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RESUMO 

Esse trabalho relata etapas da pesquisa sobre diferentes processos de visibilidade, 

apropriação e promoção de temáticas relacionadas à educação. A primeira etapa abrange os 

diferentes modos de apropriação e investimentos das organizações privadas em torno de ações 

educacionais; a segunda realiza o mapeamento de publicações especializadas em Educação; a 

terceira classifica cadernos e edições especializadas, nas principais mídias, e a quarta identifi-

ca a relevância de dois temas do âmbito da educação e a abordagem dos jornais de referência 

do país.  A realização dessa pesquisa e seus achados permitem problematizar os limites da 

comunicação pública, essencial às democracias, a partir da abordagem de um tema de interes-

se público – a educação -, defensável em todas as dimensões, por todas as organizações e ci-

dadãos. Nesse sentido, o tema educação é relevante para debatermos a hipótese que relaciona 

os limites da comunicação pública e o paradoxo da visibilidade. Ou seja, de um lado está a 

necessidade de defesa dos temas de interesse público e, do outro, está a exigência de estraté-

gias de comunicação para dar visibilidade aos promotores desses temas. Os temas de interesse 

público, vitais à democracia, são capazes de provocar mobilização social; promover institui-

ções públicas e privadas e ativar narrativas midiáticas. Por isso, a educação foi selecionada 

como tema de interesse público norteador deste estudo. 

A pesquisa realizou (a) o mapeamento de campanhas públicas e ações de instituições 

públicas e privadas relacionadas ao tema; (b) a classificação de revistas especializadas no te-

ma Educação; (c) a identificação de cadernos e suplementos de jornais de referência especia-

lizados em Educação; e (d) análise de pautas noticiosas sobre Educação, considerando dois 

relevantes acontecimentos: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as ocupações nas 

escolas de São Paulo contra o projeto de reorganização do ensino no estado, entre 5/10/15 a 

5/11/15.  Os primeiros resultados mostram o seguinte: envolvimento de dezenas de atores 

privados, fundações e institutos voltados à promoção de campanhas públicas, ações e prêmios 

dirigidos a escolas; identificação de 31 publicações especializadas em educação no país; ine-

xistência de editoria de educação na maioria dos 27 periódicos jornalísticos, sendo que nos 

seus portais, mais da metade possui editoria de educação. A última etapa foi realizada com a 

classificação das notícias sobre a discussão a respeito da BNCC e a as ocupações nas escolas 

de São Paulo, em jornais de referência, no período entre 16/9/15 e 31/01/16. Foram localiza-

das 649 notícias relacionadas a esses dois debates, sendo que 80.6% sobre as ocupações das 

escolas paulistas, mesmo que a BNCC tenha recebido mais de 12 milhões de contribuições, de 

acordo com o site do MEC. Esses números indicam que os critérios jornalísticos que podem 

reduzir uma temática com extenso debate público e de interesse nacional (BNCC), que acaba 

pouco divulgada pelos media, enquanto a outra (ocupação das escolas paulistas) obtém grande 

visibilidade, embora a ausência de debate tenha gerado uma reação desequilibradora.  

Assim, na continuidade desta pesquisa pretende-se compreender o processo de consti-

tuição do debate público entre o Estado, organizações públicas e privadas, sociedade organi-

zada e imprensa em torno do tema Educação, como estratégia e como pauta indispensável.  
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