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Disciplina: Teoria da comunicação II Código: OC012 

Natureza:  ( x  ) obrigatória   (    ) optativa Semestral ( x  )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade:   (x   ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

 

C.H. Semestral Total:     30 horas         
 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

Discutir concepções epistemológicas e permitir um conhecimento panorâmico das principais 
vertentes teóricas na área da comunicação: teorias da comunicação. Conceitos e definições. 
Processos de comunicação e comunicação humana. As diversas correntes teóricas. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Programa 

Unidade 1: O pensamento de Marshal McLuhan 

I - Fundamentos do pensamento de McLuhan: a aldeia global, meios quentes e meios frios, a 
galáxia de Gutenberg, os meios como mensagens. 
II - McLuhan relido e criticado. 

 

Unidade 2: Teoria crítica 

I - Fundamentos da escola de Frankfurt. 
II - Conceito de indústria cultural e o conceito de razão. 
III - Marcuse e a unidirecionalidade da arte. 
IV - Modernidade e a reprodutibilidade técnica. 

Unidade 3: Escola de Frankfurt: revisão e crítica 

I - A revisão habermasiana. 

II - Apocalípticos e integrados. 
III - Crítica à escola de Frankfurt. 

Unidade 4: Ideologia e aparelhos ideológicos 

I - Althusser (reprodução ideológica, Aparelhos Ideológicos de Estado).  
II - O marxismo estruturalista e a cultura. 

 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver consistência crítica e evolução teórica no quesito comunicação  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Preparar e formar no aluno argumento importantes acerca da teoria que fundamenta e que 

constrói a historia da comunicação e principalmente como se projetam novos paradigmas a 
partir destes.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 Leituras e discussões em grupo; 
 Debates pontuais 

 Resenhas 
 Apreciação de filmes seguida de debate; 
 Fichamento de livros; 
 Apresentação de trabalhos individuais. 

PLANO DE ENSINO 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
  
Participação na análise dos textos sugeridos e intervenções colaborativas nos debates 
acompanhados de textos individuais relacionados. Resenhas dos textos e trabalho de análise 
estética. Exercícios individuais e em grupo. Realização de materiais de comunicação 

exemplificando os textos dos principais autores discutidos, feito em grupos de até 4 pessoas. 
Prova dissertativa individual sobre os temas desenvolvidos na disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. RJ: Zahar, 1985. 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura (obras escolhidas). SP: Brasiliense, 1994. 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. SP: Cultrix, 

1969. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos) 

 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Comunicação e política. SP: Hacker Editores, 2000. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Editorial Presença: Lisboa, 1987. 

 

 
Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    

OR - Orientada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


