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Apresentação do Seminário Anual do Pensar a Educação Pensar o Brasil 

 

O Seminário Anual do Pensar a Educação Pensar o Brasil apresenta para o ano de 2018 o tema: 

Mídias, Educação e Espaço Público. 

  

O Seminário se organiza por meio de 8 conferências que acontecem no decorrer do primeiro e 

segundo semestre do ano letivo de 2018.  Tais conferências têm por objetivo refletir sobre como 

a educação é mobilizada nos diversos suportes de comunicação. Com isto, buscamos identificar 

qual o papel que as mídias desempenham na construção do espaço público disputando os 

sentidos sobre a educação. 

  

Partimos do papel atribuído à educação no espaço público como força retórica e argumentativa 

na construção de justificativas políticas e econômicas dos problemas e das soluções para as 

grandes questões do país. Estas justificativas estão presentes nos diversos campos de atuação e 

encampam diagnósticos de crise, projetos de desenvolvimento, planos de modernização, 

justificativas para o atraso do país, etc. Além de serem capazes de encaminhar ações, projetos 

e intervenções na sociedade e no estado. Por outro lado, a educação, em sua dimensão de 

trabalho e organização, é relegada a posições secundárias nas políticas públicas de estados, 

municípios e no âmbito federal, assim como, seus atores profissionais da educação, 

pesquisadores em educação, estudantes, etc.   

 

Este papel atribuído à educação, em nosso entendimento, contribui para o esvaziamento da 

educação em sua dimensão profissional, intelectual e institucional e nos lança a questionar 

como os meios de comunicação, que são parte do espaço público, contribuem para a 

consolidação retórica da educação. Neste sentido, lançamos alguns questionamentos acerca da 

relação que as mídias estabelecem com a educação no sentido de ampliar a questão dentro do 

campo da comunicação social. 

  

Quais as razões que levam à mobilização retórica da educação e como as mídias têm contribuído 

para a consolidação de justificativas e argumentos que esvaziam a educação de sua dimensão 

profissional, intelectual e institucional? 

Como as mídias comunicam sobre a educação? Como o debate sobre a educação se estabelece 

no espaço público através das mídias? 



 

Ementa - FAE926 - Processos e Discursos Educacionais IV 

 

A disciplina se propõe a apresentar e debater as disputas que se estabelecem sobre os sentidos 

da educação no espaço público por meio da análise das formas como as diferentes mídias focam 

a questão da educação. 

 

Programa da disciplina 

 

A disciplina será ministrada por meio de 4 Conferência mensais no segundo semestre de 2018, 

todas focando a relação entre Educação e o Espaço Público através dos suportes midiáticos e 

dos processos de comunicação. As conferências serão realizadas sempre nas última quinta-feira 

do mês (exceto em feriados). 

 

 Focar as conferências e os debates nos suportes midiáticos e em como a educação é 

apresentada por meio destes suportes, nos processos de comunicação da educação e nas 

mídias como constitutivas do espaço público; 

 Apresentar modos de fazer comunicação sobre a educação visibilizando lugares de ação 

e práticas na comunicação da educação; 

 Apresentar tendências de pensamento sobre as mídias e a comunicação pública e temas 

pertinentes no debate público da comunicação; 

 Estabelecer questões que tenham a educação como tema em disputa considerando como 

estas disputas se dão no espaço público através dos suportes de mídia. 

 

Cronograma do segundo semestre de 2018 

 30 de agosto 

 27 de setembro 

 25 de outubro  

 29 de novembro 

AVALIAÇÃO 

OPÇÃO 1: Um texto em formato de resenha que aborde as quatro conferências realizadas. O 

texto deve apresentar o resumo das propostas de debate trazida pelos conferencistas, a 

contribuição da conferência para o debate sobre a educação dentro do tema do seminário 

“Mídias, Educação e Espaço Público” e comentários críticos do autor. O texto deve conter no 

mínimo 4 laudas e no máximo 10 (Fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5, 

com margens 3,0 cm superior e esquerda, e 2 cm inferior e direita.). A proposta da atividade é 

que o texto traga o ponto de vista de professores e pesquisadores sobre o tema do seminário e 

contribua com o debate proposto; 

OPÇÃO 2: Um pré-projeto de comunicação de experiências em educação. A proposta da 

atividade é que professores, pesquisadores e estudantes elaborem estratégias de comunicação 

das atividades desenvolvidas no âmbito escolar e nas pesquisas elaboradas no contexto da pós-

graduação em Educação. O pré-projeto deve conter plano de execução em uma mídia como 

redes sociais, rádio ou TV, explicitando em 5 laudas e no máximo 10: o público-alvo ao qual 

se dirige, a relevância do projeto, informações bibliográficas sobre o tema e metodologia para 

aplicação do mesmo.  A justificativa do pré-projeto deve estar baseada no campo da educação, 



ainda que dialogue com espaços e experiências não escolares. A proposta pode ser baseada 

dentro do conjunto de ações do Projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil, como o programa 

de rádio, as revistas, o próprio seminário, o jornal, etc. 

 

Os trabalhos devem ser entregues a partir do dia 30 de novembro para o e-mail da disciplina: 

disciplinapensar@gmail.com 
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