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Ementa: 
 
A disciplina propõe analisar as mediações em seus modos de atuação nas mídias e na 
cultura. Será evidenciado que as mediações possibilitam variadas leituras dos sistemas 
de signos que constituem a cultura, levando-se em conta os padrões sociais, econômicos, 
ecológicos e comunicacionais. Os processos de mediação da cultura serão trabalhados 
em suas formas temporais e espaciais, desde os processos relacionais entre natureza e 
cultura, até a produção de imagens, imaginários e paisagens, incluindo processos de 
curadorias. 
A disciplina, em seu recorte específico, propõe discussões sobre o papel da comunicação 
nos processos de transformação social. Adotando como bases a pedagogia da libertação 
de Paulo Freire e o pensamento de Flusser, entende-se comunicação como algo que 
engloba a distribuição de informações, mas que visa, sobretudo, a construção de espaços 
de diálogo, encontro e escuta. O foco dessa metodologia está no empoderamento dos 
cidadãos, convidando todos os envolvidos para participar da identificação de problemas, 
da experimentação criativa e do desenvolvimento de estratégias. Nesse contexto, o 
programa da disciplina está estruturado em três momentos: (1) revisão de pesquisas que 
discutem Comunicação para Transformação Social (CTS); (2) apresentação e estudo de 
caso de projetos (CTS); (3) desenvolvimento de artigo e/ou projeto de CTS. O conteúdo 
do curso engloba: comunicação, cultura e transformação social (Dutta, Tufte); imagem e 
imaginário na cultura das redes (Leão); e psicopolíticas (Han). O método de trabalho da 
disciplina é composto por aulas expositivas, discussão de textos, seminários e oficina de 
escrita de artigos. A avaliação é processual e compreende: atividades em aula, 
participação em discussões, leituras, exercícios, frequência e pontualidade, apresentação 
de seminário e redação de artigo. 
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