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Resumo: Este artigo pretende analisar a cobertura realizada pelo jornal Folha de S.Paulo sobre 

a reorganização das escolas estaduais do Estado de São Paulo proposta pelo governador Geraldo 

Alckmin, no ano de 2015. Analisaremos quais fontes foram ouvidas e de que maneira o 

periódico tratou o assunto diante da perspectiva do histórico da Folha em coberturas do tema 

educação e na lógica de mercado. 
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No dia 23 de setembro de 2015, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

anunciou uma reorganização das escolas estaduais que objetivava separar as escolas por ciclos 

básicos – anos iniciais (1° ao 5° ano), finais (6° ao 9° ano) do ensino fundamental e ensino 

médio, de modo que a maioria das escolas oferecesse apenas um desses ciclos. Oferecer escolas 

que atendessem as necessidades de cada etapa de ensino e facilidade de gestão eram os 

argumentos do governo tucano. Outra justificativa era que as escolas de ciclo único 

apresentavam melhores notas nas avaliações no estado.  

 No início, a pasta afirmava que a reforma iria afetar entre 1 milhão e 2 milhões de 

alunos. No entanto, após pressão dos estudantes, no dia 27 de outubro, a Secretaria de Educação 

anunciou uma proposta mais branda do que a inicial, alegando que esse número se referia 

também aos alunos que iriam receber os novos colegas transferidos de outras escolas. Essa 

alteração do plano inicial, segundo o governo, não estaria vinculada com a pressão dos alunos. 

De acordo com a Secretaria, 311 mil alunos seriam deslocados, 1.464 escolas seriam afetadas 

e 94 (após decisões judiciais esse número baixou para 92) escolas deixariam de ter ensino 

fundamental ou médio (o governo peessedebista alegava que essas 94 escolas seriam 

“disponibilizadas” para outros usos na área da educação como escolas técnicas).  

Ainda assim, a mudança proposta pelo governo Alckmin (PSDB) continuou causando 

descontentamento entre alunos e professores. Segundo eles, além de uma medida proposta de 

forma imperativa sem nenhum diálogo com a população afetada (alunos, pais, professores e 

outros funcionários), essa reforma também iria causar outros problemas, como o fechamento 

daquelas 94 escolas, dificuldades de deslocamento, salas superlotadas, abertura para 

privatização do ensino, entre outros.   

Alunos de diversas escolas e regiões do estado se uniram em atos e manifestações contra 

a reorganização; porém, sem recuo do governo tucano, partiram para outra estratégia: ocupação 

das escolas estaduais. Estudantes da Escola Estadual Diadema, do ABC, decidiram ocupar o 

prédio da escola, atitude que se espalhou por diversos outros colégios do estado. Segundo a 



Apeoesp (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o número de 

escolas ocupadas chegou a 213, já a Secretaria de Educação contabilizou 200 escolas. O 

objetivo dos alunos, além de protestar contra as mudanças na rede estadual de ensino, era que 

o governo do estado de São Paulo se abrisse para o diálogo com os alunos. 

Este artigo tem como objetivo investigar a cobertura da reorganização das escolas 

estaduais do Estado de São Paulo no jornal Folha de S.Paulo. Neste sentido, utilizaremos duas 

dissertações de mestrado que abarcam o tema da educação dentro Folha. Ambas nos servirão 

de modelo para compreender a cobertura jornalística do jornal diante da temática da educação.  

A dissertação de mestrado Jornalismo e educação: um estudo da cobertura da Folha de 

S.Paulo sobre a educação no Brasil, de Francisca Rodrigues Pereira, apresenta um estudo da 

editoria de “educação” no jornal Folha de S.Paulo de 1970 até 2005. Sobre a cobertura da 

educação brasileira, a autora afirma:   

De certa forma, as matérias sobre educação apresentam atualmente dois 

discursos distintos, o da linguagem oficial, que confere o poder público a 

quase exclusividade de anunciar as mudanças estruturais que vêm ocorrendo 

no ensino público de forma pasteurizada e sem os contrapontos necessários 

ao debate sobre os problemas que afetam alunos e professores. Por outro lado, 

esforços isolados para a alfabetização às regiões menos favorecidas do Brasil 

também recebem destaque, mas dentro da estrutura do fait-divers (2009, p. 

51). 

O artigo também dialogará com o trabalho de Marcos Luiz Cripa, A cobertura da 

educação no jornal Folha de S.Paulo: uma análise comparativa dos anos 1973 e 2002, que diz 

algo semelhante à Francisca Rodrigues. Segundo Cripa, a Folha afirma em seus editoriais que 

a educação é a base para soluções dos problemas sociais do país, no entanto, não traduz essa 

preocupação em seu conteúdo, tomado pelos discursos oficiais.  

É interessante notar que apesar dessas constatações, o Manual de redação do jornal 

aponta para o seguinte direcionamento, estabelecido no Projeto Folha de 1997: “a 

‘desestatização’ do noticiário, num jornalismo ainda fortemente atrelado a agendas, fontes e 

declarações oficiais” (2011, p. 16).  

Diante disso, procuraremos responder: a Folha utilizou, na maior parte das vezes, o 

discurso oficial do poder público para explicar, anunciar ou debater a reorganização escolar? O 

jornal procurou esclarecer os contrapontos e problemáticas da reorganização e, dessa maneira, 

aprofundar o debate do tema? Para quem a Folha deu voz? Isto é, de que maneira a voz de todos 

agentes envolvidos na reforma escolar esteve presente na cobertura do periódico?  

Para compreender essas questões, iremos analisar a cobertura da Folha de S.Paulo sobre 

a reorganização das escolas estaduais de São Paulo no período do dia 23 de setembro, data do 



comunicado da reorganização escolar pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, até 

10 de janeiro, dia de desocupação da última escola estadual. Dividiremos esse período em dois 

momentos: pré-ocupações e durante as ocupações. Isso porque após o movimento das 

ocupações ter início, o assunto passou a ser discutido com mais frequência nas páginas do 

jornal. 

 

Jornalismo na contemporaneidade: a notícia como mercadoria  

Para que possamos analisar a cobertura midiática de um jornal não podemos fugir de 

uma análise do jornalismo contemporâneo. Um dos pesquisadores aqui utilizados será o 

jornalista e sociólogo, Ignacio Ramonet. Segundo ele, estamos vivendo em um contexto 

midiático que é difícil distinguir as três esferas da comunicação: a esfera da informação, esta 

totalmente ligada ao jornalismo; a esfera institucional e a esfera da cultura de massa. 

A causa dessa dificuldade, de acordo com Ramonet, seria a Revolução Digital que uniu 

o texto, a imagem e o som em um mesmo ambiente comunicacional.  Da mesma forma, a 

internet engloba as três esferas. Com essa unificação, grandes empresas de mídia passaram a 

comandar a indústria comunicacional.  

É dessa maneira, de acordo com Ramonet, que o poder financeiro e o poder midiático 

se impõem como o primeiro e segundo poder respectivamente. Neste contexto, o que acontece 

com a informação? Ramonet responde: “É que a informação é considerada essencialmente 

como mercadoria. Não é um discurso eu tenha a vocação ética de educar o cidadão ou de 

informar (...) pois tem essencialmente e antes de mais nada uma perspectiva comercial. 

Compra-se e vende-se informação com o objetivo de obter lucros” (2003, p. 247).  

Outra característica, pontuada por Ramonet, é a gratuidade da informação para nós, 

leitores e consumidores. “Quando ouvimos rádio, vemos televisão, a informação é gratuita 

lemos a imprensa, pagamos, porém é um pagamento simbólico. Por quê? Porque quem paga a 

informação na realidade é a publicidade” (2003, p. 248-249). 

 

Jornalismo e educação: nas páginas da Folha 

A cobertura da educação também não passou ilesa a lógica de mercado. Em "Papel, 

paredes, telas e redes: comunicação, jornalismo e educação", Dulcilia Buitoni questiona a 

situação. "Apesar da constatação da importância da educação, convivemos com a angústia de 

constatar como a educação tem tão pouco espaço nos jornais, revistas, na televisão e na internet" 

(2015, p. 93). 



O mesmo acontece na Folha de S.Paulo. Atualmente, as matérias sobre o tema são 

publicadas no caderno "Cotidiano", acompanhadas pelo olho "educação" e com periodicidade 

esporádica. Mas nem sempre foi assim. O tema da educação dentro do jornal passou por 

diversas etapas.  

De 1970 até meados de 1985, "Educação" recebia o status de editoria, com periodicidade 

diária, oscilando entre uma e cinco páginas. No início da década de 1970, os assuntos versavam 

sobre educação no geral, como, por exemplo, reformas do ensino fundamental e médio, 

vestibular, debate sobre valorização de professores em todos níveis de ensino, situação da 

educação no País, criação de mais escolas no Estado. Já na década de 80, a editoria continua 

diária, com abordagem principal "focada no ensino superior, que ganha algumas chamadas de 

capa de acordo com sua relevância para os interesses públicos e sociais" (PEREIRA, 2009, p. 

60). 

A partir de 1985, a editoria "Educação" passa a fazer parte do Segundo Caderno, 

passando a dividir o espaço com os temas de "Ciência" (Educação e ciência), "Economia", 

"Exterior", "Cidade" e "Esporte". Diminuem as temáticas sobre 1° e 2 ° graus e a maioria das 

matérias são relacionas às ações do governo e ao ensino superior (PEREIRA, 2009).  

A mudança continua: no ano de 1990, o tema "Educação" perde seu caráter de editoria, 

passando a integrar o caderno "Cidades". Segue com apenas uma página levando o chapéu 

"Educação" mas com periodicidade esporádica e não mais diariamente.  

Já em 1995, não existem mais páginas de "Educação" e as matérias sobre o tema são 

publicadas nos cadernos "São Paulo/Cotidiano", acompanhadas pelo olho "Educação". Nos 

anos 2000, continua o declínio do número de reportagens sobre o assunto. Universidades e 

faculdades são as vertentes mais abordadas juntamente com ações governamentais dirigida ao 

Ensino Superior (PEREIRA, 2009).  

Percebe-se, com facilidade, que ao longo da trajetória Folha de S.Paulo, o tema da 

educação foi perdendo espaço dentro do jornal (PEREIRA, 2009). Além do fator econômico, 

outros motivos aparecem como justificativa para esse declínio, mas é este, sem dúvida, o fator 

preponderante. É o que afirma Cripa, "(...) o modelo implantado pelo Projeto Folha é o de 

mercado, que busca atrair anunciantes e consumidores (leitores). É dessa concepção de 

jornalismo que se arvora o diretor de redação do jornal, Frias Filho, para relegar a cobertura da 

educação na Folha a um segundo plano, e dizer que ela não é maior porque o tema padece de 

"trepidação jornalística". Na realidade, queria dizer o manager que a área não produz 

espetáculos políticos e econômicos, e nas denúncias da cobertura cotidiana"(CRIPA, 2006, p. 

130).  



 

A reorganização das escolas na cobertura da Folha 

 

Como dito anteriormente, dividiremos a pesquisa em duas fases: pré-ocupações das 

escolas e fase durante as ocupações. A primeira fase compreende o período entre os dias 23 de 

setembro até o dia 10 de novembro (9 de novembro, primeira escola é ocupada). 

Nestes 48 dias, analisamos o total de treze matérias publicadas nas páginas do jornal 

impresso da Folha de S.Paulo, todas sobre a reorganização de escolas do estado e algumas com 

esse plano de fundo, como protesto contra a reformulação ou declarações de atores deste 

processo.  

Dentre essas treze, apenas quatro matérias contaram com alguma fala dos alunos, os 

mais afetados na reorganização. A situação dos professores foi mais aguda: nenhuma das 

matérias consultou ou inseriu a fala de professores da rede estadual. A posição dos professores 

foi escutada somente enquanto sindicato, isto é, a Apeoesp foi a única fonte de consulta da 

Folha para esclarecer e escutar a problematização feita pelos docentes do ensino público. 

Enquanto isso, a Folha, em todas as matérias, deu espaço para o governo do estado de 

São Paulo (Secretaria da Educação, Secretário (Herman Voorwald), chefe de gabinete da 

secretaria (Fernando Padula) e governador (Geraldo Alckmin)) para explicar a organização e 

rebater possíveis críticas.  

Um dos argumentos do governo mais presentes na cobertura foi que “para a gestão 

Alckmin, deixar os colégios com só um ciclo de ensino facilita a gestão das unidades” (Folha 

de S.Paulo, 30/10/2015). No dia do anúncio (23/09/2015) essa justificativa também apareceu: 

“Segundo Voorwald, a reorganização vai permitir uma gestão melhor”. Dito de outra forma, no 

dia 27 de outubro, o argumento reaparece sem que seja vinculado ao governo do Estado de São 

Paulo mas que serviu para corroborar com ele: “O Ministério da Educação também já divulgou 

estudo apontando que colégio com várias etapas tem maior ‘complexidade de gestão’” (Folha 

de S.Paulo, 27/10/2015). 

Esse argumento de teor burocrático não leva em consideração a complexidade de forçar 

a troca de escola dos alunos de uma vez, sem haver diálogo ou, no mínimo, um período de 

transição para tais mudanças.  

De maneira geral, a posição contrária à reorganização foi relegada à Apeoesp, sendo 

pouco escutados os alunos, pais ou professores afetados pela mudança, como já pontuado. No 

dia 24 de setembro, por exemplo, a notícia com a chamada “Mudança em escola de SP será 

‘bagunça’ diz Sindicato”, apresentou como única fonte contrária à reformulação escolar a 

presidenta da Apeoesp, Maria Izabel Noronha. Já o governo de São Paulo e a diretora e 



psicóloga da ONG Parceiros da Educação, Lúcia Favero, apareceram como as fontes 

favoráveis. Em outro momento, no dia 10 de outubro, a notícia era sobre protestos “de alunos 

e pais contra a medida” que vinham se multiplicando nos últimos dias, como dizia a reportagem; 

mesmo assim, a fonte “contrária” escutada foi, novamente, a Apeoesp. Isso significa que não 

houve uma pluralidade de vozes.  

Diante disso, percebe-se que o oficialismo predominou. É possível dizer que o debate 

foi pouco aprofundado uma vez que a explicação de maior destaque foi a do governo, ou seja, 

daquele que justamente visava implantar a medida. Houve uma subtração das complexidades e 

problemas que a reforma poderia causar e que os envolvidos alegavam. 

Outro aspecto da cobertura foi que as constatações da Apeoesp, contrárias à 

reorganização, eram frequentemente rebatidas no decorrer da matéria com a posição do 

governo. Como mostra essa passagem em matéria do dia 07 de outubro:  

A Apeoesp afirma que 86 escolas no Estado já foram avisadas sobre o fechamento. "A 

nossa estimativa é que 1.200 escolas serão fechadas", afirma Maria Izabel Azevedo 

Noronha, presidente do sindicato. (..)   

Padula refuta a estimativa da Apeoesp. Há uma enorme boataria. Ouvi falar de fechar 

30%. É inimaginável um cenário desses. Se houver disponibilização de escolas 

(fechamento), será uma exceção (Folha de S.Paulo, 07.10.2015).  

Em outro momento a oposição da Apeoesp também foi rebatida com argumentos 

oficiais: 

Os professores, transferidos na marra, terão de disputar disciplinas com aqueles já 

lotados nessas escolas. Ganha quem tiver mais tempo de serviço. Quem não conseguir 

manter sua carga horária, terá seu salário reduzido”, disse a presidente da entidade, 

Maria Izabel Noronha.   

A Secretaria afirma que a carga de trabalho dos docentes efetivos está garantida. O que 

pode haver é a diminuição da necessidade de temporários na rede de ensino, diz (Folha 

de S.Paulo, 27.10.2015). 

Essa refutação em específico, no entanto, foi pouco explicada, uma vez que a Secretaria 

usou um argumentou que poderia, inclusive, corroborar com a Apeoesp visto que alguns 

professores temporários poderiam ser demitidos por conta da “diminuição da necessidade” 

destes. 

Embora em alguns momentos a Folha tenha apresentado possíveis problemas da 

reorganização (principalmente por meio de aspas da Apeoesp), apenas em três matérias a 

própria Folha sinalizou alguns problemas que seriam causados pela reorganização. Mais do que 

dar voz às pessoas que não apoiam, o jornal deveria investigar e anunciar as falhas (ou 

melhorias) da proposta que iria afetar mais de 300 mil alunos do estado. 



A primeira, no dia 31 de outubro, a Folha denunciou que a distância entre duas escolas 

seria maior que 1,5 km, medida que o governo alegava que não iria ultrapassar para os alunos 

transferidos. Outra, de 4 de novembro, relatava que duas escolas de Cohabs da Zona Leste iriam 

fechar. Por fim, no dia 5 de novembro, uma notícia com a chamada “59% rejeitam plano que 

fecha escolas de SP”, alertava sobre o caso da escola Professor João Nogueira Lotufo, da região 

de Pirituba, que mesmo já sendo de ciclo único e com notas acima da média do Estado estava 

na lista das escolas que iriam fechar.  

A partir do dia 10 de novembro, as notícias sobre as primeiras escolas ocupadas 

começaram a surgir. A pioneira foi a escola E.E. Diadema, de cidade homônima. Logo em 

seguida, foi a vez da E.E. Fernão Dias Paes, localizada em Pinheiros, na capital paulista.  

Após essas, alunos de outras escolas seguiram o mesmo caminho: “ocupar e resistir”, 

lema dos estudantes secundaristas. Houve, então, uma explosão de ocupações estudantis, 

chegando ao número de mais de 200 escolas. Com esse “boom”, a Folha de S.Paulo passou a 

dedicar mais espaço de seu jornal ao tema. Somente no jornal impresso temas sobre as 

ocupações e a reorganização escolar foram noticiadas em 39 dias dentro os 60 dias de análise 

(11 de novembro a 10 de janeiro), isto é, em 2/3 do período. Um aumento considerável em 

relação ao período pré-ocupações.  

No início das ocupações, a Folha utilizou algumas vezes a palavra “invasão” para 

designar o movimento de ‘tomada’ das escolas, como no dia 10/11/2015, na matéria 

“Estudantes invadem e trancam escola em ato contra fechamento em SP” e no dia seguinte, no 

site, com a notícia “Aluno ‘linha de frente’ do Passe Livre é porta-voz de invasão em escola de 

SP” (diferentemente do jornal impresso que preferiu a palavra ocupação com a matéria de 

mesmo conteúdo). Dia 17 de novembro, a Folha voltou a usar o termo pejorativo: “Invasão de 

25 escolas estaduais atinge ao menos 26 mil alunos em SP”. No entanto, no decorrer das 

ocupações o jornal passou a utilizar ‘ocupação’ ao invés de ‘invasão’.  

A cobertura da Folha conseguiu acompanhar a evolução das ocupações, os ganhos e 

perdas dos secundaristas. No dia 19 de novembro, em “Gestão Alckmin faz proposta para 

alunos desocuparem escolas”, por exemplo consta a seguinte afirmação “o secretário afirma 

que não existe possibilidade de a reorganização ser revogada”. Menos de um mês depois, a 

notícia é a seguinte “Sob protestos, Alckmin suspesde plano de reorganização de escolas”, 

apontando recuo do governo do PSDB.  

A maioria das matérias, nesta fase, teve como plano de fundo as ocupações e a 

reorganização das escolas do Estado de São Paulo. A rotina dos secundaristas, as consequências 

da ocupação (como perda de aulas), número de escolas que aderiram, reintegração de posse e 



reações do governo Alckmin eram os assuntos mais tratados. Consequentemente, os alunos, 

protagonistas desse movimento, passaram a ser mais escutados do que na primeira fase da 

pesquisa bem como seus familiares.  

Logo na primeira matéria é possível notar o protagonismo que os secundaristas teriam 

neste momento da cobertura. A notícia, intitulada “Escola ocupada. Em protesto contra as 

mudanças da rede estadual de ensino, alunos trancam as portas de colégio com cadeado e se 

recusam a ir embora”, contou com a fala de uma estudante que resumiu bem o que aconteceu 

neste processo de cobertura da Folha, em que os estudantes foram praticamente ignorados como 

fontes. “‘Queremos ser ouvidos, e esse foi o jeito que conseguimos. Ninguém ouve a gente 

porque somos adolescentes’, disse Lizantra Lima ,15, do primeiro ano do ensino médio”.  

Já no dia seguinte, a notícia era exclusivamente sobre um aluno da escola Fernão Dias: 

“Aluno linha de frente do passe livre é porta-voz de ocupação em escola em SP”. Além do perfil 

do estudante Heudes Cássio Oliveira, a matéria também tratou sobre o próprio movimento 

estudantil: “Apesar de terem eleito Oliveira como porta-voz, os alunos afirmaram que não tem 

um líder, numa organização horizontal que lembra à do próprio Passe-Livre”.  

Outro ponto percebido na cobertura foi o destaque na escola Fernão Dias Paes, de 

Pinheiros, capital paulista. Essa ocupação foi a que mais apareceu no noticiário da Folha, sendo 

chamada pelo jornal de “quartel-general das ocupações” e “símbolo das ocupações”. Outras 

ocupações também apareceram nas matérias, no entanto, consideravelmente menos que a escola 

de pinheiros, zona nobre de São Paulo. As unidades ocupadas longe do centro ou na periferia 

da capital e aquelas do resto do estado apareceram raríssimas vezes. O que indica uma pouca 

diversidade nas vozes dos alunos que apareceram na cobertura, concentrada em uma escola 

central. Segundo a própria Folha, o seu público leitor é composto em sua maioria por homens 

e mulheres da classe média,1 o que contribui para a tese de que o colégio de Pinheiros 

interessaria mais ao seu público do que as escolas da periferia. 

 

 

Considerações Finais 

Com o foco nos secundaristas, houve uma mudança na postura da escolha de fontes 

contra a reforma escolar da primeira fase para a segunda. A Apeoesp, que era praticamente a 

única fonte contrária à reorganização consultada pela Folha, apareceu em raras ocasiões nesta 

fase de ocupações. Já as diversas fontes do governo do estado continuou sendo consulta como 

                                                           
1 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/quem_e_o_leitor.shtml>. Acesso em: 16 jun. 

2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/quem_e_o_leitor.shtml


anteriormente. Por conta dessas duas alterações na cobertura, o teor oficial das matérias também 

foi amenizado.  

Ainda assim, a reorganização escolar proposta pelo governo do Estado de São Paulo foi 

pouca discutida. Os argumentos prós e contras eram repetidos à exaustão sem uma análise ou 

averiguação mais profunda.  

O aumento do número de matérias sobre o assunto pode ser entendido pela lógica de 

mercado. Como disse Otávio Frias em entrevista a Cripa, como já mencionamos, o assunto das 

ocupações permitiu certa “trepidação jornalística”. Além disso, também gerou curiosidade no 

público dos jornais, principalmente, por conta das redes sociais, em que o as ocupações estavam 

em destaque. Isso acarretou em mais matérias para alimentar esta demanda dos leitores da 

Folha.  
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