
dados analisados pela Knewin entre 1 de janeiro e 1 de 
fevereiro de 2022

Tendências da educação na 
imprensa brasileira



Notícias sobre Ensino

22%
Notícias sobre Salário

14,3%
Notícias sobre Covid

14%
Notícias sobre Governo

13,4%
Notícias sobre Sisu/Fies/Prouni/Inep

9,6%
Notícias sobre Emprego

6,9%
Notícias sobre Graduação/Pós

6,4%
Notícias sobre Enem

5,1%
Notícias sobre Vestibular

3,9%
Notícias sobre Tecnologia

2,2%

Repercussão das temáticas

Tendências da educação na imprensa 
brasileira

Notícias sobre Economia

2,2%



16,4%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 
ensino têm impacto positivo 

para o setor.

19,6%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

63,8%
das notícias sobre ensino são 
neutras. Esses assuntos, por 

mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre ensino

19,6%

80,3%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Novo ensino médio
➔ Pandemia e vacinação
➔ Escolas enfrentam evasão de alunos

Ensino

G1 - 
Imprensa geral

Secretaria da 
Educação
 - Setorial

Folha 
- Imprensa 

geral

Yahoo
 - Imprensa 

geral

Gaúcha zh - 
Imprensa geral
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0%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 
salário têm impacto positivo 

para o setor.

91,3%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

8,6%
das notícias sobre salário são 
neutras. Esses assuntos, por 

mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre salário

6,4%

93,5%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Reajuste salarial
➔ Bolsonaro
➔ Lei do piso do magistério
➔ Reação das prefeituras

Salário

CNTE 
- Setorial

Gaúcha zh - 
Imprensa geral

Portal Metrópoles
 - Imprensa geral

Valor 
Econômico - 

Imprensa geral

Folha
- Imprensa 

geral
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4,3%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática da 

Covid têm impacto positivo 
para o setor.

20,3%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor.

75,2%
das notícias sobre covid são 
neutras. Esses assuntos, por 

mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre covid

8,2%

91,7%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Retorno as aulas presenciais
➔ Vacinação contra a covid
➔ Passaporte da vacina

Covid

Yahoo
- Imprensa 

geral

G1 
- Imprensa geral

O Povo -
 Imprensa geral

Folha
- Imprensa 

geral

Folha de 
Pernambuco - 

Imprensa geral
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14,9%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 
Governo têm impacto positivo 

para o setor.

35,6%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

49,4%
das notícias sobre Governo 

são neutras. Esses assuntos, 
por mais que não causem 

grandes impactos, precisam 
fazer parte do radar das 

empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 
sobre o governo

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ MEC
➔ Anuncio de novos investimentos
➔ Orçamentos
➔ Corte de verbas

Governo

Secretaria da 
Educação - 

Setorial

CGC educação
 - Setorial

Ministério da 
Educação
- Setorial

Yahoo
- Imprensa 

geral

Folha - 
Imprensa geral
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31,6%

68,3%



35,4%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 

programas sociais  têm 
impacto positivo para o setor.

3,2%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

61,2%
das notícias sobre programas 

sociais são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

programas sociais

87,9%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Novo cronograma do Sisu
➔ Número de vagas para o Sisu e Fies
➔ Integralização de cotas
➔ Renegociação de dívidas estudantis

Sisu/Fies/Prouni/Inep

Portal 
Metrópoles - 

Imprensa geral

Folha de 
Pernambuco - 

Imprensa geral

Folha 
- Imprensa geral

Yahoo
- Imprensa 

geral

G1 
- Imprensa 

geral
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23,3%
das matérias sobre educação 
que envolvem empregos têm 
impacto positivo para o setor.

4,4%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor.

72,2%
das notícias sobre empregos 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

Emprego

85,5%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Anúncio de abertura de vagas
➔ Programas de vagas e de capacitação para pessoas 

negras
➔ Programa de vagas e de capacitação para pessoas 

trans

Emprego

Yahoo - 
Imprensa geral

Portal Metrópoles - 
Imprensa geral

Secretaria da 
Educação
- Setorial

G1
- Imprensa 

geral

Exame
- Imprensa 

geral
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14,4%



12%
das matérias sobre economia 
e que envolvem a temática de 
Graduação/Pós têm impacto 

positivo para o setor.

7,2%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

80,7%
das notícias sobre 

Graduação/Pós são neutras. 
Esses assuntos, por mais que 

não causem grandes 
impactos, precisam fazer 

parte do radar das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

Graduação/Pós

90,3%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Abertura de bolsas de estudos
➔ Cotas de bolsas para negros e indígenas
➔ Recorde de vagas para o ensino superior

Graduação/Pós

G1 
- Imprensa geral

Portal Metrópoles - 
Imprensa geral

Folha
- Imprensa geral

Folha Vitória
- Imprensa 

geral

Folha de 
Pernambuco - 

Imprensa geral
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9,6%



18,1%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 
Enem têm impacto positivo 

para o setor.

0%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

81,8%
das notícias sobre Enem são 
neutras. Esses assuntos, por 

mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

Enem

96,9%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Consulta do cartão de confirmação do Enem
➔ MEC abre chamada para aplicadores da prova do 

ENEM em janeiro
➔ Governo federal define datas para Enem 2022
➔ Aplicação do Enem em unidades prisionais

Enem

Yahoo
- Imprensa geral

Folha
- Imprensa geral

Folha de 
Pernambuco - 

Imprensa geral

Correio 
Braziliense - 

Imprensa geral

O Povo - 
Imprensa geral
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1,9%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 

Vestibular têm impacto 
positivo para o setor.

3,9%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

94,1%
das notícias sobre Vestibular 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

Vestibular

86,2%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Encerramento das inscrições para o Exame Revalida
➔ Divulgação do resultado preliminar do Exame 

Nacional de Residência
➔ Abertura das inscrições para o vestibular de 

faculdades pelo país

Vestibular

G1 
- Imprensa geral

Isto é
- Imprensa geral

Agência Brasil - 
Imprensa geral

Folha - 
Imprensa geral

Ministério da 
Educação - 

Imprensa geral
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13,7%



44,8%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 

tecnologia têm impacto 
positivo para o setor.

0%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

55,1%
das notícias sobre tecnologia 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

tecnologia

96,5%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Previsões sobre edtechs no Brasil
➔ Abertura de campus com foco em tecnologia
➔ Edtechs representam 5,7% das Emerging Giants no 

Brasil

Tecnologia

O Globo - 
Imprensa geral

Exame -
 Imprensa geral

Terra -
 Imprensa geral

Isto é - 
Imprensa geral

O Liberal - 
Imprensa geral
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3,4%



75%
das matérias sobre educação 
e que envolvem a temática de 

economia  têm impacto 
positivo para o setor.

14,2%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

10,7%
das notícias sobre economia 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias sobre 

tecnologia

92,8%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Orçamento da Capes aumenta
➔ Preocupação dos estados com as verbas

Economia

O Povo - 
Imprensa geral

O Liberal - 
Imprensa geral

Cruzeiro do Sul - 
Setorial

Folha de 
Pernambuco - 

Imprensa geral

Correio do Povo - 
Imprensa geral
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7,1%



Método de monitoramento 
dos dados: Knewin News

O Knewin News é uma plataforma SaaS 
que centraliza e automatiza o 
monitoramento de notícias e permite a 
criação de buscas personalizadas, a 
filtragem dos dados e o 
compartilhamento rápido de 
informações de rádio, online, impresso 
e TV. 

As buscas para o monitoramento são 
criadas a partir de palavras-chave 
definidas pelo usuário da plataforma e 
varrem um banco de dados com mais 
de 1,2 milhão de mídias noticiosas.

Solicite uma demo gratuita em 
nossas soluções de monitoramento
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https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/
https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/

