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O Observatório da Educação tem como objetivos produzir e disseminar informações,
promover a pluralidade de opiniões no debate público sobre educação e subsidiar os meios de
comunicação, agentes educacionais e movimentos sociais na promoção da educação como
direito humano.

Foi criado pela ONG Ação Educativa em 2002, a partir da constatação que a informação que
circula publicamente, notadamente por meio da imprensa, é pautada e referenciada por
governos. Dez anos depois, esse cenário mudou -- porém, os desafios ainda são muitos.
Novas vozes emergiram no debate público, mas agentes fundamentais das políticas
educacionais, como os professores e professoras, são culpabilizados pela má qualidade do
ensino e sua opinião está ausente dos meios de comunicação.

O Observatório acompanha sistematicamente a cobertura da mídia sobre o tema e procura
incidir na difusão de informações. Para isso, faz críticas e comentários sobre o que é publicado
e também oferece suporte para os profissionais da imprensa, disponibilizando um
banco de fontes
e sugerindo pautas. Até 2011, produziu um boletim com a análise da cobertura jornalística
sobre a educação, o
Ação na Mídia
.
Outro objetivo perseguido pelo programa é o de difundir temas praticamente invisíveis na
mídia, como a educação escolar indígena e a educação nas prisões. Para dar conta dessa
meta, o programa realiza oficinas, debates e conversas informadas sobre os mais variados
temas da conjuntura educacional, produzindo a partir destes materiais de suporte ao debate,
como boletins e publicações.
Desde 2008, o programa mantém este portal onde disponibiliza todas as publicações que
produz. Além disso, acompanha as sessões dos conselhos estadual e municipal de educação
de São Paulo, divulgando seu teor, as pautas e resoluções discutidas pelos conselheiros no
blog “De Olho nos Conselhos”
.
Em parceria com outras organizações, desenvolve outras duas iniciativas: a campanha “Fala
educador! Fala educadora!
”
ea
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Para concretizar os objetivos propostos, O Observatório realiza as seguintes atividades:
debates públicos sobre temas da atualidade;
sistematização dos resultados dos debates no boletim Desafios da Conjuntura ;
envio regular do material produzido a gestores e parlamentares do município e estado de São
Paulo, Conselho Nacional de Educação e membros das comissões de educação da Câmara e
Senado Federal;
estímulo à pluralidade de opiniões por meio da publicação de artigos de pesquisadores e
representantes da sociedade civil;
oficinas com jornalistas;
produção e envio sistemático de sugestões de pautas a jornalistas e comunicadores de todo
o Brasil;
acompanhamento da cobertura de jornais e revistas sobre educação;
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organização e atualização periódica de Banco de Fontes em educação.

Cadastre-se aqui para receber o material periodicamente.

Para falar conosco escreva para: observatorio@acaoeducativa.org
Ou ligue para: (11) 3151-2333 ramais 170 e 175

Expediente e equipe

Coordenação geral
Denise Carreira - Jornalista, mestre e doutoranda em educação pela Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (FE-USP)
denise.carreira@acaoeducativa.org
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1373888055269449

Coordenação executiva
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Gustavo Paiva - Jornalista graduado pela Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) e
estudante de Letras/Licenciatura da FFLCH-USP
gustavo.paiva@acaoeducativa.org

Redação
Gabriel Maia Salgado - Jornalista graduado pela Universidade Estadual Paulista - UNESP
gabriel.salgado@acaoeducativa.org

Denise Eloy - Graduanda em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP)

denise.eloy@acaoeducativa.org

Endereço: Observatório da Educação – Ação Educativa
Rua General Jardim, 660 – Vila Buarque
CEP: 01223-010 – São Paulo – SP - BRASIL
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