
  

                          

                            

 

  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

PLANO DE ENSINO 

 
PROGRAMA (Ficha N

o
 2 – parte variável) 

 

Disciplina: Arte, Estética e Cultura da Mídia 

Código:  OC055 OPT                                                   Pré-requisito:  não há 

Natureza: Semestral  ( X )                                            Anual: (    )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 60h 

                          Aulas práticas: - 

 Total: 60h 

 Créditos: 04 

Ementa: Estética como conceito e disciplina. Estética na esfera da indústria cultural e da cultura 

de massa. Arte, comunicação e cultura da mídia. 

 

 

OBJETIVOS:  

Geral: 

 Compreender os fenômenos estéticos da comunicação de modo a desenvolver a 

indagação e a reflexão crítica acerca da arte e suas relações com a cultura da mídia. 

Específicos:  

 Fornecer um panorama sobre a natureza da arte e da percepção estética e proporcionar 

bases para uma compreensão e interpretação estética dos fenômenos contemporâneos.  

 Despertar um olhar crítico sobre os movimentos culturais e a própria noção de 

valorização da arte instrumentalizando o futuro profissional da comunicação a práticas 

mais eficientes e equilibradas nesta área. 

 Compreender a tensão da ideologia arte-mercado que se estabelece a partir do 

desenvolvimento da cultura de massa ao longo dos séculos XVIII ao XX. 

 Desenvolver um olhar crítico sobre as manifestações artísticas nos vários seguimentos 

culturais (erudito, popular, midiático) de modo a realizar coberturas mais eficientes e 

equilibradas no jornalismo cultural bem como na atuação em outras áreas da 

comunicação social relacionadas a esse cenário. 

 

PROGRAMA: 

 

UNIDADE 1 - Estética como conceito e disciplina.  

1.1 Conceito e desenvolvimento da Estética 

1.2 Do belo ao grotesco: transformações culturais e históricas no entendimento e valorização da 

arte 

 

 UNIDADE 2 - Estética na esfera da indústria cultural e da cultura de massa 

2.1 A arte e a cultura sob o impacto do desenvolvimento da mídia 

2.2 Da indústria cultural à cultura da mídia: choques entre conceitos e ideologias 

2.3 O cinema e a tensão arte x mídia 

  

 UNIDADE 3 - Arte, comunicação e cultura da mídia. 
3.1 Da cultura da mídia à cibercultura 

3.2 Novas estéticas e novas práticas culturais no cenário midiatizado 

3.3 A cultura de fãs 

3.4 Estéticas e narrativas transmidiáticas 
 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 

Aula expositiva dialogada com uso de recursos multimídia 

Debate a partir de materiais midiáticos diversificados 

Estudo de texto (acadêmicos e midiáticos) 

Visita técnica/de campo 

Conversa com convidados. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

Atividade 1 – análise e interpretação de texto e filme 

Critérios de avaliação: Clareza e coerência; Respeito à norma culta; Consistência nos 

argumentos; aplicação adequada dos conceitos estudados 

 

Atividade 2 – Seminário sobre cinema (escolas/movimentos) 

Critérios de avaliação: serão entregues em aula em conjunto com as orientações para as 

análises/apresentações dos grupos 

 

Atividade 3 – Análise estética de produto midiático 

Critérios de avaliação: serão entregues em aula em conjunto com as orientações para as 

análises/apresentações e texto final. 

 

OBS: Outras atividades serão realizadas em aula e poderão ser consideradas como parte da nota 

das atividades citadas acima. 
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