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RESUMO

O presente artigo pretende socializar as principais análises e resultados de um trabalho de conclusão de
curso – TCC, que teve como objetivo perceber qual o discurso produzido pelo Jornal Nacional quanto à
educação escolar, através de estudo bibliográfico e análise dos seis dias da série Blitz da Educação
veiculados no período de 16 a 21 de maio de 2011. Duas questões centrais são norteadoras de todo o
trabalho: qual é o discurso que o meio de comunicação mais utilizado no Brasil emite em relação à
educação escolar Como o horário que é chamado de nobre trata dessa questão Metodologicamente, esta
pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa na perspectiva
teo&769;ricometodolo&769;gica dos Estudos Culturais (Cultural Studies), Um dos pontos que mais nos
chamou à atenção no discurso encontrado foi a constante culpabilização dos indivíduos (especialmente
aqueles que trabalham nas escolas) pela situação da educação nos espaços visitados.

Palavraschave: Educação. Comunicação. Jornal Nacional.

ABSTRACT

This article aims to socialize the main analysis and results of a study, which aimed to understand the
speech produced by the &39;Jornal Nacional&39; about school education through bibliographical study and
analysis of the six episodes of the series Blitz da Educação running from 16 to 21 May 2011. Two key
issues are guiding the work: what is the speech of the communication medium most used in Brazil about
school education How time which is called the noble one treats this issue Methodologically, this research
was conducted in a qualitative approach in theoretical and methodological perspective of Cultural Studies.
What deaws the most attention in everything that was analyzed is that people that work in the visited
schools are always blamed for the situation of education in that area.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende socializar as principais discussões e resultados de um Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC, que teve como objetivo perceber qual o discurso produzido pelo Jornal Nacional quanto à
educação escolar, através de estudo bibliográfico e análise dos seis dias da série Blitz da Educação
veiculados no período de 16 a 21 de maio de 2011. Mas antes de abordar o objeto de estudo é importante
contextualizar a pesquisa através de sua metodologia e justificála.

Inicialmente é preciso compreender que a televisão, dentre os meios de comunicação, é o que mais se
destaca pelo alcance e pelas suas características audiovisuais, pois carrega consigo o poder da imagem, do
texto e do som, fazendose mais presente na vida das pessoas pelo poder de “realidade” que lhe é
atribuída por muitos. E justamente por contar com os efeitos visuais de simulação do real, a televisão é
um dos meios menos contestados pelas pessoas, que duvidam pouco ou nada do que é apresentado por
meio das imagens – lembremos que nosso objeto de análise está nas emissões televisivas.

É interessante observar que as “[...] imagens e os movimentos sonorizados do cinema e da televisão têm
um grau forte de ‘realidade’. Realidade no sentido de que aquilo que a pessoa está vendo ‘é’, mais do que
‘parece ser’.” (ALMEIDA, 2001, p. 9). Logo, tornase difícil para muitas pessoas duvidar desses meios. Isso
se dá, principalmente, pelo pouco conhecimento que a grande maioria tem em relação ao poder das
imagens e dos sons em construírem discursos e, consequentemente, realidades.

Portanto, não podemos ignorar a força desse meio, presente inclusive na escola. Todo professor – e
também aqueles que não são professores – sabe que os estudantes estão quase sempre comentando
algum telejornal, filme ou telenovela visto em casa – com ou sem a presença dos pais.

É por perceber a potencialidade da televisão enquanto formadora de opinião que a presente pesquisa
buscou analisar uma série de reportagens de um programa televisivo de grande alcance nacional. A idéia
não é esgotar o tema, mas que sirva de um estopim para ampliar as discussões – especialmente para
alunos de Licenciatura em Pedagogia – a respeito do poder pedagógico da televisão no Brasil e de sua
educabilidade, seu poder educativo.

Metodologicamente, esta pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa na perspectiva
teo&769;ricometodolo&769;gica dos Estudos Culturais (Cultural Studies), por considerarmos essa
abordagem a mais adequada aos objetivos da pesquisa e mais conectada ao nosso objeto de estudos. Essa
abordagem, entre outros, nos orienta a considerar aspectos sociais, econômicos, históricos,
ideolo&769;gicos e culturais na observação e análises dos produtos culturais telejornalísticos.

Neste sentido, para trabalharmos os materiais empíricos – produtos culturais telejornalísticos – levamos
em consideração a articulação das dimensões técnica, social e cultural, buscando uma integração no
objeto de estudo e ao analista. “O telejornalismo e&769;, enta&771;o, uma construc&807;a&771;o social,
no sentido de que se desenvolve numa formac&807;a&771;o econo&770;mica, social, cultural particular e
cumpre func&807;o&771;es fundamentais nessa formac&807;a&771;o”. (GOMES, 2007, p. 04).

Nesta perspectiva, a análise de qualquer produto telejornalístico, como produto cultural e
instituic&807;a&771;o social, nos remete à necessidade de sua contextualização, compreendendoo como
produto cultural específico, com suas estratégias históricas, econômicas, ideológicas, culturais que
representam suas marcas sociais. A contextualização não é o objeto de investigação, mas uma técnica
metodológica para melhor compreendêlo.

Portanto, esta perspectiva teóricometodológica, configurase como um método de registro amplo,
processual, abrangente, que busca estender as possibilidades de análises para contemplar pontos de
vistas diversos, permitindo leituras interpretativas dos objetos culturais e da própria “realidade”
constitutiva. Para esse campo, “(...) nas condic&807;o&771;es sociais modernas, esses processos
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sa&771;o intri&769;nsecos aos circuitos culturais e que eles sa&771;o produzidos por ‘relac&807;a&771;o
de poder’, ao mesmo tempo em que as produzem. Mas a evidência mais clara para isso esta&769; em
algumas repetidas diferentes formas de estudo cultural.” (JOHNSON, 2004, p. 41).

O objeto a ser analisado nesse trabalho é um produto cultual de mercado veiculado na emissora de
televisão Rede Globo. Assim, buscamos produzir um recorte que consideramos pertinente, associando um
assunto de interesse nacional – a educação escolar – com um fenômeno nacional – O Jornal Nacional da
Rede Globo.

Duas questões centrais são norteadoras de todo o trabalho: qual o discurso do meio de comunicação mais
utilizado no Brasil em relação à educação escolar Como o horário que é chamado de nobre trata dessa
questão Buscamos responder tais questionamentos com as análises, que foram feitas da seguinte forma:
as reportagens foram selecionadas, assistidas, descritas e em seguida diversos elementos que a compõem
foram analisados a partir de diferentes leituras e posicionamentos dos autores dessa pesquisa.

Foram analisados os programas do dia 16 ao dia 21 de maio de 2011, pois nesse período foi veiculada
uma série de reportagens falando especificamente sobre educação, que passou por dez escolas em cinco
cidades (duas escolas em cada cidade, que representavam as cinco regiões brasileiras) – sendo o critério
de escolha das escolas a pior e a melhor nota no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica – IDEB
da cidade.

Serão apresentados aspectos importantes para compreender o objeto analisado e o contexto em que ele
se encontra, estando o trabalho, então, dividido da seguinte forma: na primeira parte realizamos uma
introdução ao tema e à pesquisa, apresentando nossa opção metodológica, justificativa, objetivos, dentre
outros; na segunda, realizamos, de forma resumida, uma discussão a respeito da comunicação de massa,
da televisão e da produção midiática de verdades; a terceira parte representa nosso esforço em direção às
análises das reportagens selecionadas e, por fim, algumas considerações finais.

ALGUNS REFERENCIAIS TEÓRICOS

Seguindo a metodologia proposta, os Estudos Culturais, é importante que sejam estudados alguns temas
que contextualizam e ao mesmo tempo nos dão subsídios para analisar nosso objeto. Nesse momento
consideramos importante discutir a comunicação de massa e a produção midiática de verdades.

O termo comunicação de massa passou a ser utilizado a partir do final da década de 1930, e os
significados de comunicação e de massa não são consenso. Porém, concordamos com Mauro Wolf quando
ele afirma que a massa é composta por pessoas que estão separadas umas das outras espacialmente, não
se conhecem, e têm poucas ou nenhumas possibilidades de exercer alguma influência ou ação recíprocas
(WOLF, 1996). Concordamos, também, com alguns dicionários que colocam a comunicação como o ato de
comunicar, transmitir, sabendo, no entanto, que essa transmissão se dá de diversas formas e ainda com
interferências e formas variadas de recepção.

Mas o que é comunicação de massa E quais são os principais meios de comunicação de massa presentes
em nossa sociedade Por que ao buscarmos compreender a produção televisiva, precisamos entender o
conceito de comunicação de massa Para início de conversa as empresas de televisão são os maiores
expoentes da comunicação de massa contemporânea. McQuail (2003) afirma que os “[...] meios de
comunicação que operam em grande escala, atingindo e envolvendo virtualmente quase todos os
membros de uma sociedade em maior ou menor grau [...]” (MCQUAIL, 2003, p. 3) são os responsáveis
pela comunicação de massa. Ou seja, a comunicação de massa se caracteriza por um grande número de
usuários e influência e, principalmente, estão enraizados em uma lógica de produção e veiculação
UMTODOS[i]. Nesse modelo um grupo pequeno, se comparado aos que assistem, produzem e uma
grande quantidade de pessoas espalhadas por um determinado espaço geográfico consomem. Os usuários
não podem produzir e veicular, ou seja, pouco ou nada interferem no meio. Os meios de comunicação que
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tem essa mesma característica são, portanto, meios de comunicação de massa. A televisão se estrutura e
se consolida a partir desse modelo.

É importante ainda ressaltar as principais características desses meios de comunicação, que são: o
espetáculo, tudo é mostrado de forma extraordinária, como um espetáculo mesmo; entretenimento, tudo
é uma distração, nada é realmente levado a sério; redundância, as informações são repetidas diversas
vezes para que não haja margem para a dúvida; e mistura entre ficção e realidade, como se fosse tudo
uma coisa só, na televisão, por exemplo, novelas, telejornais e programas de auditório se entrelaçam.
(REZENDE, 2000).

É interessante observar que os meios de comunicação de massa “[...] constituem uma <> separada, mas
dentro da sociedade, com as suas próprias regras e práticas mas sujeita a definições e limitações no
contexto da sociedade mais alargada.” (MCQUAIL, 2003, p. 5). Essa afirmação nos coloca que as
características da comunicação de massa colocadas anteriormente são também decorrentes do contexto
maior em que ela está inserida.

Olga Pombo[ii] esclarece um importante aspecto colocado por McLuhan quando esse afirma que o meio é a
mensagem. A esse respeito Pombo afirma que McLuhan “pretende sublinhar que o meio, geralmente
pensado como simples canal de passagem do conteúdo comunicativo, mero veículo de transmissão da
mensagem, é um elemento determinante da comunicação.” (POMBO, 1994, p. 40). Essa proposição vem a
corroborar com a idéia de que os meios de comunicação de massa têm embutido em seu próprio formato e
alcance uma mensagem, que vem a ser reforçadas pelos formatos e conteúdos transmitidos
diariamente[iii].

Kellner (2001) nos acrescenta ainda que

embora as novas formas de indústria cultural descritas por
Horkheimer e Adorno (1972) nos anos 1940 – constituídas por
cinema, rádio, revistas, histórias em quadrinhos, propaganda e
imprensa –, tenham começado a colonizar o lazer e a ocupar o centro
do sistema de cultura e comunicação nos Estados Unidos e em outras
democracias capitalistas, foi só com o advento da televisão, no
pósguerra, que a mídia se transformou em força dominante na
cultura, na socialização, na política e na vida social [...] (KELLNER,
2001, p. 26).

Devido exatamente ao seu alcance e poder colocamos aqui a importância de se estudar os meios de
comunicação de massa e especialmente a televisão, que é ainda o meio de comunicação de massa com
maior força no Brasil e em outros países. Por isso o nosso interesse em pesquisar especificamente esse
meio de comunicação de massa: a televisão, e relacionálo com a educação nacional brasileira.

É importante analisarmos ainda um pouco da história da televisão, especialmente no Brasil. Após muitos
anos de diversas invenções que levaram ao início da fotografia e posteriormente do cinema foi inventada
uma forma de transmitir as imagens em movimento: era o início da televisão.

Mesmo com os poucos estudos, se tem uma série de informações sistematizadas desse período. A
televisão chega oficialmente no Brasil (e na América do Sul) em setembro de 1950 por Assis
Chateaubriand, que contrariou quase todos os conselhos que recebeu e inaugurou a TV Tupi em São Paulo.
Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no Jóquei Clube e em
outros pontos da cidade. A direção da TV Tupi era focalizada para a elite, para aqueles que tinham o luxo
de ter uma televisão. Essa emissora foi extinta em 1980, após diversos problemas financeiros. Nesse
mesmo ano um milhão de televisores foram vendidos.

Em 1960 surge a TV Excelsior, propriedade de um produtor de café e dono de uma companhia de aviação.
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Essa emissora contratou artistas que trabalhavam em concorrentes e começou com novelas diárias. Em
1963 a TV Excelsior ganha na Espanha o prêmio de melhor telejornal do mundo com o Jornal de
Vanguarda (MATTOS, 2010).

Em abril de 1965, pouco mais de um ano após o Golpe Militar no Brasil, é fundada, no Rio de Janeiro, a
Rede Globo de televisão. Seu dono era Roberto Marinho, que havia inaugurado a Rádio Globo em 1940 e
era filho do dono e fundador do jornal impresso O Globo.

A ditadura militar priorizou o desenvolvimento de um sistema moderno de telecomunicações, criou o
Ministério das Telecomunicações e tornou viável a compra de televisores a crédito. Foram definidos como
objetivos integração e segurança nacional (HARTOG, 1993) e a televisão foi eleita como um dos
instrumentos mais importantes nesse projeto. O ensino nacional e seus currículos e programas estavam
também a serviço desse projeto.

Já na década de 1960 a televisão se afirma como um veículo de massa, isso também ocorre com a
indústria editorial, fonográfica e de publicidade, entre outras. Foi a televisão que integrou os brasileiros
como consumidores colocando não mais a necessidade disso ou daquilo, mas a necessidade de consumir,
dessa forma, foram fundidos os conceitos de liberdade e consumo (BARACHO, 2007). Além disso, a
ditadura militar também utilizou o alcance da televisão para colocar seus ideais.

Devido à posição assumida e aos interesses de seus “donos” a televisão nunca se propôs a mostrar
movimentos que questionassem a ordem vigente, ela “[...] se apropriou somente do que lhe podia servir
para fortalecer seus interesses comerciais e os da indústria cultural em que está inserida.” (BARACHO,
2007, p. 19).

Esse é o contexto do meio de comunicação investigado. É importante ter em vista essas questões para que
não se tenha um olhar ingênuo sobre as práticas da televisão, da Rede Globo e do próprio Jornal Nacional,
que afinal não podem ser considerados separadamente, um dos ensinamentos da nossa opção
metodológica dos Estudos Culturais (HALL, 1997; JOHNSON, 2004; WILLIAMS, 1992; COSTA, 2000).

No livro 1984 de George Orwell, uma interessante palavra é criada: “Duplipensamento” .
“Duplipensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças
contraditórias e acreditar em ambas.” (ORWELL, 2009, p. 252) Será possível Acreditar em duas ideias que
se contrapõem ao mesmo tempo

Sem se preocupar com a contraditoriedade de qualquer idéia, a televisão (e os meios de comunicação de
uma forma geral) acaba fazendo um pouco esse jogo sem que o telespectador perceba. São apresentadas
verdades que devem ser seguidas a qualquer custo, não importa se isso vai diretamente de encontro com
tudo o que é vivido pelo telespectador.

“A televisão mostra o que acontece Em nossos países, a televisão mostra o que ela quer que aconteça; e
nada acontece se a televisão não mostrar.” (GALEANO, 2009, p. 79). Ora, para quem tem acesso à
internet é fácil contestar essa argumentação, mas e a maior parte da população Por saber de seu alcance
são diversos os meios utilizados pela televisão para legitimar aquilo que ela quer que seja considerado
como verdade. São imagens (para muitos incontestáveis), discursos sérios e a construção da ideia de que
aquela emissora quer te informar e te ver feliz. Isso tudo é reforçado nos programas e nas propagandas,
que mostram o elenco e a própria rede de televisão como pessoas que fazem parte da sua família e que,
portanto, tem credibilidade.

O que parece simples, mas que não é compreendido pelo grande público, é que um telejornal (e qualquer
produto televisivo), assim como uma casa, é construído, ou seja, escolhemse os materiais e montase do
jeito que quer. Mas por que as pessoas não entendem isso Porque elas não percebem a televisão como
meio que inventa verdades! Quase todos no Brasil são apenas consumidores, não só de produtos
televisivos, mas de livros, fotografias, quadros... Poucas vezes somos incitados a criar e até mesmo a
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consumir esses produtos culturais nas escolas, e o mais triste é perceber que os sistemas de ensino,
público e privado, contribuem para isso.

São diversos os exemplos que podem ser apresentados sobre produção de verdades, tanto na ficção como
na nãoficção, mas, como até agora demos destaque à ‘ficção’ na produção televisiva e telejornalística (e
isso talvez soe romântico) vamos agora a outras formas de leitura e entendimento. Estamos analisando
um dos maiores telejornais do Brasil – maior no que se refere à sua audiência e aceitação com o público
brasileiro – o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. E por meio dele poderemos exemplificar o que
foi dito até agora.

Nas eleições de 1989, Lula e Fernando Collor chegaram ao segundo turno depois de um primeiro turno
com muitos candidatos, eram mais de vinte. No debate final, pouco antes da votação, o Jornal Nacional
mostrou um debate totalmente editado, no qual apareciam as melhores falas de Collor e as piores de Lula.
Com a ajuda dessa, dentre outras manobras, Collor, que pouco tempo depois sofreu impeachment, foi
eleito Presidente do Brasil. Ainda hoje os debates eleitorais causam certa influência nos telespectadores e
são muito comentados pela população. Além disso, os próprios comentários feitos nos telejornais sobre
determinado candidato ou partido também têm sua influência.

Ao discorrer os mais variados assuntos, estudiosos de diversas áreas admitem a gravidade da manipulação
dos meios de comunicação por meio da transformação de tudo em espetáculo, entretenimento e de forma
redundante. Fernandes e Gonçalves, por exemplo, em um texto no qual falam de Josué de Castro trazem
uma interessante análise:

Um dos maiores desafios que temos nos dias de hoje é que os meios
de comunicação estão monopolizados nas mãos de poucos que nos
desligam uns dos outros e fazem com que fiquemos ligados no que
eles dizem. Mais do que nunca precisamos lutar pela “reforma
agrária do ar” proporcionando uma maior democratização dos meios
que permitem que a palavra circule livremente e, com ela, outras
mensagens, outras místicas. (FERNANDES; GONÇALVES. In:
MANÇANO; WALTER, 2000, p. 16)

Essa preocupação se deve à importância que a comunicação tem em qualquer sociedade. É necessário
buscar a democratização principalmente da televisão que, no caso do Brasil e de outros países, é a
principal fonte de informação para a maioria da população. Mas também é importante promover ensino
público de qualidade e integrar estudos audiovisuais na formação de professores e alunos, minimizando
assim, o poder de realidade e verdade dos meios de comunicação de massa em geral e em particular da
televisão.

ALGUMAS ANÁLISES DO JN NO AR

Algumas perguntas foram norteadoras das análises: o que os episódios constroem como realidade da
educação brasileira Quais possíveis soluções são apresentadas Quem, na visão do Jornal Nacional, tem o
poder de resolver os problemas apresentados O que pode ser construído a partir das realidades produzidas
nos episódios Mas primeiramente faremos uma descrição da formatação e funcionamento da série, para
que então sejam apresentadas as análises feitas.

No período de 16 a 21 de maio de 2011 foi ao ar no Jornal Nacional uma série intitulada Blitz da Educação,
a intenção, segundo seus apresentadores, era “investigar como estão as escolas municipais do Brasil”[iv].
A série dá continuidade ao projeto “JN no Ar”, em que os jornalistas viajam todos os dias em um avião do
Jornal Nacional para fazer reportagens que mudam de endereço a cada dia tendo, porém, o mesmo foco.
No caso da série analisada: observar a situação em duas escolas públicas a partir do seu desempenho no
IDEB – Índice de Desenvolvimento na Educação Básica.
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A escolha das cidades e das escolas se deu da seguinte forma: a cada dia era sorteado um município de
uma das regiões do Brasil e nessa cidade a equipe de jornalismo (que contava com oito pessoas da equipe
e um especialista em educação, que é convidado especial) visitava a escola com a melhor nota do IDEB e
a escola com a menor nota no IDEB da cidade.

Antes do Jornal Nacional, no programa dominical Fantástico, foi sorteada a primeira cidade da série: Novo
Hamburgo no Rio Grande do Sul (as demais cidades foram: VitóriaES; CaucaiaCE; GoiâniaGO; e
BelémPA). Após uma reportagem em que um padre supostamente fez com que pessoas com câncer
interrompessem seus tratamentos quimioterápicos para fazer um tratamento alternativo e que acabaram
morrendo, o repórter Zeca Camargo afirma que falará de “uma boa ferramenta para combater isso” e
anuncia o assunto seguinte: Educação.

Ocorreu, então, o sorteio do primeiro destino do “JN no Ar” que, segundo o próprio Zeca Camargo, “vai
percorrer as cinco regiões do país e mostrar no Jornal Nacional como estão funcionando as escolas do
primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental”, ou seja, o que for mostrado ali é, segundo os repórteres
do Jornal Nacional, o que acontece no país, é a “realidade educacional” brasileira.

O resultado do sorteio foi comunicado à equipe a viajar e o repórter André Luiz Azevedo reforça o objetivo
da série que é perceber “os bons exemplos que merecem ser exaltados e também o que pode ser
melhorado” e finaliza deixando um “encontro marcado” com o telespectador no dia seguinte no Jornal
Nacional. Essa estratégia é muito utilizada pela Rede Globo, que interliga seus programas uns aos outros,
tornandoos partes de um todo, confundindo o telespectador ao misturar ficção e realidade – característica
da comunicação de massa – e buscando magnetizar a atenção do público tão diversificado. A respeito
disso Prado e J. Rodolfo (apud Rezende, 2000) afirmam que a programação da Rede Globo desde a década
de 1970 é rigorosamente uniforme, não permitindo convites à mudança de canal.

Um importante aspecto observado é o caráter de verdade que é assumido pelos jornalistas e
apresentadores do Jornal Nacional. A todo momento as falas vêm no sentido de que naquele espaço será
confirmado ou constatado determinada questão, por exemplo, quando, logo no primeiro dia da série
afirmase que será vista a situação das escolas públicas do Brasil, ou seja, assumese que o que for visto
ali representa a realidade da educação brasileira. É assegurado também que o sorteio feito a cada
programa se dá para que nenhuma prefeitura tenha tempo de “maquiar a realidade nas escolas”,
proposição que vem reforçar a ideia de que será apresentado um retrato fiel do que acontece nas escolas.

Esses jogos discursivos, sob o ponto de vista dos Estudos Culturais, nos alertam para a força do discurso e
da mensagem na construção de verdades e de identidades. Assim, para o grande público vem produzir e
reforçar que em menos de oito minutos será apresentada a realidade imparcial de algo e mais ainda, uma
conseqüente construção da identificação com o discurso. Neste sentido, Stuart Hall (1998) nos alerta que
“a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito e&769; interpelado ou representado, a
identificac&807;a&771;o na&771;o e&769; automa&769;tica, mas pode ser ganhada ou perdida.” (HALL,
1998, 21). No caso do Jornal Nacional, a identificação com o discurso construído pela emissora é
produzido pela força dos textos, sons e imagens em movimento, pelos seus enquadramentos e mantida
pela redundância dos discursos, das imagens e do próprio tema.

Todos os dias foram apresentados ainda uma série de dados (a maioria fruto de pesquisas do IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a educação na cidade visitada. Esses dados, ao
mesmo tempo em que também servem para legitimar o discurso apresentado (como foi visto acima) não
trazem nenhum tipo de análise da situação dos locais visitados. Esse aspecto, assim como alguns
colocados abaixo foram percebidos nas reportagens que eram apresentadas com o intuito de
contextualizar a situação das regiões visitadas.

Apresentamse também contradições e são apresentadas imagens de escolas com estruturas boas e ruins,
porém, a escola que utiliza tecnologias e tem uma situação melhor tem maior destaque e a jornalista
Guacira Merlin, responsável pela reportagem, comenta: “tudo depende da gestão, o jeito de fazer
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funcionar a grande engrenagem do ensino”. No “retrato” que foi feito da educação na região sul o único
problema apontado é a falta de recurso público e a gestão é apontada como a possibilidade de se fazer
uma boa educação.

Ao colocar a responsabilidade da qualidade da educação na gestão escolar a reportagem ignora uma série
de outros fatores que interferem na situação das escolas. Será que a solução é apenas cada profissional se
empenhar mais E as situações de pobreza e exclusão nos espaços das escolas E a falta de garantia de
direitos vivida pela comunidade escolar A escola está isolada disso E as obrigações do Estado em relação
às condições físicas e formação dos profissionais Desconsiderar esses fatores caracteriza uma visão
neoliberal da educação, em que os sujeitos sozinhos são colocados como problema e/ou solução e o
Estado tem responsabilidade mínima, o que leva à valorização das iniciativas privadas, ou seja, da
mercantilização dos espaços públicos. No caso da Educação, esta deixa de ser entendida como um direito
dos cidadãos para “como qualquer outro serviço público que pode ser terceirizado ou privatizado” (CHAUI,
2001, p. 177).

Em um jogo de palavras e imagens a Gestão Escolar é anunciada como a solução e como a causadora do
problema dos resultados insatisfatórios. Tanto o bom quanto o ruim é apresentado de forma espetacular.
Em diversas imagens podemos ter uma noção da força desse jogo, desse discurso midiático para com o
grande público, que em via de regra não compreende os problemas do ensino público brasileiro.

Nassara Scheck, uma especialista em gestão de ensino que participa de uma reportagem afirma que
apesar de saber da responsabilidade do Estado, os gestores precisam buscar possibilidades – essa é a
única vez em que a responsabilidade do Estado é citada em toda a série – e, Guacira Merlin completa
dizendo que “os melhores resultados pertencem a quem faz projetos”, e que há muitas alternativas como
programas de incentivo do governo ou de empresas privadas, e mutirões com os pais dos alunos. A
reportagem é encerrada com outra especialista em gestão de ensino – Leunice Martins de Oliveira – que
aponta a necessidade da escola se preocupar com o aprendizado dos alunos.

Nas reportagens que mostravam as visitas às escolas algumas questões que chamaram a atenção serão
destacados a seguir. Inicialmente é apresentada a nota do IDEB como critério para escolher as escolas,
mas não é explicado nada sobre esse índice nem sobre a razão dele ser utilizado. O IDEB foi criado em
2007 pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Educação Anísio Teixeira – INEP – para medir a qualidade do
ensino através das taxas de reprovação e evasão e das médias alcançadas nos exames aplicados pelo
próprio INEP. Como sempre, é colocado como meta atingir determinado número – e não melhorar a
qualidade do ensino – nesse caso, a nota 6 como média brasileira para o ano de 2021 é o resultado
esperado. Novamente os números são colocados como retrato da realidade e colocados à frente dos
efetivos resultados e da necessária melhora, isso por que eles são objeto de exposição para o mundo.
Apesar do avanço em relação a avaliações anteriores, ainda se vê nesse índice uma valorização extremada
dos resultados em detrimento dos processos.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica tem também a função e uma visão de controle dos
espaços públicos, em que, muitas vezes, não há investimentos concretos para melhorias e sim uma série
de avaliações (do aluno, da escola e em breve do professor) feitas no sentido de apresentar dados para
trazer uma impressão de melhora que não houve efetivamente, além de estimular um clima de
concorrência criando bonificações e punições a depender da nota atingida. (GENTILLI, 2009).

Um exemplo nítido desse posicionamento é no momento em que é apresentada a escola de melhor nota
no IDEB de novo Hamburgo, que tem 6,6, então o jornalista pede para o especialista em educação (que
acompanha toda a série de reportagens) explicar o que significa essa nota, então ele diz que a escola está
numa ótima posição, já que a meta para a média brasileira em 2021 é de 6,0 e a escola já está acima
dessa meta. Ou seja, ao invés de explicar o que significa o IDEB ou como ele é pensado, construído e
aplicado, ele apenas apresenta a questão numérica.

Na escola de menor IDEB de VitóriaES é mostrado um menino de 14 anos que está no terceiro ano, e
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afirma que não fez o dever de casa por que estava trabalhando. O repórter comenta que existem outros
estudantes nessa mesma condição, eles são alunos da professora Rosalba, que é formada em Pedagogia,
tem pós graduação e um salário de 1.730 reais.

Nessa reportagem falase de uma problemática séria e que não é um caso isolado desse aluno ou desse
estado: o trabalho infantil, e nada é ao menos comentado sobre isso. Será que esse fator não interfere em
nada no desempenho dos alunos e da escola Será que questões como essa não tem nada a ver com a
situação das escolas (e da sociedade) brasileiras Um bom professor e um bom diretor poderiam resolver
isso sozinhos Outras problemáticas também são apresentadas sem que sejam discutidas, e sempre se
encerra a reportagem com uma ideia geral de que um bom professor ou um bom gestor podem fazer a
diferença e contornar qualquer situação.

Na reportagem feita na cidade de Belém tratase o tempo todo de uma paralisação de um dia como se ela
fosse uma greve de tempo indeterminado, e afirmase ainda que o IDEB mostra o resultado disso, como
se esse índice fosse decisivo e certeiro. Contraditoriamente a greve é tratada como prejudicial ao mesmo
tempo em que é apresentada a fala da diretora da escola com boa nota afirmando que com melhores
salários haverá a procura de profissionais mais qualificados, ora e essa não é uma das pautas da greve
(nesse caso da paralisação) A greve não é discutida em momento algum, ela apenas é condenada e
colocada como um dos principais, talvez o principal, fator de fracasso da escola.

No dia 21 de maio, o sexto e último da série de reportagens, um sábado, a manchete da série não foi,
diferentemente dos demais dias, a primeira anunciada e nela os apresentadores afirmam que será visto o
“balanço da blitz do JN na educação” no qual será visto também o que pode ser feito para “melhorar a
aprendizagem das nossas crianças”. Os apresentadores relembram o formato do programa em que foram
visitadas cinco cidades, uma em cada região brasileira e anunciam que será visto “o que pode ser feito
para melhorar o nível de aprendizado nas salas de aula”.

Após uma retrospectiva comentada, para encerrar a reportagem, é apresentada uma lista para pais e
estudantes de coisas que colaboram e atrapalham no aprendizado feita pelo especialista em educação
Gustavo Ioschpe, segundo André Luiz Azevedo: “tudo confirmado pela Blitz da educação do JN no Ar”. Os
pontos de ajuda na educação levantados são: “passar dever de casa”; “professor com formação na área
em que ensina”; “imposição de método, rotina e gestão”; “comprometimento com o sucesso”. “uso de
material didático como apoio”; “marcar provas com freqüência e monitorar o aprendizado” e disciplina.

Quanto ao que atrapalha o ensino é citado: “aluno que trabalha e estuda”; “distância entre a casa e a
escola”; “indicação política de diretor”; “falta de professores”; e indisciplina. Em seu último comentário
Gustavo Ioschpe diz que “essa diferença entre as escolas só reforça a idéia de que a relação entre a
família e a escola não termina quando o filho é matriculado na escola, pelo contrário, é só o começo”, a
família deve, portanto, acompanhar e cobrar, pois educação não é favor do Estado, “é um direito que todo
cidadão brasileiro tem”.

As conclusões do especialista, podem ser resumidas em uma frase: fora alguns detalhes, a culpa do
sucesso ou do fracasso da escola é dos profissionais da educação. Ao final da reportagem, porém, uma
grande contradição se apresenta, pois como os professores e a gestão poderiam resolver tudo se os
pontos colocados como aqueles que atrapalham o ensino são aspectos inerentes à escola, problemas que a
escola dificilmente pode resolver, como um aluno trabalhador ou que mora distante, principalmente
sozinha, como ela é tratada durante toda a série, e não como parte de um sistema.

Alguns questionamentos e ideias podem resumir o que foi observado durante as reportagens. Que
diferenças de oportunidades foram observadas Não seria demasiado simplista afirmar que os problemas
das escolas se resolvem com ações individuais e/ou com os pais presentes na escola E o papel do Estado
Qual seria a responsabilidade do Estado frente ao Ensino de qualidade Quais efeitos têm esses discursos
tanto para a população que necessita da escola pública quanto para a classe média que tem medo de um
dia precisar Seis reportagens, seis dias de programa, cinco regiões e o que parece demonstrar o Jornal
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Nacional é que basta que cada um se empenhe e as ações individuais bastam para solucionar os
problemas da escola pública nos municípios brasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial desse trabalho foi perceber o discurso do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão
sobre educação escolar. Consideramos que o objetivo foi cumprido na medida em que explicitamos a
redundante afirmação realizada pelos jornalistas de que seria apresentada a situação da educação em
determinada região e que percebemos que a situação das escolas visitadas por esse telejornal é colocada
basicamente como fruto do trabalho de seus gestores e de alguns professores.

Ou seja, podese inferir que para o Jornal Nacional a educação brasileira é fruto da ação dos gestores
escolares especificamente e dos profissionais da educação de forma geral. Que a origem dos problemas
bem como suas possíveis soluções estão, quase que exclusivamente, nas mãos dos indivíduos que
trabalham nas escolas públicas espalhadas pelo nosso enorme território nacional. Uma versão neoliberal
que, como consequência, podemos afirmar, coloca o indivíduo no centro das soluções e problemas e
constrói nos telespectadores menos informados duas “verdades” perigosas, mas convenientes para as
empresas Globo: a solução e problemas das escolas públicas estão nas mãos exclusivamente dos que
trabalham na escola; e, de forma indireta, a desresponsabilização do Estado frente às questões
relacionadas à educação pública nacional.

Neste sentido, Stuart Hall (1998), nos ensina que essas construções discursivas presentes no Jornal
Nacional em relação à educação formam e fortalecem discursos ideológicos interessantes para a
manutenção de mercados, dos valores e princípios das empresas de comunicação social, formando assim
identidades em seus consumidores. O referido autor nos alerta para o caráter pedagógico na formação da
identidade, pois “... a identidade e&769; realmente algo formado, ao longo do tempo, atrave&769;s de
processos inconscientes, e na&771;o algo inato, existente na conscie&770;ncia no momento do
nascimento.” (HALL, 1998, p. 38).

Quanto à situação das escolas, não é atribuída nenhuma responsabilidade ao Estado, sendo este citado
apenas por meio do MEC, defendendo o seu trabalho supostamente maravilhoso de avaliação da educação
nacional, sendo isento de críticas em todos os episódios da série.

Sempre são utilizadas palavras que não deixam margem para dúvidas. Por exemplo, no segundo dia,
antes da reportagem André Luiz Azevedo comenta os aspectos que mais chamaram atenção e afirma que
a reportagem confirma que a participação da família faz diferença, ou seja, não foi especulado ou visto, o
que está ali é a verdade. Além disso, a Blitz da educação é chamada de nova missão do JN no ar por
William Bonner, também no segundo dia da série.

Em jogos de câmera, luz, discurso, o JN quer construir em seus telespectadores a ideia de que escola
pública é ineficiente e sua situaç&atilde, ;o não é fruto de ausência de políticas públicas e de contextos
sóciohistóricos, mas do trabalho mau feito de um grupo de profissionais desinteressados – que por sinal
não são os políticos brasileiros.

Toda essa apresentação e representação tem para o grande público – como foi dito antes – efeitos de
verdade, tanto pelo discurso, quanto pelas imagens e também pela fala de um especialista que vem a
confirmar a visão do telejornal por alguém que supostamente entende de educação e que não poderia
mentir – palavra que quase não é citada na televisão, muito menos em um telejornal.

Consideramos ainda que o Jornal Nacional não atingiu os objetivos a que se propôs, pois quase todos os
dias afirmouse que seriam observadas: a realidade educacional de tal região, soluções para o problema
do analfabetismo; razões de tanta desigualdade, e nada disso foi visto. Não foram apontadas as causas de
nenhum problema, aliás muitos problemas nem foram mostrados ou discutidos, foi apenas exposto que
nessa ou naquela escola o gestor e os professores trabalham ou não como deveriam.
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Durante o JN no ar a educação sempre apareceu no meio de roubos políticos e diversas questões políticas,
porém, nas falas sobre educação temse a impressão que esse fenômeno não tem relação nenhuma com
política, quando sabemos que a situação da educação no Brasil, é, entre outros, fruto de uma falta de
compromisso político que se dá há muitos anos por parte de nossos governantes e que não será resolvida
apenas com bons gestores escolares.
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