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MEC/UFPel 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Linguagens em Artes e Comunicação 

CURSO: Pedagogia 

1º semestre  2005 

PROFESSORA: Tania Maria Esperon Porto 

CARGA HORÁRIA 4 créditos                           HORÁRIO  Terça pela manhã 

 Não tenho um talento especial, apenas sou muito curioso 

Albert Einstein 

 

O mais íntimo, talvez o mais essencial do ser humano é a intuição, 

 a emoção, o amor, os sonhos, a vida toda,  

que estão fora do âmbito racionalista da ciência.  

Francisco Gutiérrez 

 

O essencial na educação é a formação de pessoas mais sensíveis, abertas à beleza, mas preocupadas com o 

destino do mundo... Isso estou convencido de que a ciência não pode fazê-lo.  

Minha esperança é de que a poesia possa fazê-lo. 

Rubem Alves 

 

A tinta é como se fosse meu suor, é uma outra espécie de transpiração...  

de certa maneira eles (meus quadros) são uma terapia do pincel 

Marta Medeiros 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

A disciplina de Linguagens em Artes e Comunicação propõe-se a ser campo de 

reflexão e prática que proporcione ao aluno situações de: 

 refletir sobre as linguagens presentes na sociedade da informação; 

 discutir a relação entre escola e meios de comunicação 

 refletir sobre o uso de textos televisivos (ou de outras mídias) no contexto escolar; 

 criar e/ou experienciar metodologias pedagógicas com diferentes linguagens das artes 

e/ou dos meios de comunicação em de aula, a fim de despertar sensibilidades no 

docente em formação 

 

CONTEÚDOS: 

Meios de comunicação na sociedade e na escola  

Os estudantes frente às linguagens comunicacionais 
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Linguagens artísticas (teatro, pintura, música, desenho, poesia...) e linguagens dos meios de 

comunicação (TV, vídeo, cinema, história em quadrinhos, jornal...) de acordo com o 

interesse/ necessidade do aluno 

Pedagogia da comunicação 

 

METODOLOGIA: 

Os alunos têm liberdade para trazer textos e situações para discussão em aula, 

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

propõe a trabalhar numa abordagem democrática, o êxito (ou fracasso) da disciplina 

dependerá de todos nós. 

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

trabalho com vivências/experienciação de diferentes linguagens de Artes e /ou dos meios de 

comunicação com discussões dialógicas em pequenos e grandes grupos, considerando os 

interesses dos estudantes. De acordo com a necessidade, algumas oficinas serão ministradas 

por professores/pesquisadores convidados. Propõe-se a realização de um seminário com o 

livro de Edgar  Morin.  Amor poesia Sabedoria.  Rio de Janeiro: Edit. Bertrand Brasil, 

2001. 

 

AVALIAÇÃO: 

Todos os elementos propostos para 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, discussões 

realizadas e quanto aos trabalhos realizados. 
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