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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...A 

ciência teria que ampliar seu campo de ação, incluindo também as sensações humanas. 

A sensação não é feita de informação, como assegura Aristóteles, senão de 

confrontação.  

Francisco Gutiérrez 

 

1.    DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: Ensino, aprendizagem e conhecimento escolarização VII 

Código: 360228 

PROFESSORA: Tania Maria Esperon Porto e Rosária Ilgenfritz Sperotto 

CARGA HORÁRIA: 68 horas 

PERÍODO: agosto a dezembro 2007 

 

2.    CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: 

 A preocupação central desta disciplina esta voltada para 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 indústria cultural a qual pertencem. 

   

3.    OBJETIVOS: 

GERAL:  
A disciplina propõe-se a refletir sobre os meios de comunicação na sociedade atual, 

sobre os estudantes e a produção de subjetividades e o alcance didático e psicológico 

das mídias em situações de ensino e de aprendizagem  

ESPECÍFICOS:  
- Discutir o papel dos meios de comunicação na sociedade brasileira 

- Refletir sobre as produções de subjetividade e as mídias 

- Analisar as linguagens comunicacionais dos meios 

- Analisar a postura dos estudantes e professores frente às linguagens 

comunicacionais  

- Discutir a relação entre escola e meios de comunicação 

- Refletir sobre as relações entre psicologia e pedagogia da comunicação 

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

 

4.    CONTEÚDOS: 

Os meios de comunicação e  a sociedade atual 

Mídias e produção de subjetividades 

Os estudantes na sociedade tecnológica e comunicacional 



Novos modos de ser criança e de ser jovem 

As mídias na escola 

A Psicologia da Educação entrelaçada com a Pedagogia da 
Comunicação 

Vivência de situações de pesquisa ou ensino com mídias e 
estudantes e/ou escolas 

 

5. METODOLOGIA: 

O aluno tem liberdade para trazer textos e situações complementares para 

discussão em aula, assim como, para sugerir metodologias de trabalho e/ou alterações 

no programa.  

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

- leituras de textos escritos e imagéticos 

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

educativos 

- discussões dialógicas em pequenos e grandes grupos  

- vivências de situações de pesquisa ou ensino com mídias 

 

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 prévias e 

discussões em classe (20%), leituras de mídias (20%), seminários (30%) e realização de 

atividades práticas com uso e/ou pesquisa de mídias (30%), considerando os meios de 

comunicação e os estudantes na sociedade atual, sua produção de subjetividades e 

o alcance didático e psicológico das mídias em situações de ensino e de 

aprendizagem. 

. 

 

7   PROPOSTA DE CRONOGRAMA  

Agosto a  setembro 

1) As tecnologias na escola, em busca de uma pedagogia com os meios de comunicação 

(REVISTA COMUNICAR, Huelva) 

2) Rivortelo (Nova  Escola) 

3) Atividade de entrevista com ex-professoras delas para conhecer a relação que tiveram 

com as mídias e/ou tecnologias a ser apresentada em... 

 

OUTUBRO 
2/4 O que é mídia? Escritura de conceitos de mídia e apresentação dos dados sobre esta 

temática pela ALINE (PPGE/Fae) nossa vida com a tv 

Texto Orozco Gomes: Comunicação, educação e novas tecnologias-  

 

9-11  Texto Tania M. E. Porto: Televisão e escola: escolas paralelas 

      Tecnologia, mídia e educação  (power point, Tânia)  

 

16-18 Eu etiqueta - Carlos Drummond de Andrade 

Texto Rosa Fischer (In: Tânia Porto e Lúcia Peres (2006, pág. 65 a 78); 

Os novos cinqüentões (power point) 

 

23 a 25  SEMINÁRIO pelas alunas 



LEITURAS: Os novos modos de compreender: a geração do audiovisual ao computador 

Pierre Babin e Marie Kouloumdjian (1989) início até a pág.37-   

TRABALHO 1: APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO com dados das entrevistas com 

ex professoras  refletidas  

 

NOVEMBRO 

30 outubro, 1º novembro  

 Texto Tania Porto: Escola e meios de comunicação (livro Heloisa Penteado, Pedagogia 

da Comunicação, pág.23 a 50)  

PORTO,  livro A TV na escola (pág. 29 a 36 e 87 a 128) (power point tânia) 

 

6,  8, 13 Rosária Sperotto (O Caso pokemon: a mídia como produção de subjetivid@des 

high.tec. na infância) e análise de filmes/vídeos 

 

20, 22, 27 e 29  textos Moran, Ferrés  (leituras de mídias) 

Atividades práticas com uso e/ou pesquisa de mídias 

Subjetividades 

 

DEZEMBRO  

Preparação, apresentação e entrega dos trabalhos/pesquisas produzidas pelos grupos 

Avaliação da disciplina 
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