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EMENTA 

Comunicação, ideologia e poder. Comunicação e cidadania. Comunicação popular no Brasil e na América Latina. Redes 
sociais virtuais e a comunicação alternativa e  colaborativa em rede. Comunicação, movimentos sociais e participação. 
Experiências de comunicação popular, alternativa e comunitária. Educação para os meios. Políticas públicas e 
responsabilidade social em comunicação. 

 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

 Analisar criticamente as relacoes entre a midia e as audiencias, informacao e poder. 

 Discutir os processos comunicacionais e suas relações com o exercício da cidadania; 

 Estudar as concepções de comunicação popular e alternativa no Brasil e na América Latina e analisar suas 
atuais formas de manifestação; 

 Estudar a comunicação no contexto dos movimentos sociais e suas principais transformações favorecidas 
pelo desenvolvimento tecnológico; 

 Conhecer algumas experiencias de comunicacao popula ria;  

 Compreender algumas abordagens usadas para a prática da educação midiática. 

 Formular projetos de comunicação alternativa e comunitária. 

  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Por uma outra comunicação 

1. A questão do poder e da ideologia nos meios de comunicação de massa na sociedade 

contemporânea. 

2. O exercício do direito à comunicação como mecanismo de luta pelos direitos de cidadania. 

3. O que é comunicação popular, alternativa e comunitária? Revisando alguns conceitos. 

 

Unidade II - Movimentos sociais e comunicação  
4. A relação entre os movimentos sociais, cidadania e o direito à comunicação comunitária. 

5. Principais canais de informação e comunicação na dinâmica de organização e mobilização 

popular contemporânea: do alto falante à website. 

6. Movimentos sociais em rede. 

7. Estudos de caso. 

 

Unidade III - A relação entre comunicação e educação. 

 

8. O que é Educomunicação, Educação Midiática, Media Education, Media Literacy, 

Midiaeducação? 

9. Os percursos da Educomunicação na América Latina. 

10. A educação para os meios na construção de uma sociedade mais democrática. 
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11. Por uma visão mais crítica da mídia e o projeto de extensão "Comunicaê", vinculado ao 

Observatório da Mídia (DEPCOM/UFES), que realiza oficinas de leitura crítica nas escolas 

públicas da Grande Vitória. 

 

Unidade IV - Comunicação comunitária e políticas públicas 

12. Comunicação comunitária nos debates de políticas públicas em comunicação no Brasil. 

13. Estudos de caso. 

 

MÉTODOS DE ENSINO 

O conteúdo programático será apresentado por meio de debates e de aulas expositivas  relacionadas 

aos tex , podendo o professor solicitar, durante a 

aula, que o aluno faça comentários críticos sobre os mesmos. Também serão usados vídeos e outros 

conteúdos audiovisuais. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os alunos deverão elaborar projetos de comunicação alternativa e comunitária e apresentar seus 

trabalhos em forma de seminários. Além disso, serão avaliados a partir da realização de atividades, 

participação nos debates e discussão sobre os textos.  
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