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RESUMO: A cobertura do Jornal Nacional sobre três trocas de ministros da Educação 
registradas nos primeiros 25 meses do atual governo é foco do trabalho. Por meio da Análise 
da Materialidade Audiovisual investigamos como o telejornal narra o cenário de crise 
institucional no MEC e as nuances narrativas nas edições do programa. Os lugares de 
visibilidade, competência e confiança permitem compreender o (re)estabelecimento de pactos 
entre TV e público, e o papel dos jornalistas na apuração de fatos. 
 

INTRODUÇÃO 

Vivenciar a realidade social marcada por uma disputa narrativa entre mídia e forças políticas é 

um exercício a que estamos, de certo modo, habituados. No cenário brasileiro contemporâneo 

há adição de elementos que tornam essas disputas, também representativas, mais complexas. 

Para além da disputa simbólica entre quem tem o domínio da verdade, há que se colocar em 

cena a temática da boataria digital com mobilização da sociedade. O fazer jornalístico 
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de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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incorporou o enfrentamento às fake news acompanhado nos últimos anos por ataques e 

tentativas de deslegitimação do Jornalismo profissional, estimulada pelo presidente Jair 

Bolsonaro (FALCÃO & PEREIRA, 2019).  Polêmico desde sua atuação como deputado 

federal, ele mantém o mesmo personagem em suas aparições à frente do Palácio do Planalto. 

A imprensa é tratada por ele e apoiadores como um inimigo disposto a interferir e atrapalhar 

sua gestão (MIGUEL, 2019). 

Esse tensionamento entre governo e mídia é evidenciado em coberturas que mostram as 

decisões do executivo. Nestas, como nas tomadas como recorte no trabalho, também se narra 

a relevância e o papel do Jornalismo profissional. Um destes papéis seria confrontar 

promessas de campanha e deliberações do executivo. Se durante a campanha para as eleições 

de 2018, Bolsonaro afirmou que seguiria critérios técnicos para a escolha dos ministros que 

comporiam seu governo, a cobertura da troca de ministros da Educação nos primeiros dois 

anos no exercício da presidência é tomada como foco de reflexão necessária. Entre janeiro de 

2019 e fevereiro de 2021 quatro ministros ocuparam o comando do MEC: Ricardo Vélez 

Rodriguez, Abraham Weintraub, Carlos Decotelli e Milton Ribeiro. 

A pesquisa descrita neste artigo toma as edições do Jornal Nacional (JN) que trata das 

mudanças de ministro da Educação como objeto empírico, considerando para tanto a 

centralidade do telejornalismo como forma de acesso ao mundo no Brasil (BECKER, 2012; 

COUTINHO, 2016), quanto o protagonismo do noticiário noturno da TV Globo como mídia.   

O objetivo da análise, que em termos teóricos dialoga com as contribuições sobre a 

dramaturgia e os saberes do telejornalismo (COUTINHO, 2012; CERQUEIRA, 2018), é 

compreender em que medida o JN desempenha o papel pedagógico do telejornalismo na 

cobertura de trocas que tem impacto nas políticas públicas de educação.  

 

TELAS COMO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO, SABER E PESQUISA: 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Segundo dados da última Pesquisa Brasileira de Mídia disponível6 (PBM 2016), os telejornais 

são no Brasil a principal forma de acesso à informação sobre o que ocorre no país e no 

                                                 
6 Não há informações sobre a realização de pesquisas posteriores. Considerando a importância do consumo de 
mídia para o cotidiano da sociedade e para a comunicação, inclusive de políticas públicas, esse seria um dado de 
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mundo. Em uma sociedade em que o acesso a direitos básicos como saúde, alimentação e 

educação é muito desigual, as emissoras de televisão aberta desempenham papel relevante 

tecendo por meio do laço social feito à distância a esfera pública midiatizada, tal como 

conceituada por Wolton (2004)7.  

No Brasil, como anuncia título do primeiro volume da Coleção Jornalismo Audiovisual (Rede 

TeleJor), o Brasil (é)ditado pelos telejornais, sobretudo aqueles veiculados em rede nacional. 

A mesa de um telejornal representa um altar onde todas as noites é celebrado o ofício quase 

religioso de mostrar ao público o que aconteceu no país e no mundo naquele dia. E com toda a 

liturgia possível, o lavor repete-se diariamente ajudando a compor o imaginário nacional, 

construindo imagens ou destruindo reputações, de acordo com as conveniências políticas do 

momento. (PORCELLO, VIZEU & COUTINHO, 2012, pp-14-15). 

Em diálogo com a perspectiva da dramaturgia do telejornalismo entendemos as telas de 

televisão e outros dispositivos como espaço onde são representados os temas que, também por 

meio de sua inserção nos noticiários, são tornados públicos no Brasil. Segundo Iluska 

Coutinho (2012), a narrativa da informação em televisão em rede e nas emissoras locais é 

estruturada como um drama cotidiano, colocando em tela a representação de ações de 

diferentes personagens na tentativa de resolver conflitos sociais reais, ou de caráter 

eminentemente narrativo. 

Ao colocar em cena o registro jornalístico de fatos de interesse público, e editorial, os 

telejornais, seus repórteres e editores, desempenham, segundo Laerte Cerqueira (2018), uma 

função pedagógica, em diálogo com a perspectiva freiriana. Em 2021, ano do centenário do 

patrono na Educação no Brasil, acreditou-se relevante retomar os saberes por ele apontados, e 

retomados por Laerte Cerqueira e Alfredo Vizeu (2019) como orientações e recomendações a 

observar na cobertura das trocas de comando no ministério da Educação. Para entender os 

ritmos e compassos do baile noticiado em horário nobre recorremos então a princípios como: 

o rigor no método; a criticidade; a ética e a estética; a reflexão crítica sobre a prática; a 

apreensão da realidade; o reconhecimento de ser condicionado e o saber escutar. 

                                                                                                                                                         
compartilhamento público fundamental. O tom adversarial da relação do atual poder executivo federal com a 
mídia pode explicar a não publicização da pesquisa, caso tenha sido eventualmente realizada. 
7 Também é do mesmo autor a compreensão da televisão como mídia geradora de um laço social feito à 
distância. Wolton parte do conceito de Durkheim para apresentar a proposta em seu Elogio do grande público 
(1993). 
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Tomou-se como método a análise da materialidade audiovisual (AMA) possível, tal como 

proposto por Coutinho (2016). Foram analisados trechos de cinco edições do Jornal Nacional 

disponíveis no repositório GloboPlay8. Os resultados apresentados à seguir são sintetizados de 

acordos com os arranjos, noticiosos e musicais evidenciados na análise. 

 

O PRELÚDIO - RICARDO VÉLEZ RODRIGUEZ 

A saída de Ricardo Velez foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro pelo Twitter no dia 08 

de abril de 2019. Na cobertura do Jornal Nacional a representação da troca, aqui considerada 

o prelúdio do baile das cadeiras no Ministério da Educação, foi realizada ao longo de três 

minutos e 36 segundos, em que foram descritas as circunstâncias da demissão.   

A reportagem de Délis Ortiz informa, com imagens da edição extra diário oficial, que a 

demissão já veio acompanhada da nomeação de Abraham Weintraub. Em formato linha do 

tempo aponta 15 polêmicas envolvendo Velez, incluido a avaliação do ministro dizendo que 

as universidades do Brasil deveriam dedicar-se exclusivamente a uma elite intelectual. 

Também foram destacados: o episódio da comparação dos brasileiros com canibais; a carta 

remetida às escolas públicas solicitando o envio de vídeos em cerimônias com execução do 

hino nacional e o anúncio feito pelo então ministro de mudança dos livros de história sobre o 

golpe civil-militar de 1964. 

Construído o personagem de um ministro entre trapalhão, de evidente inadequação, a 

cobertura passa a apresentar o substituto: Abraham Weintraub. Nas telas é compartilhada a 

informação de que o novo ministro integrava o governo Bolsonaro desde seu início. Déliz 

explica que Weintraub era uma espécie de vice do então chefe da casa civil, Onix Lorenzoni. 

Mestre em Administração, com atuação no mercado financeiro, e professor da Universidade 

Federal de São Paulo, o novo ministro é apresentado como um crítico das ideologias de 

esquerda, e da imprensa. 

Déliz Ortis salienta que a saída de Velez seria a segunda mudança na composição original do 

governo, após o caso Bebbiano, e anuncia uma reunião do novo ministro no planalto para o 

dia seguinte. Weintraub seria, no compasso apresentado a seguir, mais um dos ministros a 

“dançar” a música de uma despedida bastante polêmica.   

                                                 
8 Disponível em https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/t/. Acesso em 15/03/2021. 

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/t/
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A COREOGRAFIA DO DESCOMPASSO - ABRAHAM WEINTRAUB 

A cobertura da saída de Abraham Weintraub no JN foi a mais extensa entre os casos 

analisados. Foram três reportagens no total. A primeira delas, de oito minutos, narra todo o 

contexto até a saída; a segunda traz em dois minutos a repercussão entre políticos; a terceira e 

última tem três minutos e relata a anulação pelo ministro da portaria sobre a inclusão de 

minorias no ensino superior.  

A apresentadora salienta a polêmica como tom de um dos mais polêmicos ministros do 

governo Bolsonaro, que deixa o cargo após 14 meses de controvérsias e descompassos. A 

reportagem começa com vídeo divulgado nas redes sociais pelo presidente e por Weintraub, 

em que a saída é anunciada. O trecho destaca a recusa do ex-ministro de comentar as razões 

da saída, e o desconforto de Bolsonaro com a situação. No video, Vladimir Netto explica que 

o presidente teria cedido à pressão de ministros diante de um histórico de polêmicas 

considerado insustentável; a mais grave seria o xingamento de Weintraub aos ministros do 

STF. A saída seria assim uma sinalização positiva do Governo aos outros poderes, Supremo e 

Congresso Nacional.  

No histórico da passagem de Weintraub desde sua chegada ao MEC há destaque para a crítica 

à Paulo Freire em seu discurso de posse e para a ameaça àqueles que não estivessem 

satisfeitos com o rumo idealizado para o Ministério. Vladimir lembra que tal caminho incluiu: 

o corte no orçamento das universidades; a onda de protestos por todo o país; os erros de 

português em posts de redes sociais e documentos oficiais. A reportagem ainda lembra os 

fracassos do programa Future-se e da Carteira do Estudante digital, os problemas com as 

notas erradas do Enem e o pronunciamento do ministro sobre supostas plantações de maconha 

no interior das universidades. Além disso, a matéria veiculada no JN ressalta o mal estar 

diplomático com a postagem do ministro que ironizava o povo chinês por meio do 

personagem Cebolinha, e o consequente inquérito por racismo. Por fim a reportagem recupera 

o registro sonoro da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que Weintraub refere-se aos 

ministros do Supremo como “vagabundos”, e a postagem em que ele considera as operações 

policiais relacionadas ao inquérito das fake news como a noite dos cristais brasileira. 
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A narrativa do JN expõe a solução aparente do conflito, que foi marcado também por crise 

com o Congresso em função das indicações de reitores, destacando que a proximidade com a 

ala ideológica de bolsonaristas manteve o ministro no cargo até aquele momento, e a 

participação de Weintraub em manifestações contra o STF. Já durante a pandemia, o ex-

ministro aparecia sem máscara e provocava aglomerações. 

A segunda matéria trouxe a repercussão da saída do ministro entre os políticos. Foram 

destacadas publicações de ministros, políticos e representantes de instituições ligadas à 

educação. A União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

e a Associação Nacional dos Pós-graduandos enviaram nota, considerando Weintraub como o 

pior ministro da história. Entre os congressitas houve edição de falas do coordenador da 

comissão externa de acompanhamento dos trabalhos do MEC, deputado João Campos (PSB-

PE); da deputada Tábata Amaral (PDT-SP) e do deputado governista Carlos Jordy (PSL). 

Júlio Mosquéra destacou as críticas de Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, ao ex-

ministro da Educação. 

No encerramento da cobertura, reportagem de Geiza Duarte aborda a revocação por 

Weintraub de portaria do MEC que estimulava a inclusão de minorias em programas de pós-

graduação, o que provocou a reação das entidades representativas das instituições de ensino 

superior, parlamentares e movimentos sociais. Este foi seu último ato como ministro antes de 

deixar o cargo e o país; o JN informa sua indicação pelo governo para o cargo de diretor 

executivo do Banco Mundial. 

 

UMA NOTA A MAIS, E FORA DE COMPASSO – CARLOS DECOTELLI 

O nome de Carlos Decotelli entra na cobertura da sucessão de ministros da Educação. Seu 

pedido de demissão é anunciado na edição de 30 de junho de 2020, menos de uma semana 

depois do anúncio de sua nomeação pelo presidente e sem que ele tivesse inclusive tomado 

posse oficialmente. A decisão é o ponto final ao debate acerca da existência de mentiras e 

inconsistências no currículo de Decotelli. O doutorado na Argentina foi desmentido pelo 

reitor da Universidade Nacional de Rosário, assim como a pesquisa de pós-doutorado na 

Universidade Alemã de Wuppertal, negada pela instituição. Havia ainda indícios de plágio na 

dissertação de mestrado de Decotelli. 
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Na apresentação da cobertura, que teve um tempo total de seis minutos e 39 segundos, Willian 

Bonner salienta que Decotelli não permaneceu nem cinco dias no cargo, e que não resistiu a 

uma série de denúncias de informações falsas no currículo. A reportagem de Délis Ortiz 

informa que Decotelli entregou a carta de demissão ao presidente, confirmada pelo Planalto 

por publicação no Diário Oficial. A repórter acrescenta que o então ministro foi aconselhado a 

deixar a pasta, sem identificar a autoria do conselho. 

Numa linha do tempo de informações falsas ou imprecisas a repórter evidencia publicação da 

Universidade de Rosário, que nega ter concedido o título de doutor ao ministro; ele teria 

cursado disciplinas mas não finalizou o curso de doutorado. A reportagem apresenta as 

denúncias de plágio recorrendo a dois pesquisadores. Em arte gráfica, cores destacadas em 

marca texto cobrem partes da dissertação de mestrado de Decotelli que, segundo a 

reportagem, teriam sido plagiadas. A arte termina com uma imagem comparativa de um dos 

textos em que está escrito plágio; há o trecho do documento seguido da palavra dissertação e 

o trecho repetido. Em off a repórter explica que o especialista e professor da PUC do Chile, 

Enrico Rezende, entendeu que 70% da dissertação foi plagiada, com cópias literais ou 

reprodução dos textos com algumas pequenas modificações. O pesquisador acrescenta que 

isso não é aceitável e que o título deve ser “provavelmente revogado”; chama ainda atenção 

para o tipo de imagem da Educação brasileira que essa situação passa para o cenário 

internacional. Sem detalhar com clareza esse risco, esse trecho da sonora amplifica o desgaste 

do ministro, do governo mas também das instituições brasileiras, em sentido lato. 

A linha do tempo segue mostrando documentos em arte que descaracterizam o pós-doutorado 

de Decotelli na Alemanha. A reportagem recorre ao seu currículo lattes para mostrar que, 

após a divulgação das informações que desmentem seu currículo, ele fez alterações no 

documento: “a nomeação de Decotelli, que parecia promissora, ficou insustentável.” 

A reportagem segue com a repercussão do caso: uma publicação do ministro do gabinete de 

segurança institucional, General Augusto Heleno; o posicionamento do Conselho Nacional de 

secretários de Educação; carta do movimento “Todos pela educação”; a presidente da 

Associação Nacional de Pós-graduandos, Flávia Calé, que entrevistada denuncia desapreço do 

governo pela Educação, e a transformação do MEC em um balcao de negócios. Os 

posicionamentos têm um tom de desfecho moral, mas a substituição de Weintraub permanecia 

inconclusa. 
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SEGUE O BAILE: UM SOLO DE RENATO FEDER 

O quarto ministro da educação dessa “dança das cadeiras” foi o então secretário de educação 

do estado do Paraná, que não aceitou o convite de Jair Bolsonaro. Feder havia se encontrado 

com o presidente antes da indicação de Decotelli e teria sido preterido em função da idade e 

das relações com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB)9. A cobertura do Jornal 

Nacional foi feita no dia 06 de julho, mesmo com a recusa de Renato Feder tendo sido 

anunciada no dia 03. Willian Bonner contabiliza o tempo em que o Ministério da Educação 

está sem comando desde a saída de Weintraub: 18 dias.  

O repórter Júlio Mosquera inicia a narrativa de quatro minutos e 40 segundos contando que a 

“dança das cadeiras” tem como pano de fundo um viés ideológico. O anúncio da recusa é 

apresentado como “mais um capítulo” da história. Chama a atenção as qualificações que 

aparecem na reportagem, como “fritura” e bombardeio”, termos em geral presentes na 

crônica. 

A narrativa segue com destaque para as críticas de Rodrigo Maia à campanha contra Renato 

Feder feita nas redes sociais, aos “lunáticos” que seriam os integrantes da ala ideológica 

bolsonarista e à falta de racionalidade no debate do ministério da Educação. Mosquera destaca 

a ascensão da pauta de costumes e doutrinas no MEC em detrimento das políticas públicas 

educacionais. O repórter afirma haver consenso entre pesquisadores e autoridades em 

Educação: o “MEC virou um gerador de crises, dúvidas e inseguranças”. São apontadas as 

fragilidades do ministério que precisam ser resolvidas, e as posições da presidente do 

Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, e do diretor-executivo da 

Fundação Lemann, Denis Mizne. 

 

A CONTRADANÇA DE MILTON RIBEIRO E DO GOVERNO 

A narrativa sobre o atual ministro da educação, Milton Ribeiro, é da cobertura de posse, 

considerando sua manutenção no cargo no momento de finalização do trabalho. Pastor da 

Igreja Presbiteriana empossado em 16 de julho de 2020, ele é graduado em Teologia e Direito, 

                                                 
9 Feder doou R$ 120 mil para a campanha de Dória à prefeitura e teria trabalhado na Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

669 

tem mestrado em Direito Constitucional e Doutorado em Educação. A cobertura do JN para a 

posse do novo ministro foi mais breve que as demais: dois minutos e 57 segundos. 

A reportagem de Júlio Mosquera é marcada pelo registro factual. Bolsonaro acompanhou a 

solenidade de longe, em função de se recuperar da Covid-19. Apresenta o currículo do 

ministro e enumera os desafios a serem enfrentados: suporte ao ensino à distância, a 

coordenação da volta das aulas presenciais, discussão do Fundeb. 

A matéria evidencia a origem do apoio ao ministro: o grupo evangélico mais ideológico 

ligado ao governo. Há inserção de um trecho do pronunciamento de Bolsonaro que diz esperar 

o entendimento de Milton e os demais setores da educação. Já a fala do ministro destaca o 

compromisso com o ensino público e a laicidade, e culpa as políticas públicas educacionais do 

passado pelo momento que a Educação atravessa. O pastor-ministro ainda promete a abertura 

de diálogo e a escuta a educadores e acadêmicos.  

No final da reportagem, Júlio Mosquéra resgata de forma resumida a linha do tempo da dança 

dos ministros, e retoma as polêmicas que levaram até a escolha do atual, associada aos apoios 

que este recebeu. Há assim também o encerramento da descrição dos resultados. 

 

CONCLUSÕES: EM BUSCA DA BATIDA PERFEITA 

Colocadas em série, sob o olhar e avaliações dos analistas, as reportagens sobre a troca de 

ministros da Educação no governo Bolsonaro narram também um lugar para o jornalismo e os 

jornalistas como portadores de um conhecimento particular, um saber narrar o cotidiano, em 

telas. Em diálogo com os conceitos teóricos tomados como referência nesse exercício 

reflexivo salientam-se nas conclusões as buscas empreendidas na escalação do papel de 

autoridade máxima na área da Educação. 

Nesse sentido os saberes elencados por Freire são retomados nessa avaliação final. Duas 

estratégias parecem ter sido recorrentes no exercício do rigor no método, a disciplina da 

checagem ou da verificação, que fazem parte das premissas do jornalismo, assim como o 

recurso ao passado, sendo a retomada histórica também ancorada em textos de caráter 

noticioso. Ao falar assim sobre a inconstância, o baile das trocas de ministro, o JN busca 

reafirmar-se como um marcador sempre presente para os telespectadores, em oposição 

portanto à instabilidade no governo. 
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A criticidade é dirigida ao outro, em um olhar sobre o dever ser do governo a quem caberia 

estabelecer políticas públicas de Educação ancoradas sobretudo nos prometidos critérios 

técnicos. O telejornal recorre a especialistas para reforçar a perspectiva de criticidade, com 

reflexos nos aspectos da ética e estética do mundo dado a ver/saber por meio da cobertura 

veiculada nas suas edições. 

A apreensão da realidade é realizada a partir da reflexão crítica sobre a prática, sobretudo do 

governo. Nesse sentido vale ressaltar que nos desafios apresentados em diferentes momentos 

como aspectos com os quais os ministros deveriam lidar não aparece o tratamento da 

Educação como política pública, ou o esclarecimento acerca dos papéis e deveres dos 

diferentes poderes no que refere ao tema. 

Quanto ao saber escutar é interessante perceber distintas formas de inserção de vozes e 

imagens na narrativa. O governo federal e seus apoiadores falam a partir de mediações outras 

que são apropriadas pelo telejornal. É a partir das lives, dos pronunciamentos transmitidos 

também em redes sociais que se narra a perspectiva do governo federal, em cenário que 

parece salientar um certo negacionismo em relação ao papel do Jornalismo também como 

poder. Como elemento da esfera pública mediatizada, o telejornal abre espaços para 

parlamentares; apenas um deputado governista foi entrevistado no recorte selecionado para 

este artigo. A voz dos especialistas selecionados narra uma perspectiva consensual acerca da 

Educação, a representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação e o diretor-

executivo da Fundação Lemann são apresentados como a voz da autoridade, no singular. 

Embora seja realizada a inclusão de uma sonora de Associação dos Estudantes de Pós-

Graduação, ela não tematiza questões controversas, como o financiamento da Educação. Isso 

parece indicar que na narrativa do telejornal há um (re)conhecimento de que os jornalistas 

seriam condicionados ao narrar o mundo, entre outros aspectos, por questões relacionadas à 

Economia Política da Comunicação. 

Nesse sentido, as conclusões indicam que o telejornal reforça na cobertura analisada seu lugar 

de poder fiscalizador, enquanto ao governo caberia a escalação de um ministro da Educação 

alinhado ao que os parlamentares e especialistas defendem, ou melhor, ao que defendem 

aqueles cujo posicionamento ganhou visibilidade nas telas do JN. 
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