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EMENTA Comunicação comparada (80h) 

Os meios de comunicação: ideologias, filtros, linhas editoriais, monopólios e oligopólios. Visibilidade e 
esfera pública. Indústria Cultural e colonialismo. Impactos da revolução industrial na produção 
jornalística. Globalização, internacionalização comunicacional e transformação cultural. Sociedade e 
poder midiático. A comunicação frente aos desafios da globalização, nacionalismo e regionalismo. 
Identidade, tradição e novas tecnologias. Teorias da Hipótese do Agendamento e Newsmaking na análise 
de conteúdos midiáticos. Exercícios de leitura e interpretação de conteúdos midiáticos que considere as 
condições de produção, circulação e consumo de mensagens. 

OBJETiVOS 

- Discutir e problematizar o papel das mídias como influenciadoras da cultura e possíveis 
limitadoras/direcionadoras de visões de mundo e opinião,- - pinião;
- Reconhecer aspectos de transparência e opacidade das mensagens visando compreender os possíveis 
discursos subjacentes da comunicação; 
- Comparar criticamente as diveras linguagens comunicacionais à linguagem jornalística em termos de 
estilos, estruturas, retóricas e de valores; 
- Analisar as diferentes formas de expressão utilizadas pelo jornalismo de acordo com a mídia de veiculação, 
princípios editoriais, e modos de consumo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

      

 

Módulo 1 
Conceitos básicos e diversidade midiática 

Revolução industrial e colonialismo 

    

   

/ 
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Industria cultural e produção jornalística 
Globalização e mundialização 
Agendamento e Newsmaking 
Políticas da comunicação 

Economia Política da Comunicação 

Módulo II 
Formas de pensamento e visões de mundo 

-Meios de Comunicação como extensões do homem 
-Comunicação e cultura 

-Identidades, tradições e tecnologias 
-Comunicação alternativa: resistências e Estado 

-Comparação de mensagens 
-Morfológica; Ideológica; de Conteúdo; de Gênero; Discursiva; Interpretativa; Estética; 

Veiculação; de Lugar de Poder. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Sala de aula invertida; 
- Aulas expositivas; 
- Debates e discussões; 
- Análise e comparação de mensagens dos meios de comunicação; 
- Uso de sala de aula virtual (Google Classroom) para disponibilização de conteúdos e para entrega 
e retomo de atividades. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação 
Serão avaliados o desempenho ao longo do curso e a apreensão de atividades e conteúdos 
propostos. Para isso a participação nas atividades propostas e nas aulas em geral é fundamental, 
assim como a leitura dos textos apresentados. 

Instrumentos de avaliação: 
A nota final será formada pela média alcançada a partir de duas notas parciais, uma referente a cada 
um dos módulos previstos para a disciplina. A cada uma das duas notas serão atribuídos conceitos 
de 0 a 100, sendo que a média obtida entre as duas será a nota final da disciplina. 
Os alunos que não alcançarem a nota mínima necessária para a aprovação, poderão se submeter a 
à avaliação repositiva. 
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C ro no grama 
Aula 

Data 
Conteúdo Atividade Referência 

Aula 1 

21/02 

- Apresentação da 

disciplina, 

- Aula 

disciplina. 

os objetivos 

procedimentos 

expositiva sobre 

e 

da 

Apresentação das referências 

da disciplina. 

Aula 2 

28/02 

- Textos e contextos 

de produção de 

conteúdo jornalístico. 

- Leitura e discussão 

do texto proposto. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. 

Dos meios às mediações-

Comunicação, Cultura e 

Hegemonia. Prefácio à 59  ed. 

em castelhano. 

Aula 3 

07/03 

- Textos e contextos 

de produção de 

conteúdo jornalístico. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto; 

- Análise coletiva de 

textos jornalísticos. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. 
 

Dos meios às mediações-

Comunicação, Cultura e 

Hegemonia. Prefácio à 52  ed. 

em castelhano. 

Aula 4 

14/03 

- Textos e contextos 

de produção de 

conteúdo jornalístico. 

- Leitura 

texto 

análises 

por duplas. 

- Apresentação 

jornalísticos 

e discussão do 

proposto; 

de 

de textos 

realizadas 

MARTIN-BARBERO, Jesús. 

Dos meios às mediações-

Comunicação, Cultura e 

Hegemonia. Prefácio à 5 	ed. 

em castelhano. 

Aula 5 

21/03 

- Textos e contextos 

de produção de 

conteúdo jornalístico. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto; 

- Apresentação de 

análises de textos 

jornalísticos realizadas 

por duplas. 

MARTIN-BARBERO, Jesús. 

Dos meios às mediações-

Comunicação, Cultura e 

Hegemonia. Prefácio à 52  ed. 

em castelhano. 

Aula 6 

28/03 

- Leitura e discussão do 

texto proposto; 

MELO, 	José 	Marques 	de. 

Estudos 	de 	jornalismo 



- Análise comparativa 

de textos e produtos 

jornalísticos, 

- Apresentação de 

análises de textos 

jornalísticos realizadas 

por duplas. 

Comparado. 	São 	Paulo: 

Pioneira, 1972. 

Aula 7 

04/04 

Análise comparativa 

de textos e produtos 

jornalísticos. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto; 

- Apresentação de 

análises de textos 

jornalísticos realizadas 

por duplas. 

MELO, José Marques de. 

Teoria do Jornalismo: 

identidades brasileiras. São 

Paulo: Paulus, 2006 

Aula 8 

11/04 

- Análise comparativa 

de textos e produtos 

jornalísticos. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto; 

- Apresentação de 

análises de textos 

jornalísticos realizadas 

por duplas. 

MELO, José Marques de. 

Teoria do Jornalismo: 

identidades brasileiras. São 

Paulo: Paulus, 2006 

Aula 9 

18/04 

- Primeira avaliação; 

- Entrega dos textos 

de avaliação 

- Apresentação, por 

duplas de alunos, de 

análises de textos e 

produtos jornalísticos 

O conjunto dos textos 

utilizados. 

- 

Aula 10 

25/04 
- Primeira avaliação. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto, com 

apresentação do tema 

por grupos de alunos. 

O conjunto dos textos 

utilizados. 

Aula 11 

02/05 

- Análise comparativa 

de textos jornalísticos, 

- Leitura e discussão do 

texto proposto, com 

apresentação do tema 

por grupos de alunos. 

MCLUHAN, 	Marshall. 	Os 

meios de comunicação como 

extensões do homem. São 

Paulo, SP: Cultrix, 1974. 

Aula 12 

09/05 

- Análise comparativa 

de textos jornalísticos, 

- Leitura e discussão do 

texto proposto, com 

apresentação do temameios 

por grupos de alunos.extensões 

- Abordagem de textos 

de veículos de 

comunicação. 

MCLUHAN, 	Marshall. 	Os 

de comunicação como 

do homem. São 

Paulo, SP: Cultrix, 1974. 

Aula 13 

16/05 

- Análise comparativa 

de textos jornalísticos. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto, com 

apresentação do tema 

por grupos de alunos. 

- Abordagem de textos 

de veículos de 

comunicação. 

BOLANO, 	César 	Ricardo 

Siqueira. 	Qual 	a 	lógica 	das 

políticas de comunicação no 

Brasil? São Paulo, SP: Paulus, 

2007. 

Aula 14 

23/05 

- Análise comparativa 

de textos jornalísticos, 

- Leitura e discussão 

do texto proposto, com 

apresentação do tema 

por grupos de alunos. 

	

OLANO, 	César 	Ricardo 
 

B 

	

Siqueira. 	Qual 	a 	lógica 	das 
 

políticas de comunicação no 

Brasil? São Paulo, SP: Paulus, 

2007. 



não Colferai 

- Abordagem de textos 

de veículos de 

comunicação. 

Aula 15 

30/05 

- Análise comparativa 

de textos jornalísticos. 

- Leitura e discussão do 

texto proposto, com 

apresentação do tema
Siqueira. 

por grupos de alunos. 
 

- Abordagem de textos 

de veículos de 

comunicação. 

BOLANO, 	César 	Ricardo 

Qual 	a 	lógica 	das 

políticas de comunicação no 

Brasil? São Paulo, SP: Paulus, 

2007. 

Aula 16 

06/06 

- Segunda avaliação; 

- Entrega dos textos 

de avaliação, 

- Leitura e discussão de 

texto proposto; 

- Abordagem de textos 

de veículos de 

comunicação. 

O conjunto dos textos 

utilizados. 

Aula 17 

13/06 

- Segunda avaliação; 

- Encerramento. 

- Discussão e avaliação 

em grupo da disciplina, 

O conjunto dos textos 

utilizados. 
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