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EM E NT A

Introdução aos estudos sobre comunicação e sociedade. Conceitos. Principais teorias e perspectivas analíticas e práxis política.
Leitura crítica acerca das múltiplas relações entre comunicação e sociedade: modos de produção social de conteúdos, meios,
mediação e cotidiano social. A sociedade: sujeito, objeto e lugar social das relações e interações humanas e das práticas cotidianas
da informação, mídia e comunicação. Mídia, técnicas, mercado, religião e poder. Instituições sociais, mercado e Estado. Indivíduo e
sociedade: identidade, grupo, classe, etnia, gênero, papel, movimento e consciência social. Conflitos sociais e Mudança. Processos
hegemônicos, movimentos de contestação e democracia. Pesquisa em campo de comunidades tradicionais, grupos sociais e
identidades em movimento ou de práticas sociais de comunicação e mídia (encontros presenciais, eventos, notícias, fotos, cinema,
áudio, rádio e televisão, web, portais, blogs e redes sociais).
OB JE T I VO S

Fornecer a(o)s aluna(o)s as noções básicas acerca das formações históricas das sociedades humanas e da comunicação
societária e institucional, seus objetos, processos e práticas sociais, bem como as relações, interações e cotidiano social
dos indivíduos, que advém, na sua essência, da relação imanente entre comunicação e sociedade e da estruturação das
sociedades capitalistas em classes e outras formas de estratificação social. Deste modo, objetiva-se: a) Problematizar as relações
entre a sociedade, os meios, os conteúdos e usos sociais das tecnologias da informação e comunicação; b) Debater as principais
contribuições sociológicas e das teorias da comunicação e mídia para a elaboração dos estudos de caso sobre os fatos e
identidades sociais em movimento, bem como acerca dos meios, sistemas, conteúdos e práticas sociais da comunicação.
M ET OD OL OGI A

O curso será ministrado em 17 semanas, com 34 aulas de duas horas cada, organizadas em duas unidades, através de exposições
orais, seminários temáticos, leitura e discussão de artigos e breves capítulos de livros, recepção de áudios e vídeos temáticos,
blogs, sites e portais, além da atividade prática do(a) aluno(a) nos estudos de caso sobre lugares rurais e urbanos de moradia,
comunidades, grupos e identidades sociais em movimento e práticas sociais de comunicação e mídia (encontros presenciais,
eventos, noticiosos, fotos, cinema, áudios, rádio e televisão, site, portal, blogs e redes sociais, ativismo digital), onde, em grupo,
definem seus projetos de investigação social.
A VAL IA Ç ÃO

A verificação da aprendizagem ao final de cada unidade terá como procedimento: 1) A participação ativa do (a) aluno (a) nas
atividades teóricas e práticas (exposição docente, discussão de textos, áudios, imagens, vídeos, filmes e análise dos blogs, sites e
portais selecionados e seminário); 2) A realização de pesquisa em campo numa localidade ou segmento social escolhido ou meio
de comunicação institucional ou societário; 3) Texto reflexivo, curto, individual ou coletivo, acerca da prática num grupo social
[projeto], estudos em aula e seu processo de aprendizagem, entregues, via e-mail, no qual inclui o material de apresentação do
seminário temático da 1ª unidade; 4) Texto com fotos dos resultados da pesquisa em campo na 2ª unidade e/ou memorial no caso
da pesquisa em grupo ter sido apresentada na forma de áudio ou vídeo. Na atividade grupal o participante deve estar presente
durante a realização/apresentação.
São critérios de pontuação na avaliação da 1ª unidade: 40% no texto reflexivo, individual ou coletivo, acerca dos estudos e projeto
em aula e 60% no seminário e participação ativa, sendo que, na 2ª unidade, teremos 70% na pratica de estudo de caso de um fato
social ou fenômeno da vida em sociedade e 30% nas atividades teóricas em sala de aula (apresentação em aula do resultado da
pesquisa e participação ativa nas apresentações dos estudos dos demais grupos discentes). No caso de ausência nas aulas de
Seminários (até 4), justificada ou não, o aluno recupera-se no processo da avaliação contínua através da

apresentação de resumo do texto-base de cada seminário (objeto da falta).
CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O

1. Introdução aos estudos sobre comunicação e sociedade. Conceitos . A vida em sociedade
como
necessidade humana.Processos de hominização. Alteridade, diferença e tolerância. Vivência tribal, familiar, grupal
e comunitária. Relação entre indivíduo e sociedade. Isolamento e Massificação. Conflito, cooperação e solidariedade.
Sociedade de classes. A estratificação social. A comunicação como necessidade humana. A relação imanente entre
comunicação e sociedade. Contato, diálogo, interação e cotidiano social.
2. Principais perspectivas analíticas para sua explicação e práxis política. Conceitos sociológicos (Florestan Fernandes) e teorias
da informação, comunicação e mídia. Concepção dialética da história (Gramsci). Teoria de campos (Pierre Bourdieu). Novos
paradigmas para a leitura da sociedade e da comunicação.

3. Leitura crítica acerca das múltiplas relações entre comunicação e sociedade: modos de produção social de conteúdos, meios,
mediação e cotidiano social.

4. A sociedade: sujeito, objeto e lugar social das relações e interações humanas e das práticas cotidianas da informação, mídia e
comunicação. Comunicação como diálogo, interação social, partilha, transversalidade e fenômeno multidimensional.

5. Mídia, técnicas, mercado, religião e poder: As estratégias discursivas e produtos midiáticos. Mídia do Capital. Mídia do Poder e
das Religiões. Alternativas. Comunitárias Formas atuais e novas de agenciamento das informações e da reprodução das mídias
hegemônicas.

6. As sociedades humanas. Modos históricos sociais de produção e desenvolvimento da humanidade. Vida em sociedade.
Indivíduos. Famílias. Grupos Sociais. Instituições sociais, mercado e Estado. Crises Estruturais e Reprodução Social e de Poder.
Conflitos Sociais e Mudança.

7. Indivíduo e sociedade: identidade, grupo, classe, etnia, gênero, papel, movimento e consciência social. Relação indivíduo e
sociedade e o papel dinâmico da educação e da cultura nas sociedades contemporâneas.

8. Práxis Política. Processos hegemônicos, movimentos de contestação e democracia. Democracia e Socialismo. Emancipação
humana. Ativismo social e as experiências de Fóruns e conselhos de políticas públicas.

9. Política de Identidade. Políticas públicas afirmativas, democráticas inclusivas. Mulheres como identidade, movimento social e
comunidade. Juventude, estudante e direitos humanos nas áreas rurais e urbanas. Pescadores, quilombolas, assentamentos e
famílias agrícolas. Moradia, segregação urbana e movimento dos sem-teto. Grupos religiosos católicos e comunidades de raízes
africanas.

10. Comunicação, informação e mídia: sua natureza societária ou institucional, processos e práticas sociais. Monopólio. Oligopólio.
Propriedade dos Meios. Propriedade Cruzada. Sistemas Público, Estatal e Privado. Mídia do Capital. Direito à Informação e à
Comunicação. Liberdade de Expressão. Direitos Sociais Universais.

11. Metodologia e Técnicas de Pesquisa-Ação ( Thiollent, Michel ). Exposição Oral ou Seminário. Bibliografia Indicada e Mostra de
Projetos realizados.

12. Análise de conceitos e de experiências humanas referenciadas em áudios, imagens, vídeos, portais e sites e redes sociais
(Institucionais) como atividade de aprendizagem em sala de aula.
13. Pesquisa em campo de comunidades tradicionais, grupos e identidades em movimento ou de práticas sociais de comunicação
e mídia (encontros presenciais, eventos, notícia, foto, cinema, áudio, rádio e tv, site, portal, blog e redes sociais). Elaboração dos
projetos, acompanhamento e apresentação dos resultados.
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