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Resumo 

 

O presente trabalho intenta verificar o tema da representação predicativa e seu 

funcionamento no discurso midiático, a partir de discussões sobre a imagem da educação 

pública brasileira, formulada pela série Educação.doc, exibida pelo programa Fantástico, da 

Rede Globo, nos meses de março e abril de 2014. A série requisita diálogos que ocorrem no 

interior do campo comunicação e educação, ao sugerir que o caminho da educação passa 

pela revisão do currículo escolar, a valorização do professorado e a mediação sociocultural 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas escolas. O artigo ainda discute 

como a série televisiva trata o conceito de qualidade no âmbito da educação.   
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Introdução 

 

A mídia, como agência produtora de sentido, exerce papel importante no debate 

educacional, fazendo circular discursos sociais na esfera pública sobre como transformar a 

realidade da educação pública brasileira. Por conta disso, o retrato social da educação passa 

necessariamente por sua visibilidade midiática.  

A imagem negativa da educação pública brasileira foi construída ao longo de 

décadas, encontrando na mídia sua principal potencializadora. A representação é tão 

cristalizada que é difícil falar em “educação pública” no país e não relacioná-la 

imediatamente à ideia de precariedade.  

Mas essa ideia de que nossa educação pública vive uma eterna crise também é 

confrontada com uma representação predicativa, que aponta alternativas em vez de reforçar 

obstáculos. Nesse tipo de abordagem propositiva, constrói-se uma imagem de esperança, 
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como podemos verificar na série Educação.doc, exibida pelo programa Fantástico (Rede 

Globo) entre março e abril deste ano.  

Dirigida pelos cineastas Laís Bodanzky (As melhores coisas do mundo e Bicho de 

Sete Cabeças) e Luiz Bolognesi (Uma história de amor e fúria), a série apresentou seis 

episódios de oito minutos de duração a cada domingo. O grande objetivo de Educação.doc 

foi revelar o segredo de escolas públicas em áreas pobres que possuem um ensino com 

qualidade de primeiro mundo, com médias melhores que as de colégios particulares, além 

de aprovar a maioria dos alunos no vestibular. 

Os responsáveis pela produção percorreram doze mil quilômetros pelo Brasil, 

visitando escolas, entrevistando pais, alunos, professores, especialistas na área de educação 

incluindo também depoimentos de personalidades que estudaram em instituições públicas. 

A escolha das escolas visitadas foi estabelecida pela relação entre bons resultados do Ideb 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) com o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) baixo.   

Por monopolizar a veiculação de narrativas cotidianas, a mídia é a estrutura social 

pela qual o poder se estabelece. Nesse caso, pensamos em “poder” como capacidade de um 

grupo social influenciar as decisões de outro, de modo que favoreça aos interesses daquele 

ator que detém o poder. Em nosso trabalho, acreditamos que a série exibida no Fantástico é 

capaz de promover debates e orientar iniciativas dos gestores em relação à educação 

pública.  

A fim de alcançarmos nosso objetivo, apresentaremos conceitos teóricos sobre a 

ideia de representação; em seguida, expomos uma síntese dos episódios da série 

Educação.doc e, para um transitar dialógico, faremos um cotejo das temáticas mais 

utilizadas nos episódios com a ideia dos rumos que a educação deveria tomar propostos 

pelos cineastas.    
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A seguir, apresentamos uma tabela que apresenta os episódios da série 

Educação.doc: 

 Episódio Data Tempo 

1 A Escola Augustinho Brandão, do Piauí, tem alunos motivados, ótimos 

resultados e acumula dezenas de medalhas em Olimpíadas de Matemática e 

Química, além de prêmios de Astronáutica, Astronomia e Física. 

16/03 8’42” 

2 A Escola Presidente Campos Salles derruba barreiras e integra alunos, 

além de apostar em esquema democrático, no qual os alunos decidem quem 

serão seus representantes. 

23/03 7’20” 

3 Comunidade desafia ideia de que educação é responsabilidade do governo 30/03 7’21” 

4 Escola do Rio transforma sala de aula num lugar mais interessante para 

reduzir abandono. 

06/04 7’16” 

5 Foz do Iguaçu se destacou por uma rede de escolas públicas de qualidade. 

Sobral concentra o maior número de escolas públicas de qualidade do país. 

13/04 8’16” 

6 Como deveria ser a escola do futuro? Escolas públicas exemplares, com 

ensino de primeira, professores motivados onde os alunos gostam de 

estudar existem, mas precisamos saber aonde esse caminho vai chegar. 

20/04 8’16” 

Tabela 1. Relações de episódios da série Educação.doc 

 

A ideia de representação no contexto da mídia   

 

A realidade é elaborada a partir de interpretações, que editam os acontecimentos, 

por meio de reduções ou ampliações, conferindo-lhes significados. A mídia edita o mundo 

que nos é apresentado. Quando falamos que determinado objeto, situação ou pessoa é de tal 

maneira, nos baseamos em nossa experiência ou no retrato construído em torno deles. Desse 

modo, a representação pode ser considerada como dispositivo pelo qual o homem expressa 

a realidade. Elas se manifestam na forma de signos, imagens, formas ou conteúdos de ideias 

desenvolvidas por um grupo social.  

O conceito de “representação” é alvo de investigação de várias áreas do 

conhecimento, sendo interpretado sob o prisma de diferentes abordagens teóricas. Pela 

visão da sociologia, o mundo é constituído por representações coletivas, que podem ser 

concebidas como formas de consciência que a sociedade impõe aos indivíduos, traduzindo 

“a maneira pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações com os objetos que o 

afetam” (DURKHEIM, 1987, p. XXVI). As representações seriam formas estáveis de 

compreensão coletiva que atuam de forma mais ou menos impositiva e têm o papel de 

integrar a sociedade como um todo. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 4 

Em contraponto a essa noção totalizante da sociologia, a psicologia social analisa o 

fenômeno como representações sociais, definidas como “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). As 

representações sociais também podem ser entendidas como sistemas de interpretação que 

regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e organizando as condutas e 

a própria comunicação.  

Neste trabalho, consideramos as representações sociais como dispositivos 

responsáveis pela percepção de mundo do homem, atribuindo sentidos ao real, igualando 

toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. Assim, as imagens são essenciais para 

a comunicação e a compreensão social, isso porque elas não existem e nem podem 

permanecer sem a realidade.  

A representação é fundamentalmente um sistema de classificação, em que é 

atribuído um valor para cada objeto, assumindo, assim, um determinado lugar numa escala 

hierárquica. “Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas 

estocados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele”. 

(MOSCOVICI, 2009, p. 63). Em nosso estudo, quando nos referimos, por exemplo, à 

“escola pública”, logo acionamos nossa memória social que remete a ideia de “má 

qualidade”. 

De acordo com Moscovici, existe uma necessidade contínua de reconstituir o senso 

comum, sem o qual nenhuma sociedade pode funcionar. Pensando que conceitos, 

proposições e explicações são gerados no processo de comunicação, o autor ressalta que 

não podemos comunicar, sem que partilhemos determinadas representações. Uma imagem é 

compartilhada e entra na nossa herança social, quando ela se torna um objeto de interesse e 

de comunicação. Desse modo, só vivemos em uma sociedade quando compartilhamos 

quadros de sentidos, compreensões e ideias que organizam e dão coerência à vida social. 

As representações variam dentro de diferentes contextos históricos, mas também 

espelham vivências específicas dentro de determinadas sociedades, assim, a mídia assume 

papel importante ao acelerar essa penetração das representações sociais na vida cotidiana, 

de tal forma a tornar familiar algo estranho para uma determinada cultura.  

Segundo França: 

As representações estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e sociais 

por um movimento de reflexividade – elas são produzidas no bojo de processos 

sociais, espelhando diferenças e movimentos da sociedade; por outro lado, enquanto 
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sentidos construídos e cristalizados, elas dinamizam e condicionam determinadas 

práticas sociais (2004, p. 19). 

França entende a comunicação como um processo em que as representações são 

intercambiadas no bojo das relações, sendo que os sujeitos interlocutores produzem, se 

apropriam e atualizam permanentemente os sentidos que moldam o próprio mundo.  

Assim, o constructo social elaborado no contexto da comunicação revela uma 

maneira de interpretar o mundo, refletindo a cultura com a qual se estrutura a sociedade. A 

partir desse entendimento, podemos avançar na discussão em torno da imagem da educação 

pública que faz parte do cenário contemporâneo e é amplamente compartilhada pelos meios 

de comunicação.  

É a comunicação existente entre o conceito “educação pública” e a percepção que se 

tem dela que transforma a substância concreta e cria a impressão de realidade. Essa 

representação, uma vez estabelecida, passa a retratar o real, ignorando os limites entre 

começo e fim do objeto representado.  

No caso da série Educação.doc, procura-se construir uma representação predicativa 

que se contrapõe à imagem caótica do ensino brasileiro, formulada por discursos que 

reforçam nossas deficiências no campo pedagógico. Pelo formato televisivo e pela duração 

dos episódios, verificamos que a série orienta-se por uma lógica redutora, a qual podemos 

chamá-la de síntese totalizante. Nessa abordagem, elimina-se a complexidade da questão 

educacional, reforçando a ideia de que para transformar a educação brasileira basta 

reproduzir as iniciativas tomadas pelas escolas retratadas nos episódios. Esse pensamento 

simplificador elimina a contradição, recortando a realidade em fragmentos não-complexos, 

isolando-os do todo. 

 Esse retrato fragmentado da educação produz estereótipos, clichês e símiles, que são 

promovidos por sujeitos legitimados pelos meios de comunicação, influenciando, assim, 

políticas públicas de educação, como nos mostra Silva:  

Como uma importante instância socializadora, a mídia tem potencial de 

instrumentalizar a agenda social, selecionando pautas que serão objeto de discussão 

na esfera pública e também conferindo autoridade aos que terão direito à última 

palavra sobre determinados assuntos. Quando pensamos em educação, é possível 

observar que certos discursos consagrados pela mídia têm potencial de interferir na 

gestão de dirigentes escolares e agentes de governo (2014, p. 383). 

 

As experiências positivas na educação pública  

 

De modo geral, os discursos sociais colocados em circulação pela Educação.doc se 

ancoram em experiências consideradas de sucesso, em que são apresentados projetos e 
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metodologias que deram certo em determinadas escolas. A série também recorre a orientações 

de especialistas acerca de “modelos educativos” ideais, que, de alguma maneira, estão 

associados a rankings avaliativos como promovedores do sucesso. 

A noção de que possui atributos que a qualifica como uma instituição de ensino de 

excelência é veiculada pela série por meio da demonstração do contexto social no qual a 

escola está inserida. Assim, na ótica foucaltiana, entendemos que os episódios, por meio de 

suas imagens, são uma “realidade”, quer dizer, uma “outra realidade”, apesar de todo o 

investimento no reflexo e esforço em retratar o que é entendido socialmente como “real” 

Enfatizar a lógica da eficácia e eficiência no ensino brasileiro, atrelando isso à 

mensuração de resultados, é mostrado logo de início pelo slogan da série “Educação.doc - 

Educação Pública de Qualidade”.  

Na manchete da atração no Fantástico, reforça-se essa tese: 

      

 

 

O texto de abertura do primeiro episódio também ajuda a construir essa imagem de 

“escola ideal”, ao ressaltar: 

 

 

 

    

Observemos o seguinte depoimento: 

 

 

 

 

 

 

Em sua justificativa, a dirigente da unidade Augustinho Brandão revela que o 

primeiro desafio foi valorizar os docentes locais com a oferta de ensino superior e não 

aceitar favorecimentos por meio de políticos para parentes, cabos eleitorais e até 

professores de outras regiões do estado.  

“Algumas escolas já começam a tomar conta do Brasil. O Fantástico procurou escolas públicas 

em áreas pobres que possuem educação de 1º mundo com Ideb melhores que escolas 

particulares e aprovando a maioria dos alunos em vestibulares”. 

“A Escola Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, Piauí, tem alunos motivados, ótimos 

resultados e acumula dezenas de medalhas em Olimpíadas de Matemática e Química, além de 

prêmios de Astronáutica, Astronomia e Física. Além disso, está acima da média nacional no 

Enem”. 

 

“Na tentativa de ingressar os professores na universidade, tivemos nossos primeiros embates 

políticos. Aconteceu que no primeiro ano, nos esforçamos bastante para que todas as pessoas 

que ingressassem por Cocal dos Alves, para estar no ensino superior, fossem de Cocal dos 

Alves. E para isso, eu tive que fazer uma loucura. Porque aí tem: ‘Ah, queria beneficiar o fulano 

da cidade vizinha, porque é meu parente ou meu colega’. E eu tive meu primeiro embate. Disse: 

‘Olha, eu não permito isso’. Se são os recursos de Cocal dos Alves que estão sendo usados, é 

para beneficiar o pessoal de Cocal dos Alves”  
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Contudo, há um forte incentivo da gestão para a ideia de que é possível uma 

educação pública de excelência, para isso a linguagem cinematográfica revela um 

depoimento forte de uma professora da escola piauense que chama sobre si a 

responsabilidade da melhoria do ensino público: 

 

 

 

 

Para Foucault, a representação é formada tanto do que é mostrado quanto do que 

não é, e por isso os sujeitos assumem posições determinadas pelo discurso, o que, por sua 

vez, delimita também os significados, inclusive para o próprio sujeito.  

Com vistas a garantir a legitimidade do discurso representado, a ideia é que o 

professor tem um papel fundamental na mudança do cenário da escola pública. Mas não 

somente os professores, os alunos, sobretudo, se estimulados ao debate democrático, 

observamos isso no segundo episódio que retrata uma escola, literalmente, sem muros, caso 

da Presidente Campos Salles, na favela de Heliópolis em São Paulo, área de grande 

vulnerabilidade social.   

Nessa escola de Heliópolis, um projeto de participação política chama a atenção ao 

eleger representantes dos estudantes. O depoimento de uma das alunas do colégio Campos 

Salles mostra como ocorre esse processo decisório que decide os rumos da escola: 

 

 

 

 Outra ação inovadora dessa unidade de ensino é a retirada literal de todos os muros 

da escola, “quando eu entendi que a segurança não são os muros, então, derrubamos os 

muros. O que nos dá ânimo é que nós estamos levando os alunos a serem sujeitos”, disse o 

diretor Braz Nogueira. 

A escola de Heliópolis ainda conta com uma comissão mediadora formada por cerca 

de dez estudantes, que tem o poder de convocar os pais. Se ocorrer problema envolvendo 

professores ou alunos, esse coletivo tem a tarefa de resolver. 

Para tornar um projeto inovador na realidade, a série mostra que os gestores 

necessitam de uma visão corajosa, como a da diretora Ana Paula Rodrigues, do colégio 

estadual Monsenhor Miguel de Santa Maria Mochón em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. 

“Eu ouvi a vida toda que a educação pública é uma educação de péssima qualidade. Cresci 

ouvindo isso. E eu faço de tudo para mudar essa realidade. Eu acredito na escola pública. Não é 

possível que não dê certo em um país tão lindo, tão cheio de diversidades culturais, tão rico, não 

tem por que a educação não dar certo”. 

“eu e minha vice-prefeita Stefany fizemos um vídeo que foi passado para toda escola e se a 

gente concorda e os vereadores concordam fazemos uma reunião, a prefeita assina e aquela 

regra já está valendo”. 
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A relação entre política e gestão educacional é o foco do terceiro episódio da série, 

que retrata as ações implantadas na Chapada Diamantina, na Bahia. Historicamente, trocas 

de secretários de educação são responsáveis pela descontinuidade de projetos em 

andamento:  

 

 

 

A noção de descontinuidade política também é lembrada por Maria do Pilar 

Lacerda, diretora da Fundação SM Brasil, que comenta “é bom lembrar que quando troca 

um secretário de Educação, a equipe dele vai inteira”. 

No mesmo episódio, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, afirma 

que tudo o que é público é identificado como sendo governamental no Brasil. E a partir do 

momento que é da esfera governamental, logo é uma responsabilidade do governo, como se 

a sociedade não tivesse nada com isso.  

Em contraponto à escola pública, a instituição privada é vista como aquela que pode 

oferecer maior qualidade de ensino, como é ressaltada no quarto episódio por meio do 

depoimento de uma aluna de Foz do Iguaçu, que abriga a escola primeira colocada no 

ranking do Ideb (2011):  

 

 

No último episódio da série, o tema central é retomado ao sintetizar as iniciativas de 

sucesso das escolas retratadas. Novamente, o Ideb é utilizado tanto para mostrar que a 

educação brasileira está mal quanto para evidenciar exemplos de municípios que estão, no 

discurso da atração televisiva, surpreendendo pelos resultados alcançados. 

Além de contar com depoimentos de especialistas, professores, alunos e pais, a série 

apresenta a opinião de artistas como Vik Muniz (designer), Camila Pitanga (atriz) e 

Emicida (rapper). Como estratégia discursiva, essas falas funcionam como exemplos de 

estudantes oriundos de escolas públicas que conseguiram alcançar sucesso nas carreiras 

escolhidas.    

“Se o professor diz: eu quero fazer um projeto que vai descontruir a sala e ele terá que dialogar 

com outros professores de História, Geografia etc, eu digo é para ontem”. 

“Aqui não parece municipal, parece uma escola particular, o nível da escola aqui é muito alto”. 

“A educação na Chapada Diamantina vem melhorando ano a ano. Tudo isso tem uma 

explicação muito especial. Eles conseguiram que as mudanças na política não interfiram nos 

projetos da educação”. 
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A seguir apresentamos um quadro síntese dos cinco primeiros episódios da série. 

Lembramos que o sexto não tratou especificamente de uma escola, por isso, foi excluído 

dessa relação.  

 

Tabela 2 – Quadro síntese de cinco episódios da série Educação.doc 
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Episódio Temática 

Central  

Ações Resultados Fontes 

1 

 

 

- Valorização 

do professor 

 

- Políticas 

Públicas 

 

- Obrigatoriedade de 

Ensino Superior para os 

docentes 

- Conscientização de 

alunos e professores 

(valores, sonhos, metas) 

- Abertura de vagas 

somente para professores 

de Cocal dos Alves 

- Em 2010, a escola aprovou 

todos os alunos que fizeram o 

vestibular  

- No ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) está acima 

da Média Nacional 

 

ESCOLA 

Diretora Regional 

Diretora da Escola 

Professores  

Alunos  

 

ESPECIALISTAS- TV 

Viviane Mosé 

(Filósofa) 

  

 

2 

 

 

- Gestão 

Democrática 

 

- Ética 

 

- Políticas 

Públicas 

 

 

 

 

- Derrubar os muros 

físicos da escola 

- Escola e Comunidade 

juntas 

- Comissão mediadora de 

alunos (prefeito, vice e 

vereadores para 

administrarem a escola 

- Regras feitas e votadas pelos 

alunos e comunidade 

- Autonomia, responsabilidade 

e solidariedade 

- Transformação do bairro 

 

ESCOLA  

Diretor  

Alunos 

Mãe de aluno 

 

ESPECIALISTAS- TV 

Viviane 

Mosé(Filósofa) 

Psicólogo: Yves de La 

Taille 

Emicida 

Vik Muniz 

3 

 

 

 

 

- Gestão 

Democrática 

 

- Politicas 

Públicas 

 

- Convocação da 

comunidade para 

discussão dos caminhos 

da escola 

 

- Criaram o Fórum da 

Educação (pais, 

representantes de todas 

as escolas, e políticos) 

discutem mensalmente e 

assinam acordos. 

- 

- Comunidade e escola 

conseguiram que as mudanças 

na política local não 

interrompam os projetos da 

Educação 

- Elaboração de um 

documento assinado por todos 

os representantes da escola, 

comunidade e políticos. 

 

- Formação de uma 

“Comissão de 

Acompanhamento”. 

ESCOLA 

Coordenadora 

Pedagógica 

 

ESPECIALISTAS- TV 

Filósofa: Viviane Mosé 

Instituto Ayrton Senna: 

Viviane Senna  

Atriz : Camila Pitanga 

Instituto Chapada: 

Giovana Zen 

Fundação SM Brasil: 

Maria do Pilar Lacerda 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestão 

Democrática 

 

- Currículo 

inovador (por 

meio de 

projetos) 

 

 

- Ações em cinco áreas 

de atuação: 

- Artes Cênicas e 

Linguagem 
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Os rumos da educação pública e o discurso de qualidade 

 

O documento “Indicadores de Qualidade na Educação” (2004), elaborado pela 

Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e outras instituições, elenca sete 

dimensões da qualidade na escola, tais como: ambiente educativo, prática pedagógica, 

avaliação, gestão escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais 

da escola, espaço físico escolar e, por fim, acesso, permanência e sucesso na escola. 

 A partir destes indicativos analisamos trechos da série que revelam uma 

preocupação dos cineastas em justificar os motivos que levaram as instituições escolhidas a 

terem sucesso em suas iniciativas. O discurso de qualidade presente em Educação.doc se 

ancora basicamente em três eixos norteadores: a concepção de gestão democrática, 

currículo diversificado e a valorização do profissional docente. 

Primeiramente, é preciso observar que o Ideb nasceu num contexto de mudanças no 

sistema educativo do Brasil, pois a urgência de uma educação básica qualitativa provocou 

alterações na política nacional de avaliação, a partir da primeira década dos anos 2000. Em 

2007, o governo federal cria o exame, vinculando o ensino primário ao conteúdo dessa 

prova, estabelecendo metas de rendimentos e também definindo prazos para que alunos 

alcancem padrões de desempenho apresentados em grandes avaliações mundiais, como o 

Pisa (Programa Internacional de Avaliação da Aprendizagem), elaborado pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).    

De forma geral, o que o discurso da série televisiva não mostra claramente é que há 

um paradoxo ao tratar êxito em sistema avaliativo como sinônimo de qualidade no Brasil: 

 Há igualmente que repensar as formas de avaliação institucional de tal modo que as 

alternativas não sejam apenas aceitar como inevitável que esta avaliação se inscreva 

na lógica reescrita pelo Estado ou na lógica do mercado. Uma alternativa mais 

avançada em termos políticos e educacionais implica equacionar outras 

possibilidades que pressuponham não apenas um maior respeito pelos professores 

como profissionais, como também um papel mais ativo e participativo dos outros 

atores escolares e da comunidade (AFONSO, 2013, p. 51).  

 

 Relacionando qualidade educacional aos prêmios alcançados pelos alunos da escola, 

o primeiro episódio que trata da experiência piauiense exalta os bons resultados atingidos 

pelos alunos de ensino médio, independente do nível socioeconômico. Para citar alguns 

dados da propalada eficácia, dos alunos de nono ano, 89% afirmam gostar de estudar 

matemática, sendo que a média nacional é de 65%; em relação a fazer a lição de casa 
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sempre ou quase sempre, enquanto na escola Augustinho Brandão é de 95%, o Brasil, no 

geral, é 57%.  

De acordo com o discurso da série, o diferencial do colégio do Piauí é ter êxito nos 

principais eixos que envolvem o campo da educação, como a valorização do professor, a 

promoção de mudanças do currículo tradicional, o modelo inovador de gestão e a 

necessidade de ações de políticas públicas na área, como apontados na tabela 2 (página 9). 

  A série nos apresenta experiências que ousaram ao romper com o modelo baseado 

em disciplinas, chamando a atenção para o debate sobre a questão curricular, como nos fala 

Citelli:  

Pela via da estrutura escolar, considerando sua lógica institucional presente, 

parece não existir outra forma de aprender senão tendo em mira os conteúdos 

como finalidades em si e que aliados a outros postos na mesma série 

terminariam por legitimar as unidades (de conhecimento) chamadas de 

disciplinas (2004, p. 109). 

   

 Nesse sentido, a escola em Padre Miguel é um exemplo ao trabalhar projetos para 

deixar o currículo mais atrativo e diminuir consideravelmente a evasão escolar. O colégio 

carioca aposta em ações articuladas dentro de um currículo multidisciplinar no qual um 

tema gerador é utilizado em diferentes disciplinas e professores, como no caso de trazer a 

capoeira e o samba para o ambiente escolar. Essas estratégias pedagógicas nos remetem aos 

postulados do educador espanhol Fernando Hernández que defende a reorganização, a 

substituição das tradicionais disciplinas por um currículo baseado em projetos. 

 A revisão das políticas curriculares já encontra abrigo no campo da educação, como 

observamos:  

Em algumas redes brasileiras, chegou-se a colocar sob suspeita a 

legitimidade dos currículos prescritos. Com base em indicações muito 

genéricas, aposta-se fortemente na reinvenção do currículo pelo trabalho 

coletivo dos professores, mediante diálogo constante com a comunidade 

escolar, incidindo sobre as aprendizagens escolares e transversais, por meio 

de trabalho diversificado, projetos e outras formas de abordagens 

preferencialmente interdisciplinares (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 

42). 

 

              A partir das discussões propostas pela série acerca dos temas: valorização do 

professor (Augustinho Brandão), gestão democrática (Presidente Campos), e prática 

pedagógica por meio de projetos e currículo inovador (Monchón), o público é levado a crer 

que uma escola com gestão democrática, valorização do corpo docente, presença da 
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comunidade e currículo moderno terá mais condições de ser bem avaliada nos exames do 

Ideb. 

O penúltimo episódio da série apresenta duas experiências que ajudam a comprovar 

a tese acima. A primeira é em Foz do Iguaçu, que se destacou nacionalmente por abrigar a 

escola municipal Santa Rita de Cássia, primeiro lugar no Ideb em 2011. O outro ocorre em 

Sobral, no interior do Ceará, que concentra o maior número de escolas públicas de 

qualidade em todo o país. Os dois municípios conseguiram de formas muito diferentes os 

maiores índices do Ideb. Para isso, antes de focarem na preparação para as provas, foi 

preciso reduzir o abandono escolar.  

De acordo com a atual secretária adjunta de Educação de Foz do Iguaçu, Joane 

Vilela, a pasta inicialmente realizava reuniões com todas as escolas da rede para ouvir os 

dirigentes e tentar responder a pergunta: o que a Secretaria de Educação deveria fazer que 

possibilitasse um trabalho melhor na escola? O plano elaborado estabeleceu três grandes 

eixos de trabalho: 1) o investimento em infraestrutura (reformas, construções e ar 

condicionado nas salas); 2) fortalecimento da ação pedagógica, por meio de professores 

protagonistas, eles e a equipe da secretaria eram os autores do material pedagógico 

distribuído na rede; e 3) incentivo à gestão democrática.   

Já na cidade cearense, as escolas têm metas a cumprir, desde os funcionários até os 

alunos. A seleção de diretores se tornou criteriosa a ponto de que o processo seletivo 

reprovou 85% dos dirigentes que já ocupavam o cargo. A partir disso, os profissionais 

tiveram que se qualificarem melhor para retomarem os postos. Para o diretor Estalber 

Amarante Vieira, da cidade de Sobral, as unidades de ensino têm objetivos que devem ser 

compartilhados por toda equipe de trabalho: “todos os funcionários tem que correr atrás das 

metas da escola”. 

Com a apresentação de dados, o último episódio lança um olhar propositivo, 

enfatizando que os exemplos retratados em Educação.doc dão esperança em relação ao 

futuro da escola pública. Entre as alternativas mostradas, a série sugere que o caminho está 

na mediação sociocultural das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no 

ambiente escolar.  

O lugar da tecnologia, especialmente a modalização digital, é um dos desafios a 

serem enfrentados pela escola pública. Sob o prisma da interface comunicação e educação, 

a tópica tecnológica deve ser pensada com vistas a favorecer à emancipação do aluno, como 

apontado por Citelli (2010). A tecnicidade, de que trata Jesus Martín- Barbero (2009), nos 
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mostra que estar em frente à tela do computador não significa apenas ficar diante de uma 

máquina. Nesse contato, é estabelecida uma reação diferente, em que são criados vínculos 

entre informações e cérebro por meio da linguagem sonora, visual, escrita e multimídia.     

A série aponta para um movimento que deseja atualizar ou ritualizar o discurso da 

educação e que aspira transformar o dogmatismo do sistema tradicional num modelo 

moderno, inovador, sintonizado com uma geração de estudantes cada vez mais conectada. 

A filósofa Viviane Mosé, que atua na série como autoridade discursiva, faz 

inúmeros questionamentos acerca da função da escola na sociedade moderna: “Que tipo de 

ser humano quero formar? Que valores essa escola carrega, quer e incentiva? Como quero 

que as relações aconteçam aqui? O que eu penso da sociedade? Que mundo eu quero ter? 

Algumas dessas respostas encontram eco nas experiências retratadas na série, mas é 

evidente que casos isolados, mesmo que sirvam de referencial para transformar a educação 

brasileira, não resvalam no ponto nevrálgico dessa discussão: o modelo educacional que o 

Brasil precisa. Tudo passa pela construção de política pública nacional, que universaliza 

práticas de sucesso. 

 

Considerações Finais 

 

A análise da série Educação.doc quer contribuir com as discussões que ocorrem no 

interior do campo comunicação e educação. Nossa preocupação nesse trabalho foi verificar 

como a representação predicativa funciona como tópica argumentativa do discurso 

midiático, elaborando imagens propositivas da educação pública brasileira. Como as 

representações são construídas e ganham sentido em contextos relacionais específicos, o 

efeito do real está orientando por um conjunto de experiências “de qualidade” que se 

contrapõem às representações do senso comum sobre o cenário educacional do país.  

A imagem de uma escola em que tanto aluno quanto professor gostam de estar é 

fixada como ideal ao longo dos episódios de Educação.doc. A série quer mostrar que isso é 

possível, apresentando exemplos que conseguiram esse objetivo de maneiras diferentes. No 

último episódio, Educação.doc chega a afirmar que nessas unidades de ensino “pais, 

diretores, professores, alunos e até políticos resolveram descruzar os braços e com coragem 

enfrentar os velhos vícios. Acreditaram e transformaram a realidade do lugar onde vivem”. 

A conclusão é de que se todos setores ligados ao ambiente escolar mudassem de postura, o 
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cenário seria outro. Simplista, o raciocínio acalenta, mas unidimensionaliza o que é 

complexo e multidimensional como a educação. 

De acordo com Morin (2007), o complexo requer um pensamento que capte 

relações, inter-relações, implicações mútuas, fenômenos muldimensionais, realidades que 

são simultaneamente solidárias e conflitivas, que respeitam a diversidade, ao mesmo tempo, 

a unidade. Posicionando a educação no campo do complexo, é preciso entender a relação 

recíproca entre todas as partes envolvidas no debate educacional.  

É inegável a contribuição da série com o debate educacional ao socializar 

experiências pedagógicas positivas que resultaram em desempenho superior à média 

nacional. Mas os resultados no Ideb ou no Pisa, como mecanismos de comparação entre as 

escolas, podem ocultar nuances importantes, como, por exemplo, a influência do entorno 

escolar na vida dos estudantes. Além disso, muitos agentes públicos utilizam essas 

avaliações para supervalorizar resultados favoráveis ou criticar adversários por dados 

negativos. A partidarização de políticas públicas de educação não permite uma análise 

contextual dos números.  

Por falar em Pisa, a interferência de organismos internacionais nas políticas públicas 

de educação também é sinal de alerta. Muniz Sodré (2012) comenta que hoje a interferência 

da OCDE é tão grande no campo educacional que não é a eficácia de um sistema 

educacional em relação a seus objetivos que está em primeiro plano, e sim, a capacidade de 

se adequar às normas e competências estabelecidas pela organização. 

Outra questão que foi pauta das jornadas de junho de 2013 e se coloca na série é o 

orçamento para o ensino público. O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado 

recentemente pela presidenta Dilma Rousseff, estabeleceu metas para serem cumpridas nos 

próximos dez anos. Entre elas, a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para 

investimentos com educação. No entanto, alguns exemplos retratados nos episódios 

mostram que o problema não é só falta de dinheiro, mas também de planejamento e bons 

projetos.   
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