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Ementa: O curso propõe uma reflexão sobre as reconfigurações da produção e do 

consumo de conteúdos informativos em áudio e vídeo. Aponta transformações do rádio 

e da televisão na passagem do século XX para o século XXI e características das 

narrativas jornalísticas audiovisuais em múltiplas plataformas. Questiona a tecnologia 

como discurso mítico, as performances das audiências e a aproximação do jornalismo 

com o entretenimento, sob a plataformização dos processos comunicativos e as lógicas 

do mercado. 

 

Programa: No século XXI, as narrativas jornalísticas audiovisuais passam por 

profundas reconfigurações decorrentes da digitalização dos meios. No Brasil, entretanto, 

o rádio e a televisão, prestes a completar, respectivamente, 100 e 70 anos de operações 

no país, ainda são as principais fontes de informação para a maioria da população. O 

objetivo do curso é refletir sobre as atuais características do jornalismo audiovisual no 

ambiente convergente diante das transformações do rádio e da TV, considerando que 

diferentes mídias se completam e, ao mesmo tempo, disputam a atenção de públicos 

cada vez mais pulverizados. A disciplina propõe uma reflexão sobre os modos como o 

ecossistema midiático, redesenhado por um processo de informatização e bastante 

competitivo e fragmentário, afeta a produção e o consumo de conteúdos informativos 

em áudio e vídeo e as representações simbólicas das narrativas radiofônicas e 

telejornalísticas. As aulas instigam leituras críticas sobre a hibridização de gêneros e 

suportes e sobre conteúdos e formatos noticiosos que utilizam linguagens audiovisuais 

diversas, sobretudo recursos sonoros e imagem em movimento, observando que as 

relações entre jornalismo e entretenimento são cada vez mais acentuadas, sob os 

imperativos do mercado, desafiando princípios e práticas jornalísticas na tradução do 

mundo real. A disciplina aponta a necessidade de construção de novos métodos de 

pesquisa aplicada à televisão e ao rádio expandidos para a compreensão dessas 

complexas mutações na cultura digital. A partir de um olhar cuidadoso sobre o próprio 
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conceito de jornalismo audiovisual e de midiamorfose, convergência, rádio e TV 

expandidos, experiências transmídias e de gêneros e formatos, as aulas promovem 

questionamentos sobre o determinismo tecnológico como abordagem da escritura 

jornalística em áudio e vídeo e de suas produções de sentidos sobre a experiência social; 

apresentam percursos metodológicos inovadores para análise de narrativas jornalísticas 

audiovisuais e do incremento da participação e das interações das audiências. O curso 

discute ainda a responsabilidade do jornalismo como forma de conhecimento no 

letramento midiático e na Política, capaz de contribuir, potencialmente, para uma 

sociedade mais democrática e inclusiva no Brasil contemporâneo. Assim, a disciplina 

problematiza tendências e desafios nas pesquisas em Comunicação e Jornalismo que 

tomam as narrativas jornalísticas audiovisuais como objeto de estudo. 
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