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Ementa 

 

Estudo do mercado da comunicação em âmbito regional. Identificação de características, limites e 
tendências da produção jornalística nos diferentes meios (impresso, sonoro, audiovisual e digital). 
Produção independente. Demandas sociais em comunicação: aspectos políticos, culturais, econô-
micos e geográficos. Formulação de projetos e campanhas jornalísticas voltados às potencialida-
des regionais de público, localidade e interesse segmentado. 

Objetivos 

Apresentar um panorama da realidade region al em comunicação na Amazônia, identificando os 
grupos e empresas de mídia presentes nos esta dos da região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins) para discutir, dentre outras questões, suas estratégias de atuação e 
problematizar as estruturas de propriedade cru: ada; 
- Analisar a(s) representação(ões) da realidade regional veiculadas pelos meios de comunicação do 
Norte do Brasil, como também de outras regR es e/ou circulação nacional, enfatizando, sobretudo, 
as demandas sociais em comunicação na Am zônia (desmatamentos, meio ambiente, projetos de 
colonização, povos indígenas, realização de gr andes obras, como as usinas hidrelétricas etc.); 
- Estudar os padrões de produção dos diferente s meios de comunicação (jornalismo impresso, 
radioj ornalismo, telej ornalismo, webj ornalism ), documentário etc.) da Amazônia, especificamente 
do estado de Rondônia. 

Conteúdo Programático 

1. Realidade regional em comunicação: aspectos conceituais 
1.1. Contextualização do tema: jornal, rádio e televisão já nasceram regionais 
1.2. O videotape nos anos 1960, a formação das redes de televisão e a nacionalização das 
transmissões 
1.3. A redescoberta do regional no final da década de 90: um nicho de mercado para as empresas 
de comunicação 
1.4. A mídia de proximidade: o jornalismo local ou regional 
1.5. Duas perspectivas para o estudo da realidade regional em comunicação: o ponto de vista do 
mercado versus o ponto de vista da(s) representação(ões) 

2. A realidade regional em comunicação na Amazônia 
2.1. Os sistemas de comunicação na Amazônia 

2.1.1. Os grupos de comunicação de grande expressão política e econômica 
2.1.2. Os grupos médios de comunicação 
2.1.3. As redes religiosas de comunicação 
2.1.4. As redes públicas, estatais e educativas de comunicação 

2.2. Os sistemas de comunicação em Rondônia 
2.2.1. Jornais impressos 
2.2.2. Emissoras de televisão 
2.2.3. Rádios 
2.2.4. ~jornais 
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Conteúdo Programático 

3. A(s) representação(ões) midiática(s) da realidade regional do Norte do Brasil e as 
demandas sociais em comunicação na Amazônia 

3.1. A questão ambiental na Amazônia 
3.1.1. O conflito civilização versus natureza no discurso da revista Veja e nos documentários 
de Adrian Cowell 
3.1.2. Os desmatamentos nos jornais O Liberal do Pará e  Crítica de Manaus 
3.1.3. Conflitos agrários, mortes no campo e as representações midiáticas locais. 
3.1.4. Políticas públicas, hidrelétricas e os discursos desenvolvimentistas. 

4. Os meios de comunicação da Amazônia: o caso de Rondônia 
4.1. O estudo dos padrões de produção dos diferentes meios de comunicação rondonienses 
(jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, documentário etc.) 

4.2. A análise da(s) representação(ões) da realidade rondoniense veiculadas pelos meios de 
comunicação locais 

Metodologia 

- Aulas temáticas expositivas e dialogadas; 
- Discussão de textos teóricos; 
- Seminários. 

Avaliação 

1. 02 (duas) provas individuais; 
2. Seminário em grupo 
3. Trabalho final. 

OBS.: A nota final será a média aritmética das avaliações feitas; inclusive a nota de participação 
em sala de aula; o uso de eletrônicos como o smartphone serão permitidos em sala de aula desde 
que requisitados pela professora desta disciplina. A prova repositiva será realizada de acordo com o 
calendário e as normas do Departamento de Jornalismo. 

OBS.: O conteúdo deste plano de aulas poderá sofrer modificações no decorrer da disciplina. 
Portanto, leia com atenção e sempre consulte qual atividade será necessária para cada 
semana. 

Bibliografia Básica 

BUENO, Wilson da Costa. "Jornal do interior: conceitos e preconceitos". In: ASSIS, Francisco de 
(Org.). Imprensa do interior: conceitos e contextos. Chapecó, SC: Argos, 2013 
CASTRO, Fábio Fonseca de. "Sistemas de comunicação na Amazônia". In: Revista Fronteiras - 
Estudos Midiáticos, volume 14, número 3, setembro/dezembro 2012. 
COSTA, Luciana Miranda. "Sangue na Floresta: a cobertura da imprensa local e nacional sobre o 
assassinato da missionária Dorothy Stang e sobre a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto". In: 
Anais do V Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ambiente e Sociedade, 4 a 7 de outubro de 2010, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis. 
DAVIS, Shelton H. Vítimas do milagre: o desenvolvimento e os índios do Brasil. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 
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Bibliografia Básica 

FERREIRA, Paulo Roberto. "Mais de 180 
Encontro Nacional da Associação Brasileira 
de abril de 2005, Centro Universitário Feevale, 
LONDON, Mark. A última floresta: a Amazônia 
Fontes, 2007. 
LUFT, Schirley. Jornalismo, meio Ambiente 
Liberal do Pará e A Crítica do Amazonas. São 
Zhouri,A ; Laschefski, K. Desenvolvimento 
UFMG, 2010. 

anos de imprensa na Amazônia". In: Anais do 30  

de Pesquisadores de História da Mídia, 14 a 16 
Novo Hamburgo. 

na era da globalização. São Paulo: Martins 

e Amazônia: os desmatamentos nos jornais O 
Paulo: Annablume/Fapesp, 2005. 

e conflitos ambientais. Belo Horizonte: Editora 

Bibliografia Complementar 

ALBUQUERQUE, Lúcio. Da caixa francesa 
Porto Velho: S/E, 2009. 
COSTA, Selda Vale da e COSTA, Antônio José 
cinema". In: Cadernos de Pesquisa - Número 
do Cinema Brasileiro, 2010. 
PERES, João. Corumbiara, caso enterrado. 
TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão 

à internet: 100 anos da imprensa em Rondônia. 

da. "O cinema na Amazônia & a Amazônia no 
Especial. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisadores 

São Paulo: Elefante, 2015. 
Rondon. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
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19/02 —Apresentação do plano de ensino e de aulas da disciplina. 
Para a próxima aula: Texto 01: BUENO, Wilson da Costa. "Jornal do interior: conceitos e preconceitos". In: ASSIS, 
Francisco de (Org.). Imprensa do interior: conceitos e contextos. Chapecó, SC: Argos, 2013. 

26/02 - Texto 01: BUENO, Wilson da Costa. "Jornal do interior: conceitos e preconceitos". In: ASSIS, Francisco de 
(Org.). Imprensa do interior: conceitos e contextos. Cliapecó, SC: Argos, 2013; para a próxima aula, cada aluno deve 
procurar por textos publicados na mídia impressa ou eletrônica referentes à temática. 

12/03 - Cada aluno deve apresentar a tarefa repassada na aula anterior: apresentar texto referente ao texto de Wilson 
Bueno. Para a próxima aula texto 02: : CASTRO, Fábio Fonseca de. "Geopolítica da comunicação na Amazônia". In: 
Comunicação & Sociedade. Ano 33, número 57, janeiro/junho 2012. 

19/03 - Texto 02: CASTRO, Fábio Fonseca de. "Geopolítica da comunicação na Amazônia". In: Comunicação & 
Sociedade. Ano 33, número 57, janeiro/junho 2012. 
Para a próxima aula texto 03: SHELTON, Davis. "A ascensão da agroindústria no Brasil". In: Vitimas do Milagre - O 
desenvolvimento e os índios no Brasil. (p. 141 a 165); 

26/03 - Texto 03: SHELTON, Davis. "A ascensão da agroindústria no Brasil". In: Vitimas do Milagre - O 
desenvolvimento e os índios no Brasil. (p. 141 a 165); para a próxima aula, alunos devem apresentar publicações na 
mídia referente à temática e realizar a leitura do texto 04: SHELTON, Davis."O desflorestamento da Amazônia 
brasileira". In: Vitimas do Milagre - O desenvolvimento e os índios no Brasil. (p. 166 a 190); 

02/04 - Texto 04: SHELTON, Davis."O desflorestamento da Amazônia brasileira". In: Vitimas do Milagre - O 
desenvolvimento e os índios no Brasil. (p. 166 a 190); 

09/04 - Documentário: Na trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau, de Adrian Cowell. 

16/04 - Primeira prova individual. 

23/04 - Vistas às provas. Texto 05: LONDON, Mark. "E então chegou o gado "e "Celeiro do futuro" (p. 203 a 248). 
Iii: A última floresta: a Amazônia na era da globalização. 

30/04 - Texto 05 (dois capítulos): LONDON, Mark. "E então chegou o gado " e "Celeiro do futuro" (p. 203 a 248). In: 
A última floresta: a Amazônia na era da globalização; para a próxima aula: Texto 06 (dois capítulos): "Os esquecidos", 
"Terra, violência e esperança" (p. 249 a 314). 

07/05 —Texto 06 (dois capítulos): LONDON, Mark. "Os esquecidos", "Terra, violência e esperança" (p. 249 a 314). 
Para a próxima aula Texto 07 LUFT, Schirley. "Imprensa e meio ambiente" (39 a 66). 

14/05) - Texto 07 LUFT, Schirley. "Imprensa e meio ambiente" (39 a 66) e exibição do documentário Mal aram Irmã 
Dorothy (Daniel Junge, 2007). Para a próxima aula texto 08: LUFT, Schirley. Opção metodológica - análise do 
discurso (p. 85 a 103). 

21/05 - Texto 08: LUFT, Schirley. Opção metodológica - análise do discurso (p. 85 a 103).Documentário Belo Monte, 
anúncio de uma guerra (André D'Elia, 2012) 

28/05 - Texto 08: LUFT, Schirley. Opção metodológica - análise do discurso (p. 85 a 103); exibição do documentário 
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.Jaci, sele pecados de unia obra amazônica (Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, 2015); alunos devem definir a 
temática a ser apresentada nos seminários. 

04/06 - Segunda prova individual. 

11/06 - Vistas às provas; apresentação do primeiro esboço do seminário. 

18/06 - Apresentação do esboço final seminário. 

25/06 - Apresentação seminário. 

02/07 - Entrega das médias finais da disciplina. 

10/07 - Prova repositiva. 

013S.: O cronograma de aulas pode ser alterado de acordo com as necessidades da disciplina. 


