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Resumo: As amplas e diversas relações entre mídia e escola - ou ainda entre mídia e 
educação - são facilmente constatadas em nosso dia a dia. Isso ocorre nas duas 

direções, tanto em termos de (i) notícias e análises realizadas pela primeira – a mídia, 

a respeito da segunda, produzindo/reproduzindo, refletindo e refratando pontos de 

vista e valores sobre a educação e a escola presentes em nossa sociedade; (ii) como 

em termos de utilização de publicações da mídia para o ensino/aprendizagem de leitura 

e produção de textos. Nesse contexto, o grupo de trabalho Argumentação: interações 

entre mídia e educação tem como objetivo o conhecimento das vozes que interagem 

nessa situação e dos valores e visões de mundo que estão em jogo, por meio da troca 

de experiências entre os participantes de análises do discurso e da argumentação de 

textos que apresentem como temática mais ampla essa interação entre mídia e 

educação. Como referenciais teórico-metodológicos das análises, serão utilizados, 

preferencialmente, os ensinamentos constantes da obra do Círculo de Bakhtin – aquela 

que tem sido chamada “análise dialógica do discurso” - e ainda aqueles provindos da 

retórica aristotélica e das novas retóricas. Assume-se, dessa forma, que as 

enunciações refletem e refratam perspectivas próprias da realidade, mobilizando 

discursos que, no diálogo, explicam, organizam e classificam o mundo, estabelecendo 

relações e dependências, valores e efeitos de sentido de verdade; ainda, por meio do 

fenômeno social da interação discursiva, constituem-se o locutor e o interlocutor como 

sujeitos. A análise, pois, considera o contexto social mais amplo e o mais imediato dos 

enunciados em questão, destacando as práticas sociais em que se inserem; os 

diferentes gêneros e suas respectivas coerções, em termos de produção, circulação e 

recepção dos textos; a explicitação e o posicionamento das vozes discursivas, 

expressas na seleção dos recursos visuais, lexicais, gramaticais e composicionais dos 

enunciados, sobretudo em seus aspectos persuasivos. Os objetos de análise, portanto, 

podem ser variados: desde material publicado na mídia a respeito de educação e/ou 

escola, a textos midiáticos utilizados no ensino/aprendizagem, ou mesmo o diálogo 

entre textos que problematizem ou preconizem (como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais) essa mesma relação. 

Palavras-chave: Mídia. Educação. Interação discursiva. Argumentação. 

 

 

 
 
 
 


