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EMENTA 

 
Introdução aos estudos sobre comunicação e comunidade. Conceitos. Principais perspectivas analíticas para sua 
explicação e práxis política. A relação necessária entre comunicação, sociedade e comunidade. Comunicação como 
diálogo, interação, partilha, transversalidade e fenômeno multidimensional. Comunidade vista como sujeito, objeto e 
lugar social das práticas cotidianas de comunicação. Indivíduo e comunidade: identidade, grupo, etnia, gênero, classe, 
papel e movimento social. Distinção entre comunicação, mídia e informação: sua natureza, media, processos e práticas 
da ordem institucional ou societária. Metodologia e técnicas da pesquisa-ação. Estudos de caso sobre comunidades 
tradicionais ou  de interesse, socialmente construídas [Heller,Agnes], ou práticas sociais comunitárias de comunicação 
(encontros presenciais, eventos, rádio e TV, noticiosos, blogs,web, cinema, site, portal, e redes digitais comunitárias).  
       

OBJETIVOS 

 
Fornecer a(o)s aluna(o)s as noções básicas acerca da práxis da comunidade e da comunicação societária na sua 
dimensão comunitária, abordando sua natureza, sujeito e objeto, processos e práticas sociais, bem como as relações, 
interações e vínculos comunitários, que advém, na sua essência, da relação imanente entre comunicação, sociedade e 
comunidade, entre outros referenciais teóricos e práticos, necessários ao estudo dos temas centrais na disciplina  
  

METODOLOGIA  

 
O curso será ministrado em 17 semanas, com 34 aulas de duas horas cada, organizadas em duas unidades, através de 
exposições, seminários, leitura e discussão de artigos e breves capítulos de livros, recepção de áudios e DVDs 
temáticos, além da atividade prática do aluno nos estudos de casos sobre comunidades tradicionais ou de interesse, 
socialmente construídas [Heller, Agnes], e práticas sociais comunitárias de comunicação (encontros presenciais, eventos, 
rádio, noticiosos, web, blogs, cinema, site, portal e redes digitais comunitárias), onde em grupo definem seus projetos de 
investigação e a comunidade escolhida. 
As aulas são ministradas no horário contínuo das 10:40 às 12:20 horas [50’ cada], sendo que, além da bibliografia básica 
e/ou complementar, são inseridos vídeos ou áudios à exposição teórica ou seminário temático discente seguidos da 
participação oral dos alunos para o debate sobre a questão posta, indagações ou narrações de fatos ou eventos relevantes 
à produção do conhecimento sobre  práxis da comunidade e distinção entre esta e grupos sociais diversos 
 

AVALIAÇÃO  

 
A verificação da aprendizagem pelo professor ao final de cada unidade do curso terá como procedimento: 1) A participação ativa do 
(a) aluno (a) nas atividades teóricas e práticas (exposição docente, discussão de textos, áudios, DVDs e análise dos sites e portais 
selecionados); 2) A realização de estudo de caso  numa comunidade escolhida ou de uma atividade [projeto, veículo] de 
comunicação desta ou educativo de natureza comunitária; 3) Texto reflexivo, curto, individual, acerca da prática em comunidade, 
estudos em aula e seu processo de aprendizagem, entregue via e-mail, ao qual inclui o material de apresentação do seminário 
temático da 1ª unidade; 4) Texto com Fotos  do resultado do estudo de caso na 2ª  unidade e/ou memorial, se a pesquisa, 
preferencial em grupo ou individual, for apresentada na forma de vídeo ou áudio. 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, curto, individual acerca dos estudos em aula, e 60% 



no seminário e participação ativa, sendo que na 2ª unidade, teremos 70% na pratica em comunidade e 30% nas atividades em sala 
de aula (apresentação do resultado da pesquisa dos demais grupos e participação ativa). 
No caso de ausência nas aulas de Seminários [até  4 últimos ou 01 do texto de Agnes], justificadas, o aluno recu 
pera no processo de avaliação contínua, com apresentação do resumo do texto-base de cada seminário[ausente]. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Os conteúdos da d isc ip l ina,  observada sua natureza opc ional  curr icu lar,  a  ementa  e a  b ib l iograf ia  
ind icada,  são abordados na forma de exposição ora l  e de seminár ios temát icos bás icos inspi rados nas 
ideias de Agnes Hel le r,  onde são acresc idos textos dos autores  indicados e  ar t igos dentre  os  
apresentados em eventos acadêmicos c ient í f icos recentes,  a lém da le i tura de tex tos e not íc ias ,  áudios e 
v ídeos acerca de fatos  e fenômenos atuais  locais  e g lobais  que devem ser l idos cr i t icamente para 
entender as condições  objet ivas e subjet ivas sob as quais  se fundam a ex is tênc ia concreta das 
comunidades t radic iona is  e as modernas de  in teresse ,  suas cr ises  e perspect ivas de conservação,  
desenvolv imento  ou sua tendência à ex t inção,  face às  contradições que advém dos contextos locais ,  
regionais ,  nac ionais  e g lobal izantes do modo capi ta l is ta de produção a que estamos submet idos,  aos  
quais  se cont rapõem os atuais  movimentos soc ia is .  
 
O quadro de d is t r ibu ição dos conteúdos e  sua abordagem nas 34 aulas,  suger ido pelo  pro fessor,  será  
conf igurado a part i r  das condições dadas e do d iá logo permanente docente-d iscente fundado na 
pedagogia in terac ionis ta  de Paulo Fre i re.  
 

1. Introdução. Curso, ementa, objetivos, metodologia, programa e bibliografia. 
2. Introdução aos estudos sobre comunicação e comunidade. Conceitos. 
3. Principais perspectivas analíticas para sua explicação e práxis política 
4. Relação imanente entre comunicação, sociedade e comunidade.  
5. Comunicação como diálogo, interação, partilha, transversalidade e fenômeno multidimensional 
6. Análise de textos, imagens, áudios e vídeos, sites e portais complementares às aulas iniciais. 
7. Comunidade vista como sujeito, objeto e lugar social das práticas cotidianas da comunicação. 
8. Análise de textos, imagens, áudios e vídeos complementares ao tema da 7ª aula. 
9. Valor e história. Seres sociais, condições dadas, mudanças e sua historicidade. (Seminário). 
10.  Formas atuais e novas de agenciamento das informações nos lugares de vivência ou comunidades. 
11. Análise de textos, imagens, áudios e vídeos, sites ou portais complementares ao tema da 10ª aula. 
12. Estrutura da vida cotidiana. Cotidianidade, pensamento e ação. (Texto e Seminário). 
13. Indivíduo e Comunidade: uma contraposição real ou aparente? Conceitos. Classe social e estrutura social. 

Estamento e classe social. Status, estrato e estrutura social. Consciência, estrutura e mudança social. Status, classe.  As 
classes sociais no brasil. 

14. “Vozes Múltiplas Comunitárias Recriam Cidades e Metrópoles” [Texto e Seminário] 
15. Análise de textos, imagens, áudios, vídeos, sites ou portais relativos ao tema da 14ª aula 
16. Sobre Preconceitos: Classe, gênero, etnia, sexualidade, religião, moradia, homofobias (Seminário)  
17. Sobre Papéis Sociais: Indivíduo: Identidade e Movimento social. Luta de classe e movimento social na analise 

marxista. Estado e movimentos sociais. Movimentos sociais no Brasil. (seminário).  
18. Avaliação da aprendizagem a partir dos referenciais teóricos e práticos vistos na 1ª unidade. 
19. Distinção entre comunicação, mídia e informação: sua natureza, processos e práticas Inerentes à ordem 

institucional ou societária.. 
20. Metodologia e técnicas de pesquisa-ação. (texto, vídeo, aula expositiva). 
21. Elaboração dos projetos de pesquisa sobre comunidades ou formações sociais comunitárias.  

Práticas em grupo: planejamento, objetivos, delimitação do objeto, hipóteses, variáveis, técnicas de coleta: quantitativas e 
qualitativas; análise: verificação de hipóteses e conclusões. Relatório [texto, áudio, vídeo]. 

22. Comunidades de moradia e movimento dos sem-teto. Direito à cidade e qualidade da vida. [seminário] 
23. Atividade orientada de investigação sobre a comunidade escolhida e estudos de casos ( GTs.) 
24. Identidades, Sexualidade e a nova Família Homoafetiva.  [Texto e Seminário] 
25. Mulheres como identidade, movimento social e comunidade [texto e seminário] 
26. Comunidades tradicionais: pescadores e quilombolas [ texto e seminário]  
27. Comunidades de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência [texto e seminário] 
28. Juventude, estudante e direitos humanos nas áreas rurais e urbanas. Movimentos sociais e trabalho. 
29. Comunidades indígenas, assentamentos e famílias agrícolas.  [ texto, vídeo e seminário] 
30. Comunidades religiosas católicas e de raízes africanas [texto e seminário ] 



31. Apresentação dos resultados de estudos sobre meios comunitários de comunicação. 
32. Apresentação dos resultados de estudos de caso sobre as comunidades tradicionais 
33. Apresentação dos resultados dos estudos de caso sobre comunidades de interesse 
34. Apresentação dos resultados dos estudos de caso sobre comunidades de interesse 
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