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Resumo: A abordagem de temas educacionais tornou-se pauta frequente no meio 
jornalístico, estando presente não somente em publicações e cadernos especializados, 
mas também em jornais e revistas de grande circulação, tanto em formatos 
tradicionais, como em plataformas digitais. Essa profusão de textos com relação à 
situação do ensino no Brasil, não raro ratificados e comentados por profissionais não 
ligados à área, suscita e reforça imagens de diferentes ordens ligadas aos professores, 
alunos, condições de trabalho, conteúdos a serem ensinados, entre outros aspectos. No 
âmbito publicitário, considerando-se que a própria educação é tida como objeto de 
consumo, em peças publicitárias de escolas, instituições de ensino superior e sistemas 
educacionais também se verificam, além da difusão de imagens, estratégias 
argumentativas que visam à adesão do leitor a uma determinada concepção de 
educação. Dado este cenário, neste GT propõe-se a construção de um espaço de 
discussão entre pesquisadores que tenham interesse em estudos da inter-relação entre 
mídia, discurso e educação. De modo mais específico, pretende-se reunir pesquisas 
cujo foco seja: 1) discurso jornalístico sobre educação e imagens subjacentes; 2) 
presença de textos midiáticos em contexto escolar e desdobramentos discursivos, ou 
3) relações entre educação e mídia, com foco nas estratégias argumentativas desta. 
Tais questões vêm sendo discutidas por pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisa 
Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP)1, da Universidade de São Paulo, tomando-se 
como base teórica conceitos advindos da Psicanálise lacaniana e da Análise do Discurso 
de linha francesa, predominantemente a noção de formação imaginária, de Pêcheux; 
de acordo com esse conceito, inerente à comunicação há a construção de redes de 
imagens que os interlocutores fazem de si, do outro, do referente e do papel que 
ambos exercem. Para este GT, entretanto, espera-se congregar trabalhos que se 
apoiem não apenas nesse aparato teórico, mas também em outras teorias do discurso 
e da argumentação. A abordagem aqui proposta pretende fomentar discussões sobre o 
impacto discursivo dos textos jornalísticos no imaginário que se constrói acerca do 
ensino de diferentes disciplinas, da escrita ideal, dos professores e da solução para os 
problemas de educação no âmbito brasileiro. É importante frisar que na sociedade 
contemporânea, marcada pelas novas tecnologias de informação, os textos 
jornalísticos circulam em suportes diferenciados, como sites, blogs e redes sociais, o 
que potencializa a repercussão e o confronto dos discursos; assim, interessam a este 
GT trabalhos que analisam textos materializados nos mais diferentes suportes. 
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1 Site: http://paje.fe.usp.br/~geppep/index.htm 


