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Curso: Mídias e Processos de Democratização na 

Comunicação I 

Caráter: Teórico e prático 

1. Ementa: 

Apontar conceitos, ferramentas e perspectivas de mídia no contexto emergencial 

da democratização dos meios de comunicação propiciando produção de 

conhecimento, contato com técnicas de comunicação livre e reflexão crítica de 

conteúdos relacionados com informação, luta d@s trabalhador@s e movimentos 

sociais.  

 

2. Público alvo 

Categorias diversas de servidoras, servidores e dependentes filiad@s ao Sinsenat - 

Sindicato de Servidores Municipais Públicos de Natal. 

 

3. Objetivos gerais:  

Criar possibilidade à aluna e ao aluno de produção de conhecimento e crítica sobre 

acerca da importância da comunicação democratizada evidenciando reflexões e o 

contato com diversas ferramentas de mídia visando produção de conteúdo, 

organização e autonomia de protagonistas das lutas e movimentos sociais na 

comunicação de suas pautas políticas.   

 

4. Pedagogia: 

Da autonomia. O curso “Mídias e Processos de democratização da comunicação” 

divide-se em três eixos sendo o primeiro (EIXO I – Contexto histórico e 

apontamentos iniciais) uma apresentação de apontamentos e conceitos da 

comunicação dialogando com o contexto histórico da informação 

contrahegemônica brasileira; o segundo (EIXO II – Democratização da 

comunicação) bloco composto por conteúdos que discutem o monopólio da 

comunicação e busca traçar um mapeamento local considerando diálogos com 



direitos humanos e d@s trabalhador@s; e o terceiro (EIXO III – Ação: mídia, 

autonomia e território) representa uma imersão na história local com intuito de 

registrar e intervir na cidade comunicando as pautas emergentes das categorias. O 

curso tem caráter teórico e prático em que todas as aulas serão divididas em dois 

momentos: o (a) primeiro trata-se de expor a temática através de aula expositiva, 

textos previamente disponibilizados, rodas de conversa ou exibição de vídeos; e o 

segundo uma (b) construção e produção de material comunicativo ou formação de 

Grupos de Trabalho (GT’s) junto com alun@s presentes para atividades que 

tenham relação com as respectivas temáticas das aulas previstas no conteúdo 

programático, estas atividades podem ser realizadas na Escola de Formação 

Política Cidadã – Sinsenat ou na cidade. No fim do curso será apresentado um blog 

virtual com o material produzido e registros do curso durante o semestre.  

 

5. Conteúdo Programático – Cronograma previsto 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EIXO I  CONTEXTO HISTÓRICO E APONTAMENTOS INICIAIS 

02/jul Apresentação do curso - Teia de relatos e histórias - O que é comunicar 

Autonomia, comunicação e protagonismo na luta social  

09/jul Comunicação não é mercadoria - informação como direito constitucional fundamental 

16/jul Memória social e narrativas x Ideologias e mito da imparcialidade 

23/jul História da comunicação sindical no Brasil 

30/jul Mídias alternativas no Brasil e na América Latina 

EIXO II DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

06/ago Monopólio da comunicação: oligopólio da mídia no Brasil e coronelismo eletrônico 

13/ago Comunicação e Direitos Humanos: trabalhadores, gênero e população negra na mídia 

20/ago Propaganda ideológica: reconhecimento, denuncia e reação  

27/ago Leitura crítica de mídia: mapeamento coletivo de proprietários de mídias locais 

03/set Observatório de mídia: direitos dos trabalhadores e lutas sociais na imprensa local  

10/set 
Observatório de mídia e direitos humanos - coleta de arquivo para análise não 
presencial 

17/set Organização popular e comunicação: da construção de uma mídia a intervenção urbana 

24/set Intervenção e coleta de assinaturas Lei da Mídia Democrática - Fora Coronéis da Mídia  

EIXO III AÇÃO: MÍDIA, AUTONOMIA E TERRITÓRIO 

01/out Ferramentas da comunicação - Plataformas virtuais 

08/out Fotografia sociopolítica - história e contexto de rua: breve introdução sobre técnica 

15/out Dia dos Professores - AGENDA DE LUTA  

22/out Natal e espaços urbanos de ocupação: produção de lambe e zine político 

29/out Natal: percurso histórico e reconhecimento da memória - colagem de lambe pela cidade 



05/nov Radiodifusão - Visita a Radio Comunitária do Passo da Pátria  

12/nov Natal - acervo de mídias e jornais alternativos locais: uma história 

19/nov Audiovisual combativo: vídeo como ferramenta de memória e resistência 

26/nov Emergência de mídias livres de protagonistas das lutas e movimentos sociais em Natal 

03/dez Seminários de comunicação - Apresentação dos temas livres - Coleta de Material 

10/dez Seminários de comunicação - Apresentação dos temas livres - Coleta de Material 

18/dez 
 Finalização do Curso – Lançamento do blog virtual com material do curso coletado e 
produzido durante o curso 
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