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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
CADASTRAMENTO DE DISCIPLINAS - Stricto Sensu 

 

Nome do Curso ou Programa: Mídia e Cotidiano 

 

Nome da Disciplina: 

SEMINÁRIO II - Narrativas Jornalísticas na Sociedade Contemporânea 
       

Ministrada: X ME  DO  Ambos 

 

Carga Horária/Créditos 

Teóricos Teórico-Práticos Trabalho Orientado /  
Estágio Supervisionado 

Total 

Carga Horária N
o
 de Créditos Carga Horária N

o
 de 

Créditos 
Carga Horária N

o
 de 

Créditos 
Carga Horária N

o
 de Créditos 

60 4     60 4 

 

Ementa da Disciplina: 
Analisar as teorias do jornalismo e suas aplicações nas rotinas de produção da mídia, particularmente os conceitos de 

agenda setting, gatekeeper e espiral do silêncio. A verossimilhança e credibilidade nos meios de comunicação. As 

narrativas baseadas no senso comum e os efeitos de sentido do conteúdo jornalístico nas mídias hegemônica e contra-

hegemônica. Marcas do autoritarismo nas linguagens e no processo de edição. O jornalismo praticado durante as ditaduras 

na América Latina e os recursos para contornar a censura oficial. O pensamento da Lei de Segurança Nacional aplicado às 

rotinas de produção do jornalismo.   

 

Programa básico da disciplina: 
 

Capítulo 1 

As teorias do jornalismo e suas aplicações nas rotinas de produção da mídia, particularmente os conceitos de agenda 

setting, gatekeeper e espiral do silêncio. A verossimilhança e credibilidade nos meios de comunicação. Reflexões sobre a 

aplicação destes conceitos no jornalismo praticado em períodos marcados pelo autoritarismo. Os conglomerados 

jornalísticos e seu papel como aparelhos do Estado ampliado. 

 

Capítulo 2 

As narrativas baseadas no senso comum e os efeitos de sentido do conteúdo jornalístico nas 

mídias hegemônica e contra-hegemônica. Processos de edição por contiguidade e por oposição de sentidos. A censura nos 

meios de comunicação, nas artes e na literatura. 

 

Capítulo 3 

A construção social e os efeitos de sentido das narrativas jornalísticas. Marcas do autoritarismo nas linguagens e no 

processo de edição. O jornalismo praticado durante as ditaduras na América Latina e os recursos para contornar a censura 

oficial. A internet como fenômeno de distribuição de fake news e como recurso de democratização das vozes e das visões 

alternativas de mundo. O papel das redes sociais em países marcados pelo autoritarismo.    

 

Bibliografia básica: 

ABREU, João Batista. As manobras das informação – análise da cobertura jornalística da luta armada no Brasil, Niterói/ 

Rio de Janeiro, Eduff/ Mauad, 2000 

 

ALMINO, João. O segredo e a informação, São Paulo, Brasiliense, 1986 

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso, São Paulo, Loyola, 1996 

 

ORLANDI. Eni, As formas do silêncio, Campinas, ed Unicamp, 1995  

 

TRAQUINA, Nelson et alli. Jornalismo, questões, teorias e estórias. Lisboa, Veja, 1993 
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WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação: contextos e paradigmas, novas tendências, efeitos a longo prazo, o 

newsmaking. Lisboa. 5 ed., 1999.  

 

Bibliografia complementar: 

DIRCEU, José e PALMEIRA, Vladimir. Abaixo a ditadura – o movimento de 68 contado por seus líderes, Rio de Janeiro, 

Garamond, 1998 

 

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci e KOSSOY, Boris. A imprensa confiscada pelo DEOPS São Paulo, Imprensa Oficial, 

2003 

 

COMBLIN, Joseph. A ideologia da segurança nacional – o poder militar na América latina, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1978 

 

FON, Antonio Carlos. Tortura – a história da repressão política no Brasil, São Paulo, Global, 1981 

 

KUCINSKI, Bernardo. O fim da ditadura militar – o colapso do milagre econômico, a volta aos quarteis, São Paulo, 

Contexto, 2001  

 

KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda – jornalistas e censores, do AI-5 à constituinte, São Paulo, Boitempo, 2004   

 

OESTERHELD, Hector e LOPEZ, Francisco Solano. El Eternauta – edición especial, Buenos Aires, Doedytores, 2008 

 

 

Avaliação: Trabalhos e seminários. 

A SER PREENCHIDO Código da Disciplina:    S      

PELA PROPP  SIGLA   N
O
 DE CRÉD. SEQ. POR ÓRGÃO 

 


