas discussões encontram atualidade nas considerações 

que Abramo (2003) faz a respeito da construção diária de uma realidade que não 

é exatamente aquela vivida pela sociedade, mas a resultante da manipulação 

cotidiana da informação pelos veículos de comunicação. Manipulação essa não 

necessariamente resultante do interesse explícito do poder político, ou, melhor 



 

   

dizendo, por interferência direta dele sobre os conteúdos publicados. Manipulação 

que se constrói, sobretudo a partir do domínio das rotinas de produção 

jornalísticas, que acabam conferindo ao Ministério da Educação, no caso deste 

estudo, a capacidade de agendar as discussões na sociedade. 

 

O conceito de hegemonia, tal como postulado por Gramsci (2001), processo 

permeado pelo consenso e orientação cultural, no qual não prevalece o uso da 

coerção, força ou ingerência “legislativa e estatal ou policial”, apresenta-se como 

possibilidade interpretativa. A informação, enquanto ferramenta semiótica que 

engendra e estrutura as percepções da realidade, nesse caso, da Educação, pode 

ser considerada uma manifestação do processo hegemônico de construção do 

real, uma vez que, da forma como é tratada, organizada e disseminada, encontra-

se permeada de valores, crenças, normas, interpretações e reflexões podendo-se 

inferir que estes circunscrevem seus consumidores em um sistema modelar de 

incorporação do pensar e do conhecer.  
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