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Ementa
O curso vai discutir as formas e as dinâmicas dos processos comunicativos e midiáticos, bem
como das mediações socioculturais e socioeconômicas, presentes na sociedade contemporânea –
e em especial no espaço amazônico. Procuraremos fazer uma introdução à natureza econômica e
política da comunicação, observando as relações entre estrutura e processos midiáticos
conservadores e hegemônicos e as estratégias de comunicação contra-hegemônica, alternativa,
popular e comunitária. A estrutura do sistema brasileiro de mídia. Políticas democráticas de
comunicação: coronelismo eletrônico e a privatização da esfera pública. Sociedade, Estado e a
regulação dos meios de comunicação. O discurso economicista em torno das políticas de
comunicação. A economia política das comunicações na era digital.

Programa
Unidade I – O que é economia política da comunicação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução ao curso
Constituição histórica do campo da comunicação: os sentidos de público, estatal e
privado
Aspectos estruturantes da indústria cultural
Aspectos estruturantes da organização, defesa e auto-produção do espaço público
Elementos de análise em economia política
Modelos liberais, modelos social-democratas e modelos autoritários na organização dos
sistemas comunicacionais

Unidade II – O processo de concentração de mídia no Brasil na sua perspectiva histórica
1.
2.
3.
4.

Formação histórica das indústrias culturais no Brasil
Formação histórica das indústrias culturais em outros países
Perspectivas críticas sobre a concentração e desconcentração midiática no Brasil
A questão da produção regional

Unidade III - Marcos legais, regulamentações e regulações
1.
2.
3.
4.
5.

Leis, códigos de ética e deontologia da comunicação no Brasil
Leis, códigos de ética e deontologia da comunicação em outros países
Os problemas causados pela ausência de regulamentação
Por que não se regulamenta? O que impede a regulamentação?
A luta pela regulamentação e pela democratização da comunicação

Unidade IV - Geopolítica da comunicação no Brasil e na Amazônia
1.
2.
3.

Territorialidades da comunicação no Brasil
Territorialidades da comunicação na Amazônia
Sistemas e processos da economia da mídia na Amazônia

4.

Características políticas, econômicas e ideológicas da mídia amazônica

Unidade V – Modelos, problemas e estratégias da comunicação pública
1.
2.
3.
4.
5.

O que é comunicação de interesse público?
Modelos de comunicação pública na Europa
Modelos de comunicação pública nas Américas
Os anti-modelos: sistemas estatais de comunicação
A comunicação pública do Brasil

Unidade VI – A convergência midiática e o futuro da comunicação
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinâmicas socioeconômicas da convergência digital e midiática
Economia das empresas de telecomunicações e os mercados de mídia
Paradoxos e estratégias do jornalismo contemporâneo
Economia política do emprego na área da comunicação
Experiências de comunicação popular, alternativa e comunitária
A luta pela democratização da comunicação
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