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Nome do Componente Curricular em português: Seminário em 
História Moderna e Contemporânea IV (Mídia e História) 
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Código: HIS 827 
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(DEHIS) 
 

Unidade acadêmica: ICHS 

Carga horária semestral 
 90 horas 

Carga horária semanal teórica  
04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 
02 horas/aula 

Ementa: Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História 
Moderna e Contemporânea. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento 
dos conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias. 
 
Tema: A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade “História Moderna e 
Contemporânea”. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo panorâmico de temas 
não tratados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade. 
 
Conteúdo programático:  
 
Este curso abordará algumas imbricações entre mídia e história. Serão discutidas diversas 
possibilidades de se trabalhar com diferentes veículos midiáticos como fonte histórica. Trata-se de 
investigar o papel destes na construção de fatos, bem como sua atuação política e seus impactos sociais. 
Da mesma forma, serão investigados os processos de criação e de difusão de tecnologias da 
comunicação, a formação e o funcionamento de grupos empresariais e a penetração de interesses 
privados em órgãos de ampla circulação. O problema central das discussões a serem realizadas reside 
no delineamento de papéis da mídia em processos de construção ou de fechamento de esferas públicas 
em distintas formações sociais. 
 
1-Oralidade e escrita; 
2-A imprensa: de Gutenberg aos dias atuais; 
3-O rádio: retorno da oralidade? 
4-O cinema: um agente da história; 
5-A televisão: indústria cultural e entretenimento; 
6-Novas tecnologias e meios de comunicação: internet e mídias digitais; 
7-Jornalismo político-literário e comunicação de massa; 
8-Propaganda política em regimes ditatoriais e democráticos: semelhanças e diferenças; 
9-Questões para a história da mídia no Brasil. 
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