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Ementa da Disciplina 

Limites da perspectiva do jornalismo como um espelho da realidade. O desenvolvimento dos conceitos de agenda-
setting e agenda-bui/ding. As relações entre fontes e jornalistas. Os conceitos de gatekeeping e de newsmaking na 
produção jornalística. Debates sobre o problema da objetividade jornalística. Conceitos, critérios de noticiabilidade e 
valores-notícia. Fundamentos epistemológicos em teorias do jornalismo: teoria do espelho, teoria da ação pessoal ou 
teoria dos gatekeepers, teoria da ação política, teoria organizacional, teoria estruturalista, teorias culturais e teoria 
interacionista. Rotinas produtivas, processos de seleção e ordenamanto das notícias, intencionalidade e ideologia. 
Processos de construção das notícias entre a pauta e a pós-edição. Notícia e produção do acontecimento jornalístico. 
A notícia como construto social. Os estudos do jornalismo e o mito do contrapoder. Estudos de casos na perspectiva 
das teorias do jornalismo. 

Objetivos 

Identificar e desenvolver competências dos discentes no que diz respeito ao seu domínio sobre lógicas e processos 
do campo jornalístico. Debater as configurações da informação na idade mídia entendendo e caracterizando os seus 
aspectos de seleção, produção e ordenamento no campo jornalístico. Problematizar a construção e a recordação do 
acontecimento jornalístico, atentando para como as atualizações e os deslocamentos de sua narrativa incidem nos 
campos da opinião pública e da memória social. Incentivar a discussão teórica e empírica do jornalismo através das 
escolas, correntes e perspectivas de importância para os estudos da área. Pensar os objetos empíricos de referência 
por trás de cada perspectiva teórica entendendo suas principais problemáticas de pesquisa. Exercitar a construção 
de problemáticas concretas entre os alunos e alunas para análise interpretativa dos objetos e aspectos empíricos de 
referência selecionados. 

Conteúdo Programático 

Transformações da notícia entre o saber mais rápido, o saber imediatamente e o saber antes. Pensando o jornalismo 
como um sistema de conhecimento. Episteme e formas de racionalidade do campo. Lógicas de produção da notícia. 
Da cultura jornalística aos diversos modelos de organização profissional. Desenvolvimento da imprensa no país e no 
mundo. As interseções de tecnologia, capital financeiro e ethos midiatizado. Espaço público, cultura democrática e 
participação política. Imparcialidade, intencionalidade e ideologia. Revisita ao problema da objetividade jornalística. 
Representatividade e relações de poder. Formas de resistência através (e dentro) do jornalismo. Definições sobre a 
opinião pública. Identidades e ficções histórico-políticas. Jornalismo e memória. Liberdade de expressão e cidadania 
comunicativa. Ideologia, cultura política e as diferentes janelas de observação do real. Problematizando os critérios 
de noticiabilidade e os valores-notícia. Teoria do espelho. Teoria da ação pessoal ou do gatekeeping. Teorias sobre a 
ação política. Teoria organizacional. Teorias culturais e construcionistas. Teorias de agenda-setting, agenda-building 
e framing. Teoria do newsmaking. Teoria estruturalista. Teoria interacionista. Estudos em andamento e problemáticas 
mais recentes do jornalismo brasileito. 

Estratégias Metodológicas de Ensino 

Aulas teóricas de estrutura expositiva e dialogada com leituras prévias aos encontros. Rodas de discussão. Debates 
e seminários avaliativos. Exercícios de crítica e análise interpretativa. Estudos de casos jornalísticos. 

Critérios de Avaliação 

Nos processos de avaliação da disciplina os alunos e alunas serão orientados a realizar: (1) dois seminários sobre as 
perspectivas teóricas e os conceitos trabalhados em sala, valendo cada um deles 50 pontos, a partir das leituras já 
programadas para suas respectivas datas; (2) dois debates com os colegas sobre os textos que fundamentam seus 
seminários, cada um também valendo 50 pontos. Toda apresentação terá o caráter de comunicação oral, devendo 
contemplar: (1) os principais autores responsáveis pela perspectiva teórica e pelo conceito em pauta; (2) definições 
gerais dos mesmos; (3) exemplos e casos escolhidos pelos discentes que ilustrem essas problematizações teóricas. 
Para os casos de menor compromisso com as atividades aqui previstas será agendada uma avaliação repositiva. Se 
as atividades da primeira ou segunda etapa forem descumpridas, o discente acaba automaticamente reprovado na 
disciplina, visto que a reposição apenas se aplica a notas já obtidas que sejam inferiores a 60 pontos. No término do 
semestre letivo, as notas um e dois são somadas para o cálculo da média aritmética simples conforme o número e a 
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qualidade dos seminários e debates realizados pelos discentes. E o lançamento das médias finais será realizado no 
Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU) num período hábil para atendimento dos pedidos de revisão na 
data e no horário que forem determinados pelo professor ministrante da disciplina. 

Referências Básicas 

BELTRÃO, Luís. Iniciação à filosofia do jornalismo. São Paulo: EDUSP, 2003. 

FILHO, A. G. O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. Florianópolis: Insular, 2012. 

FRANÇA, Vera Veiga; ALDÉ, Alessandra; RAMOS, Murilo César (orgs.). Teorias da comunicação no Brasil: reflexões 
contemporâneas. Salvador: EdUFBA; Brasília: Compôs, 2014. 

LIPPMANN, Walter. Opinião pública. Petrópolis: Vozes, 2008. 

PENA, Felipe. Teorias do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005. 

SPONHOLZ, Liriam. Jornalismo, conhecimento e objetividade: além do espelho e das construções. Florianópolis: 
Insular, 2009. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 2005. 

Referências Complementares 

BENETTI, Márcia; FONSECA, Virgínia S. (orgs.). Jornalismo e acontecimento: mapeamentos críticos. Florianópolis: 
Insular, 2010. 

CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999, v. 2. 

FALLOWS, James. Detonando a notícia: como a mídia corrói a democracia americana. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1997. 

LEAL, B. 5.; ANTUNES, E.; VAZ, P. B. (orgs.). Para entender o jornalismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

MAROCCO, B.; BERGER, C. (orgs.). A era glacial do jornalismo: teorias sociais da imprensa e pensamento crítico 
sobre os jornais. Porto Alegre: Sulina, 2006, 

MEDINA, C. A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus, 2003. 

MELO, J. M. Teorias do jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006. 

NETO, Antonio Fausto. Enunciando as realidades ou os modos de fabricação da realidade midiática? Comunicação, 
Mídia e Consumo, São Paulo, v. 2, n. 4, jan./jul. 2005, p. 29-48. 

NORA, P. O regresso do acontecimento. In: LE GOFF, J. (org.). Fazer história. São Paulo: Bertrand, 1974, p. 243-262. 

SÁDABA, Teresa. Framing: eI encuadre de noticias en eI binomio terrorismo-medios. Buenos Aires: La Crujía, 2007. 

SANTAELLA, L.; LEMOS, R. Redes sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paufus, 2010. 

SODRÉ, Muniz. A narração do fato: notas sobre uma teoria do acontecimento. Petrópolis: Vozes, 2009. 

SOUSA, Jorge Pedro. Teorias da notícia e do jornalismo. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2002. 
THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade. Petrópolis: Vozes, 1995. 

VARELA, Aida. Informação e construção da cidadania. Brasília: Thesaurus, 2007. 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
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Datas Tópicos de Discussão Referências 

12 Encontro 
(22/02) 

Introdução aos tópicos e métodos 
de avaliação da disciplina. 

Nenhuma. 

22 Encontro 
(01/03) 

Pensando o jornalismo como sistema de 
conhecimento e as mudanças da notícia 

entre os séculos XX e XI. 

MAROCCO, Beatriz; BERGER, Christa (orgs.). 
A era glacial do jornalismo: teorias sociais da 

imprensa e pensamento crítico sobre 
os jornais. Porto Alegre: Sulina, 2006. 

32 Encontro 
(08/03) 

Jornalismo e midiatização digital. 
SANTAELLA, Lúcia; LEMOS, Renata. Redes 

sociais digitais: a cognição conectiva 
do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010. 

42 Encontro 
(15/03) 

Espaço público, cultura democrática 
e participação política. 

FALLOWS, James. Denotando a notícia: 
como a mídia corrói a democracia americana. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

52 Encontro 
(22/03) 

Problematizando os conceitos 
de intencionalidade, imparcialidade 

e objetividade jornalística, 

SPONHOLZ, Liriam. Jornalismo, conhecimento 
e objetividade: além do espelho e das 
construções. Florianópolis: Insular, 2009. 

62 Encontro 
(29/03) 

Representatividade, ideologia 
e relações de poder. 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999, v. 2. 

79 Encontro 
(05/04) 

Informação, identidade cultural e 
cidadania comunicativa, 

VARELA, Aida. Informação e construção da 
cidadania. Brasília: Thesaurus, 2007. 

82 Encontro 
(12/04) 

Definições e mudanças do conceito 
de opinião pública. 

LIPPMANN, Walter. Opinião pública. 
Petrópolis: Vozes, 2008, 

92 Encontro 
(19/04) 

Jornalismo e memória. 
NORA, Pierre. O regresso do acontecimento. 

In: LE GOFF, Jacques (org.). Fazer história. São 
Paulo: Bertrand, 1974, p. 243-262. 

10 Encontro 
(26/04) 

Valores-notícia e critérios 
de noticia bilidade. 

SOUSA, Jorge Pedro. Teoria da notícia e 
do jornalismo. Florianópolis: Letras 

Contemporâneas, 2009. 

11 Encontro 
(03/05) 

Ideologia do espelho frente às 
teorias do jornalismo. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do 
jornalismo: porque as notícias são como 

são. Florianópolis: Insular, 2005, 

129 Encontro 
(10/05) 

Teoria da ação pessoal ou 
dos gatekeepers. 

PENA, Felipe. Teorias do jornalismo. 
São Paulo: Contexto, 2005. 

132 Encontro 
(17/05) Teoria da ação política. 

BELTRÃO, Luís. Iniciação à filosofia do 
jornalismo. São Paulo: EDUSP, 2003; 

FILHO, A. G. O segredo da pirâmide: para 
uma teoria marxista do jornalismo. 

Florianópolis: Insular, 2012. 
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142  Encontro 

(24/05) 
Teoria organizacional. 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações 
de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

159 Encontro 

(07/06) 
Estruturalismo e construtivismo. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do 
jornalismo: porque as notícias são como 

são. Florianópolis: Insular, 2005. 

162  Encontro 
(14/06) 

Teorias de agenda setting, agenda 
building e media framing. 

SÁDABA, Teresa. Framing: ei encuadre 
de noticias en ei binomio terrorismo-medios. 

Buenos Aires: La Crujía, 2007; 

THOMPSON, J. B. A mídia e a 
modernidade. Petrópolis: Vozes, 1995. 

172 Encontro 
(21/06) 

Pensando a produção e a recordação 
do acontecimento jornalístico 

pela perspectiva teórica da construção 
de notícias (ou newsmaking). 

BENETTI, Márcia; FONSECA, Virgínia (orgs.). 
Jornalismo e acontecimento: mapeamentos 

críticos. Florianópolis: Insular, 2010. 

SODRÉ, Muniz. A narração do fato: notas 
sobre uma teoria do acontecimento. 

Petrópolis: Vozes, 2009. 

182 Encontro 
(28/06) 

Teorias culturais. 

LEAL, Bruno Souza; ANTUNES, Elton; 
VAZ, Paulo Bernardo (orgs.). 

Para entender o jornalismo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2014; 

MELO, José Marques de. Teorias do 
jornalismo: identidades brasileiras. São 

Paulo: Paulus, 2006. 

192 Encontro 
(05/07) 

Teoria do interacionismo simbólico, 
SOUSA, Jorge Pedro. Teoria da notícia e 

do jornalismo. Florianópolis: Letras 
Contemporâneas, 2009. 

202  Encontro 
(12/07) 

Trabalhos teóricos em andamento e 
problemáticas mais recentes 

dos estudos brasileiros de jornalismo. 

FRANÇA, Vera Veiga; ALDÉ, Alessandra; RAMOS, 
Murilo (orgs.). Teorias da comunicação 

no Brasil: reflexões contemporâneas. Salvador: 
EdUFBA; Brasília: Compôs, 2014. 
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