
i m p r e n s a  |  o u t u b r o / n o v e m b r o  2 0 1 7   5 5

*Priscila Cruz, mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School, é uma das fundadoras e presidente-executiva do 
movimento Todos Pela Educação

p r i s c i l a  c r u z

Embora vivamos em tempos em que uma 
infinidade de informações está ao alcance 
de nossos celulares, o jornalismo ainda é 

a ferramenta fundamental de fiscalização do po-
der público e de contextualização dos fatos. Da-
tada do século XIX, a alcunha de “cão de guarda 
da democracia” nunca foi tão atual. 

Essa responsabilidade é ainda maior quando 
a pauta é a educação, especialmente quando se 
tratado ensino básico público, uma vez que é 
nas escolas públicas que está a maioria dos es-
tudantes (39,8 milhões) e professores (1,6 mi-
lhão) brasileiros.

Sendo uma área de gestão complexa, compos-
ta de inúmeros sistemas de ensino e grandes ci-
fras, a vigilância do jornalismo sobre as políticas 
públicas de educação é determinante para quali-
ficar a opinião pública. Isso porque, nos últimos 
anos, o tema tem ganhado espaço nos veículos 
jornalísticos e, paralelamente, tornou-se uma 
das principais preocupações do brasileiro, como 
aponta uma pesquisa da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI). 

A qualidade crescente da cobertura é digna de 
nota. Com a multiplicação das avaliações edu-
cacionais em larga escala e, consequentemente, 
a maior disponibilidade de dados para análise e 
monitoramento, tivemos importantes furos e 
denúncias na área, como o vazamento do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2009, e 
as irregularidades no Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior (Fies), em 
2015. Por outro lado, isso só foi possível dada 
a experiência dos repórteres Renata Cafardo e 
Paulo Saldaña, respectivamente, com políticas 
educacionais.

Nesse cenário, o nascimento da Associação de 
Jornalistas de Educação (Jeduca) é uma excelen-

te notícia. Fundada há um ano, a entidade tem o 
compromisso de qualificar a cobertura no país, 
uma vez que a carência de formação especiali-
zada no tema é latente entre os profissionais 
da imprensa. Assim, a Jeduca procura apoiar os 
repórteres por meio de materiais informativos, 
além de construir uma rede de contatos para 
fontes e pesquisas.

A criação de uma organização como a Jeduca 
é muito bem-vinda, mesmo porque temos um 
longo caminho a percorrer. A educação ainda 
precisa ser colocada como uma editoria priori-
tária nos veículos de comunicação, ao lado de 
áreas mais “prestigiadas”, como economia e po-
lítica. Outro aspecto importante é aumentar a 
abordagem jornalística dedicada à educação bá-
sica, que ainda é preterida em relação ao ensino 
superior. Tal diagnóstico apareceu na pesquisa 
de mestrado da jornalista Francisca Pereira, re-
alizada na Faculdade Cásper Líbero, em 2009. 
Focado no jornal Folha de S.Paulo, o estudo cha-
mou a atenção para dificuldades de cobertura 
que atingem grande parte dos veículos, como a 
necessidade de ir além das fontes oficiais. 

Em tempos de crises cíclicas, em que as polí-
ticas sociais são colocadas em xeque, o jornalis-
mo crítico, independente e comprometido com 
a transparência deve estar a serviço da educa-
ção, servindo-lhe de escudo, pois é na escola 
que o futuro do Brasil começa.  
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