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Ementa:  

A evolução da comunicação humana através dos tempos. O jornalismo antes da tipografia. Dos 
pictogramas nas cavernas à comunicação digital. Dos sinais de fumaça aos satélites e fibras ópticas. 
História do Jornalismo no Brasil. A imprensa colonial e a imprensa da Independência. O jornalismo no 
Império. O jornalismo na República. O processo de consolidação da imprensa brasileira. O jornalismo no 
rádio e na TV. O controle da imprensa no Brasil: do período getulista à ditadura militar. Redemocratização 
e perspectivas do jornalismo brasileiro. 

Objetivos 

OBJETIVOS GERAIS: 
- Proporcionar ao educando uma visão do processo de mudança experimentado pelo jornalismo 
brasileiro desde o seu nascimento. 
- Articular as transformações do jornalismo com processos econômicos e sociais. 
- Observar diferentes propostas editoriais e jornalísticas, ao longo da história do jornalismo no Brasil. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estudar a historia do jornalismo brasileiro, identificando suas diversas fases ao longo da historia do Brasil; 
- Identificar o reflexo das mudanças da história nacional no desenvolvimento do jornalismo; 
- Identificar a evolução das propostas editoriais e jornalísticas no decorrer da história do jornalismo no 
Brasil. 

Conteúdo 

1. História do Jornalismo no Brasil: periodização, temas e personagens. 

1. Relações entre imprensa e poder no Brasil. 

2. Nascimento tardio da imprensa brasileira em relação à América Hispânica. 

3. Proibição das prensas e folhas de notícias pré-1808. 

4. O surgimento da imprensa no Brasil Colônia: Correio Brasiliense x Gazeta do Rio de 

Janeiro 

5. Imprensa áulica, panfletária e artesanal. 

6. Papel da imprensa na independência. 



7. Desenvolvimento da imprensa durante o Primeiro Reinado. 

1. D. Pedro I e a Censura. 

2. Papel da imprensa na abdicação de D. Pedro I. 

8. Imprensa brasileira durante a Regência e o Segundo Reinado 

1. Papel da imprensa na Maioridade. 

2. Suspensão da Censura sob D. Pedro II. 

3. Imprensa dos coronéis, bacharéis e menestréis. 

4. Dependência técnica e cultural da imprensa brasileira. 

5. Jornalismo e desenvolvimento capitalista no Brasil 

6. Papel da imprensa na proclamação da República. 

9. Jornalismo brasileiro durante a República Velha, Tenentismo e Revolução de 30. 

1. Imprensa das elites e imprensa dos trabalhadores. 

2. Panorama da imprensa sob a censura do Estado Novo. 

10. Imprensa brasileira na República Nova 

1. Ascensão do império de Assis Chateaubriand (Associados). 

2. Reformas do Diário Carioca e do Jornal do Brasil. 

3. Transformações originadas pelo rádio e pela televisão. 

4. Desenvolvimento da atividade profissional do jornalista no Brasil. 

1. Constituição de um mercado de trabalho e ação política e social. 

2. Das associações corporativas aos sindicatos profissionais. 

11. Imprensa brasileira no Regime Militar e Redemocratização 

1. Os jornalistas e o golpe de 1964: opções ideológicas e profissionais. 

2. Jornalistas brasileiros exilados. 

3. Panorama da imprensa sob a censura da Ditadura Militar. 

4. Jornalistas brasileiros e resistência à (ou colaboração com a) Ditadura. 

5. Criação dos cursos de Comunicação Social no Brasil. 

6. Lei da Imprensa, regulamentação da profissão e exigência do diploma. 

7. Ascensão do império de Roberto Marinho (Globo). 

8. Movimentos sindicais e greves de jornalistas nos anos 1980. 

9. A mídia e o processo de redemocratização: das Diretas às eleições de 1989. 

10. Informatização das redações e mudança do perfil dos jornalistas brasileiros. 

                       12. Historia da Imprensa regional. 

 

 

http://pt.wikiversity.org/w/index.php?title=Assis_Chateaubriand&action=edit&redlink=1
http://pt.wikiversity.org/w/index.php?title=Roberto_Marinho&action=edit&redlink=1


2. Evolução das propostas editoriais e jornalísticas no decorrer da história do jornalismo no Brasil. 

2.1. Identificação das propostas editoriais e jornalísticas desde a chegada da família real ao    

país 

2.2.   Caracterização dessas propostas editoriais até a contemporaneidade  

2.3. Estabelecimento da relação entre essas propostas e a realidade brasileira ao longo do 

período indicado. 

        

 

 

Metodologia e Recursos Auxiliares 

 

Aulas expositivas; 
Seminários temáticos em grupos; 
Dinâmicas de grupo; 
Práticas com ferramentas online; 
Trabalhos orais e escritos;  

Recursos auxiliares: laboratórios do curso de Jornalismo, em especial o LabMulti. 
 

CRONOGRAMA 

Semana 1 

Aula 1: Aula síncrona.  

Apresentação da disciplina. Esclarecimentos sobre o curso e plataformas digitais. Proposta de 

trabalhos. Banco de textos. Introdução:  Jornalismo e História (interfaces e divergências) 

Aula 2: Aula assíncrona. 

Estudo dirigido: História e Jornalismo: reflexões sobre campos de pesquisa 

Autor: Richard Romancini 

  

Semana 2 

Aula 3: Aula síncrona. Interfaces entre Jornalismo e História. Discussão sobre o tema em 

estudo.  

Aula 4: Aula assíncrona.  

Divisão da turma em grupos para pesquisar sobre podcasts, vídeos, artigos científicos, 

entrevistas e palestras sobre a chegada da imprensa no Brasil, com a transferência da família 

real para a Colônia. Cada grupo vai estudar a mídia escolhida para apresentar o conteúdo na 

próxima aula. Cada grupo deve informar à professora sobre a mídia que será preparada para a 

apresentação. 

 

Semana 3 

Aula 5: Aula síncrona. Apresentação e discussão sobre o conteúdo dos produtos midiáticos 



encontrados na pesquisa. Cada grupo vai apresentar o conteúdo da mídia estudada. Ao final da 

aula haverá o compartilhamento dos produtos midiáticos apresentados. 

Aula 6: Aula assíncrona. 

Produção de texto sobre os primórdios da imprensa no Brasil, a partir das apresentações na sala 

de aula virtual, de acordo com os parâmetros dados pela professora. Cada grupo deve 

apresentar um texto. 

 

Semana 4 

Aula 7: Aula síncrona. Divisão da turma em grupos para elaboração de trabalhos em equipe 

sobre a história das mídias convencionais brasileiras: rádio, tv, jornais impressos, revistas, 

internet, entre outras. 

Explicação sobre o texto do trabalho em grupo e agendamento das apresentações. 

Aula 8: Aula assíncrona. 

Assistir ao vídeo sobre a história dois primeiros jornais brasileiros: Correio Braziliense e 

Gazeta do Rio de Janeiro. Preparação de resumo sobre a história desses periódicos para 

discussão na próxima aula. 

 

Semana 5 

Aula 9: Aula síncrona. Apresentação dos resumos sobre a história do Correio Braziliense e 

sobre  a história da Gazeta do RJ 

Aula 10: Aula assíncrona. Criação de um quadro comparativo e de uma linha do tempo sobre a 

história desses periódicos a serem entregues na próxima aula: dois grupos fazem o quadro 

comparativo e os outros dois fazem as linhas do tempo, sempre um para cada jornal estudado. 

 

Semana 6 

Aula 11: Aula síncrona. Palestra/live sobre a história da imprensa imigrante 

Aula 12: Aula assíncrona. Produção de resenha crítica sobre o tema em estudo na aula anterior; 

trabalho em duplas. 

 

Semana 7 

Aula 13: Aula síncrona. Realização de fórum temático sobre a história da imprensa imigrante 

no Brasil. 

Aula 14: Aula assíncrona. Preparação de artigo jornalístico sobre o tema em estudo; trabalho 

em dupla. Socialização dos textos produzidos depois da revisão da professora. 

 

Semana 8 

Aula 15: Aula síncrona: início das apresentações sobre as histórias das mídias convencionais 

brasileiras; dois grupos por dia, seguido de debate 

Aula 16: Aula assíncrona. Produção de texto sobre as histórias apresentadas; trabalhos em 

grupo. 

 

Semana 9 

Aula 17: Aula síncrona. Apresentações sobre as histórias das mídias convencionais brasileiras; 

dois grupos por dia, seguido de debate 

 



Aula 18: Aula assíncrona. Produção de texto sobre as histórias apresentadas; trabalhos em 

grupo. 

 

Semana 10  
Aula 19: Aula síncrona. Apresentações sobre as histórias das mídias convencionais brasileiras; 

dois grupos por dia, seguido de debate. 

 

Aula 20: Aula assíncrona. Produção de texto sobre as histórias apresentadas; trabalhos em 

grupo. 

 

Semana 11 

Aula 21: Aula síncrona. Mesa redonda sobre a história da imprensa negra no Brasil 

(professores (as) Rosângela Malachias/Ricardo Alexino e Maria Lúcia da Silva)  

 

 

Aula 22: 25/11/2020 – Aula assíncrona. Estudo dos textos indicados pelos palestrantes da aula 

anterior para preparação para fórum temático. 

 

Semana 12 

Aula 23: Aula síncrona. Realização de fórum temático sobre a história da imprensa negra no 

Brasil. 

 

 

Aula 24: Aula assíncrona. Avaliação da disciplina. 

Produção  e entrega do trabalho final sobre a história da imprensa negra no Brasil, a 

partir da construção de um perfil de um dos ícones apresentados ou não pelos 

palestrantes, relacionando-o com as histórias das mídias apresentadas pelos grupos. Esses 

perfis devem ser reunidos e disponibilizados em um blog, que deve hospedar os trabalhos 

realizados ao longo do período. 

 

Obs: Nos horários das aulas assíncronas a professora estará disponível para atendimento 

online.  

 

 
 

Avaliação 
Total de pontos distribuídos: 100 pontos 
Trabalhos em grupo (SEMINÁRIOS): 30 pontos (apresentação em aula e entrega da parte escrita) 
Produção de trabalhos nas aulas assíncronas: 40 pontos (cinco pontos cada atividade em 
vermelho) 
Trabalho final: 30 pontos 
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________________________          ___________________________ 
Professor                                                        Coordenador 

Data:  ____/____/______                                   Data:  _____/_____/______ 
 

Obs.: Este plano poderá sofrer alterações conforme as necessidades do curso. 
 


