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 A coisa principal na vida não é o conhecimento, mas o uso que dele se faz.  

                                                 Talmude 

 

1.    DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: MATERIAIS INSTRUCIONAIS 

PROFESSORA: Drª TANIA MARIA ESPERON PORTO 

CARGA HORÁRIA: 45 horas 

PERÍODO: março a julho de 2001 

 

2.    CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: 

 Com o advento das mídias
1
, mudaram os padrões de referência dos jovens, 

alteraram-se suas relações consigo mesmo e sociais em geral, criando outras necessidades, 

envolvimentos , modelos de conduta e, por que não dizer, outros problemas que a maioria 

das escolas não esta preparada para enfrentar. 

 Como são as crianças e os jovens de hoje? 

 Existe alguma relação entre os comportamentos desses jovens e os padrões de 

comportamentos divulgados pelas mídias? 

 Pode a escola trabalhar com os padrões de comportamento divulgado pelas mídias 

a que os jovens estudantes se expõem cotidianamente? 

                                                           

1 Adota-se aqui a concentuação trabalhada por Rezende e Fusari (1990, 1996), segundo a qual 

mídia é a grafia aportuguesada da palavra média (plural de médium, palavra latina que significa meio). 

Designa os meios ou conjunto de meios de comunicação utilizados como fontes de emoções e de idéias em 

mediação, participantes de tramas comunicacionais produzidas entre pessoas. 

 Neste contexto, as mídias ou meios de comunicação são considerados como um todo, incluindo os 

de massa (TV, jornais, cinema, revistas, livros...) e os meios que envolvem grupos mais restritos (gravador, 

videocassete, fotografias, entrevistas, cartazes, painéis...), utilizados em situações comunicacionais para 

além de “auxílio, recursos e técnicas”. 



 A preocupação central desta disciplina esta voltada para estas e outras questões que 

dizem respeito aos estudantes, situando-os em duas instâncias formadoras: na escola, 

instituição sistematicamente dedicada à formação de crianças e jovens e, nos meios de 

comunicação que fazem parte do dia-a-dia da grande maioria dos cidadãos, seduzindo-os e 

envolvendo-os com a “realidade produzida” da industria cultural a qual pertencem. 

 Tanto a escola como as mídias estão presentes na vida dos estudantes, apresentando 

valores, conceitos, atitudes, enfim, desenvolvendo comportamentos de todas as espécies. 

 Esta disciplina propõe-se a ser realizada numa modalidade teórico-prática, criando 

condições para que alunas e professora tragam suas realidades pessoais e profissionais (em 

relação ao binômio educação e comunicação) para realização de análises e estudos. 

 Pretende-se que a presente disciplina seja desenvolvida numa pedagogia dialógica 

de análise e produção de conhecimentos, permitindo leituras, reflexões sobre textos de 

diferentes linguagens (entende-se aqui textos escritos, visuais e sonoros), assim como 

observações e leituras de realidades educacionais.  

 

3.    OBJETIVOS: 

GERAL: Focalizar a educação escolar enquanto um processo de comunicação específico, 

partindo de um processo mais amplo de socialização em sociedades multimídia. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Levantar elementos que caracterizam a sociedade brasileira quanto aos aspectos 

econômicos, políticos e culturais 

- Discutir o papel dos meios de comunicação nesta sociedade 

- Analisar as linguagens comunicacionais dos meios 

- Analisar a postura dos estudantes frente as linguagens comunicacionais  

- Discutir a relação entre escola e meios de comunicação 

- Caracterizar a “Pedagogia da Comunicação” 

- Criar e/ou experienciar metodologias pedagógicas de uso das mídias em sala de aula 

 

4.    CONTEÚDOS: 



TEMA 1 

 O papel dos meios de comunicação na sociedade atual 

- discussão sobre a sociedade atual, caracterização (aspectos econômicos, políticos e 

culturais), a industria cultural, 

- modo capitalista de pensar 

TEMA  2 

 Os estudantes (crianças e jovens) frente às linguagens comunicacionais  

- a nova criança e o novo jovem 

- as linguagens televisivas 

TEMA 3 

 Os meios de comunicação na educação: o alcance didático das mídias na sala de aula 

- relação escola e meios de comunicação  

- pedagogia da comunicação (ensino dialógico, prazeroso, democrático...) 

- o professor pesquisador (ensino enquanto pesquisa e comunicação) 

- uso de diferentes mídias: vídeo, TV (telejornal, telenovelas, musicais, comerciais), 

jornal, computador 

 

5. METODOLOGIA: 

O aluno tem liberdade pata trazer textos e situações para discussão em aula, assim 

como para sugerir metodologias de trabalho e alterações no programa. Como se propõe 

trabalhar numa abordagem democrática, o êxito (ou o fracasso) da disciplina dependerá de 

todos nós. 

 Pretende-se criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

- leituras de textos escritos 

- análises de textos televisivos (segmentos sonoros e/ou visuais), de vídeos educativos 

- discussões dialógicas em pequenos e grandes grupos  

- vivência de situações de pesquisa (entrevista, aplicação de questionários e demais 

elementos que auxiliem a coleta de dados) como professor-pesquisador. 

 

6.    AVALIAÇÃO 



Todos os elementos propostos para o trabalho estarão permanentemente abertos 

para avaliação. 

 No decorrer da disciplina serão discutidas formas de avaliação dos alunos. 

Inicialmente, propõe-se que os alunos sejam avaliados quanto às leituras e discussões 

realizadas, às análises de mídias, ao seminário e quanto à vivência se situação(ões) 

educacional(is) de pesquisa(s) como professores-comunicadores 

. 

7.    PROPOSTA DE CRONOGRAMA MATERIAIS INSTRUCIONAIS -  

1: 

 expectativas quanto à disciplina e montagem do programa 

 discussão do texto Joãozinho da Maré  

2: 

discussão sobre a sociedade atual (vídeo) 

- Renato Ortiz (1994) p. 207 a 212; 

- Artigo de jornal de Renato Ortiz,  

3:  

Libâneo  (p. 7 a 29) 

7-14 de maio- 

discussão sobre a postura dos jovens na sociedade atual 

artigos de jornal, Gabriel Prioli   

 -preparação do SEMINÁRIO 

Vídeo sobre postura de jovens frente às mídias 

Apresentação de pesquisas por convidados  

4: 

TRABALHO 1: SEMINÁRIO SOBRE  Babin e Kouloumdjian 

O jovem e as mídias  (em grupos) 

Capítulos I, II do Babin e Kouloumdjian (1989, até a pág.37):  

Eles estão em outra; Eles aprendem em outra 

Cap. 4 ...p. 60 a 75): Quando o audiovisual se torna a linguagem do jovem 

Cap.VII p. (105-117): A volta do afetivo e do imaginário 

Filhos tiranos- Tania Zaguri (opcional) 



5: 

A escola e os meios de comunicação: 

Tania Porto A didática em revista – p. 26-3  (opcional)1 

Tania Porto – revista Educação e  Comunicação – p. 25 a 30 

Joan Ferrés  - p. 7 a 19 

11 de junho - Apresentação de pesquisas por convidados   (João Roger e Larissa) 

6: 

Currículo emancipatório e multiculturalismo: reflexões de viagem- Regina leite In: Silva, 

Tomás Tadeu- territórios Contestados. pág. 114 a 143 

Educação, pesquisa e comunicação : discussão sobre pesquisa no ensino e com os meios de 

comunicação: discussão de temas para pesquisa, montagem do projeto 

Leitura opcional: O papel mediador da pesquisa no ensino da didática, Marli André p.19-35 

7: 

Técnicas de análise dos meios de comunicação: Moran p. 35-46 

Joan Ferrés (escolha de um dos textos, de acordo com sua opção de trabalho) 

TRABALHO 2: Exercícios práticos em pequenos grupos 

8: 

Texto Pedagogia da Comunicação  Heloisa Dupas Penteado (p. 13 a 21) e texto “Educação 

para mídia, pedagogia da Comunicação” (Tania Porto pág 23-49) 

Experiências com os meios de comunicação 

30 julho, 6 e 13 agosto 

TRABALHO 3: Apresentação das pesquisas produzidas pelos grupos 

Avaliação da disciplina 

TRABALHO 4 :Entrega do relatório 

 

 


