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INTRODUÇÃO
São Paulo conta com a maior rede de
ensino da América Latina, com um
universo de estudantes que ultrapassa a população de estados e países. A
complexidade inerente de uma rede
distribuída em todos os 645 municípios
do estado resulta em desafios proporcionais a sua grandeza.
Em um sistema que reúne 3,7 milhões de
crianças e adolescentes, os desafios são
enormes e os desdobramentos da rotina
nas mais de 5 mil unidades de ensino se
tornam, por vezes, imensuráveis. Além
de sua missão pedagógica, a escola
pública desempenha importante papel
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social, constituindo-se como um espaço
de convivência humana e de construção
de identidades.
Neste cenário, a relação com órgãos
e veículos de imprensa, intrínseca da
administração pública, é fundamental
para a comunicação e o engajamento
da sociedade e da própria comunidade
escolar. Investir neste relacionamento e
buscar de forma permanente a transparência nas práticas públicas é zelar
pelo direito inalienável à informação e,
principalmente, à maior participação da
sociedade na educação.

O trabalho da imprensa é fundamental
para o engajamento da sociedade em
torno da educação, assim como a voz de
professores e gestores, que deve ser ampliada no debate que envolve a formulação de políticas públicas educacionais.
Pensando em fortalecer e dar mais
espaço a funcionários e educadores, a
Assessoria de Comunicação e Imprensa
da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, em parceria com a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca),
produziu este material. Nosso objetivo é

esclarecer dúvidas e enfatizar a importância cada vez maior da participação
dos educadores paulistas no debate
público sobre a rotina das escolas e os
rumos da educação.
Esperamos que este material possa
auxiliá-los na relação com os veículos e
profissionais de imprensa e, adicionado
à vasta experiência que vocês acumularam dentro das salas de aula, possa se
traduzir em um compromisso de renovarmos permanentemente à prestação
de contas junto à sociedade.
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Posso sofrer punição
se der entrevista?
Não. A Secretaria, suas diretorias
regionais de ensino e demais órgãos, não punem nem abrem qualquer procedimento administrativo
contra qualquer funcionário por ter
dado entrevista. Não existe qualquer dispositivo legal para punição
por ter participado de reportagem.
Ao contrário: é interesse da Pasta
conhecer a opinião de seus funcionários e saber, quando houver,
sobre problemas em sua rede.

PARA ENTENDER
Não há Lei de Mordaça no Estado
de São Paulo. A Lei Complementar nº 1096, de 2.009, revogou
dispositivo que impedia servidores
públicos de se manifestarem sobre
a administração pública. Essa lei
alterou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo e foi publicada no Diário
Oficial em 25 de setembro de 2009.

Professores e gestores podem dar entrevistas?
Conceder entrevistas é um direto seu, é um exercício de liberdade de expressão, um
valor democrático e uma garantia constitucional.

Preciso de autorização da Secretaria ou Diretoria de
Ensino para conceder entrevistas?
Não. Como falar com a imprensa é um direito e uma escolha sua, não há necessidade de autorização prévia para qualquer contato com jornalistas. Da mesma forma,
a direção da escola tem autonomia para decidir quem pode entrar na unidade. A
Secretaria não proíbe qualquer contato com jornalistas, mas deixa à disposição de
seus funcionários um setor – a Assessoria de Imprensa – para auxiliar todos os seus
funcionários no contato com a imprensa.

Caso me sinta constrangido(a) pela administração após
uma entrevista, a quem posso recorrer?
A Secretaria da Educação mantém entre seus canais de atendimento a Ouvidoria,
que pode ser acionada por funcionários e pela própria população. O serviço está
disponível por telefone (11) 2075 4215 e presencialmente, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.
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A escola é pública
Escolas são locais públicos e, portanto,
de livre acesso a qualquer cidadão. Por
ser um ambiente que abriga, além de
funcionários e educadores, crianças e
adolescentes, o ingresso nas unidades
de ensino da rede estadual deve seguir
procedimentos a fim de garantir a
segurança de menores de idades e não

causar prejuízos às atividades pedagógicas desenvolvidas em âmbito da
sala de aula ou da própria escola. Por
isso, recomendamos que a incursão de
jornalistas ou veículos de imprensa nas
unidades de ensino seja feita com o
acompanhamento do diretor da escola
ou de alguém designado por ele.

ATENÇÃO
- É imprescindível que durante o contato com a imprensa sejam preservados os
direitos dos alunos e servidores, conforme previsto na legislação.
- A Secretaria de Educação não pode responder por questões legais como ofensas
pessoais, injúria ou difamação.

O que fazem os jornalistas?
Informar e fiscalizar estão entre algumas das principais funções da imprensa.
Informações pertinentes e bem construídas podem colaborar com o processo de
melhoria de uma escola e de todo sistema
educacional. Uma sociedade bem informada tem maior capacidade de acompanhar
e exigir uma educação de qualidade, bem
como entender os desafios enfrentados
pelos educadores e pela rede.
É importante saber que a produção jornalística funciona dentro de um contexto
específico. Os jornalistas atuam com o
chamado deadline. Uma expressão que a
rigor significa um prazo, geralmente exí-

guo, para a entrega da reportagem a seus
editores. Esse limite existe por algumas
questões, a depender do veículo: horário
que o programa vai ao ar, fechamento
da edição impressa de um jornal que
ainda deve ir para a gráfica, matérias que
entram ao vivo na programação e que,
portanto, não podem ser postergadas,
entre outros.
Por isso, os jornalistas vivem permanentemente sob pressão em decorrência, principalmente, da quantidade de informações
que precisam acompanhar, entender e
“traduzir” para a população.
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Ou seja, eles precisam da informação de
forma rápida. Além de concorrerem com
os demais veículos pela maior agilidade na
veiculação das matérias, atualmente estes
profissionais disputam espaço acirrado
com as redes sociais e os produtores de
conteúdo autônomos. Veículos de imprensa em geral funcionam 24 horas por dia ao

longo de toda semana, incluindo sábados,
domingos e feriados.
Neste contexto, a Assessoria de Imprensa tem a tarefa de entender se é preciso
mais tempo para que o gestor apure a
informação e se é possível que o jornalista
postergue a divulgação da matéria.

O que faz a
Assessoria de Imprensa?
A Secretaria mantém uma equipe de
Assessoria de Imprensa pronta para
atender à rede de escolas. Este setor é
responsável por criar e manter canais de
relacionamentos com jornalistas, veículos
de imprensa e formadores de opinião de
forma permanente.
Esse contato, quase sempre diário, é uma
importante ferramenta de prestação de
contas das instituições públicas junto
à população. Além disso, possibilita um
acompanhamento próximo dos profissionais especializados (jornalistas e repórteres que atuam na cobertura da educação)
sobre as políticas públicas que estão
sendo implantadas e desenvolvidas no
âmbito da educação estadual, bem como
seus resultados e desafios.

O jornalista não tem
obrigação de saber
São cada vez mais raros os veículos de
imprensa que atuam com repórteres e
profissionais dedicados a acompanharem um único tema, ou seja, os chamados especialistas são figuras cada vez
mais escassas nas redações. Esse fato
acaba por dificultar tanto o trabalho
dos profissionais de imprensa como o
das chamadas fontes, ou seja, pessoas
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responsáveis por prestarem esclarecimentos sobre determinados temas.
Em educação a consequência é ainda
mais crítica, uma vez que o tema é
complexo e requer, muitas vezes, um
histórico de conhecimento sobre o assunto para seu melhor entendimento.

Ainda assim, cabe aos gestores e aos
assessores de imprensa atuar para que
a informação seja repassada da forma
mais clara e direta possível, evitando
assim que fique a cargo do jornalista a
tarefa de interpretá-la.
Sabe-se, no entanto, que o gestor e
especialista conta com diversas atribuições e, invariavelmente, não dispõe

de muito tempo para o atendimento
dos profissionais de imprensa. É neste
momento que o papel do assessor é
tão importante. Cabe a ele facilitar ao
máximo a tarefa dos gestores, explicando com antecedência ao jornalista tudo que puder sobre o assunto
em questão. Ao especialista caberá,
portanto, a tarefa de dirimir as dúvidas
mais técnicas.

Não gosto de conceder entrevistas!
Não é privilégio da educação estadual
paulista a tarefa de prestar esclarecimentos constantes à sociedade por
meio da imprensa. Todo gestor público
tem esta função. Mas nem sempre isso
ocorre de forma a agradar aquele que
precisa conciliar seus afazeres com reportagens e com o contato permanente
da própria Assessoria de Imprensa.
Geralmente, a prática e o subsídio de
profissionais especializados amenizam
essa tarefa e a tornam menos desgastante. Mas muitas vezes não há alternativas, uma vez que o gestor da área é
aquele que mais detém conhecimento
sobre determinado assunto.

Por isso, não disponibilizá-lo para um
contato direto com o repórter pode gerar uma interpretação equivocada sobre
o tema e, em consequência, problemas
graves aos gestores e à própria rede de
ensino estadual. Desta forma, muitas
vezes a entrevista é a melhor alternativa para dirimir as dúvidas por parte da
imprensa e esclarecer os fatos junto ao
público alvo da Pasta.
No entanto, assim como conceder
entrevistas é um direito dos servidores,
a decisão de recusar também é uma
escolha sua.

O que é a Jeduca
A Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) foi criada em junho de 2016
com o objetivo de impulsionar a qualificação da produção jornalística na área. A
Jeduca conta com jornalistas associados
em todas regiões do país, entre profissionais especializados em educação e
outros que atuam esporadicamente com

o assunto. Entre as ações da entidade,
está a produção de materiais para ajudar
jornalistas a trabalharem com o tema,
como, por exemplo, guias para entrevistar crianças e interpretar indicadores
educacionais.
Saiba mais em: jeduca.com.br
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