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Pré-requisito:  
Carga Horária 

Semestral: 60h 

Créditos 3 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0 

Ementa: A compreensão da opinião pública e suas relações com a esfera pública. A opinião pública 

como técnica e estratégia de influência política (o papel do instituto Gallup). A produção da opinião 

pública. A emergência de novas formas de opinião e as redes sociais.  

 

Objetivos: 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender as referências teóricas que fundamentam o conceito de opinião pública;  

 Compreender os processos de constituição da opinião pública na sociedade contemporânea 

e seu desenvolvimento histórico, mediante as correlações existentes entre a formação da 

opinião pública e o campo da comunicação;  

 Situar-se na crise das formas tradicionais de opinião pública sob o domínio do digital e das 

redes.  

 

 

 



Conteúdo Programático: 

UNIDADE I – Formação da opinião pública; o campo da comunicação e sua conexão com outros 

campos sociais; ideias fundamentais que constituem o conceito de opinião pública.  

 

UNIDADE II – A cultura dos institutos de pesquisa e das sondagens de opinião; métodos e processos 

de aferição da opinião pública: noções gerais sobre pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e 

métodos de aplicação e interpretação de pesquisas; opinião e mercado. 

UNIDADE III – Meios de comunicação e a construção social da realidade: as mídias interativas e o 

fim da mensagem unidimensional. O impacto das redes sobre a formação da opinião pública. A 

democracia digital e emergência de novas questões no domínio da formação da opinião.  

 

 

Metodologia: 
 
Aulas expositivas/dialogadas; leituras orientadas; discussões dirigidas; Seminários e trabalhos 
escritos.  
 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
 
A avaliação se dará com base na produção discente e do envolvimento nas aulas:  
 

1. Trabalhos apresentados. (10 trabalhos contando 1 ponto cada) 

2. Apresentação de seminário (2 seminários contando 5 pontos cada) 

3. Nota de presença.  

 
A nota final consistirá na soma de três notas: notas finais dos trabalhos + notas finais dos seminários + nota 

de presença. As três notas serão somadas e divididas por três (média simples).  No final do período, os 

alunos que tiverem a freqüência mínima e/ou não alcançarem média 7.0, farão uma prova final 

teórica abrangendo todo o conteúdo da disciplina. 
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Cronograma:  
 

Aula CONTEÚDO/ATIVIDADES 

01 a 
02 Unidade I – Formação da opinião pública; o campo da comunicação e sua 

conexão com outros campos sociais; ideias fundamentais que constituem o 

conceito de opinião pública.  

03 a 
05 Unidade II –  A cultura dos institutos de pesquisa e das sondagens de opinião; 

métodos e processos de aferição da opinião pública: noções gerais sobre 

pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e métodos de aplicação e 

interpretação de pesquisas; opinião e mercado. 

 
 
 

06 a 
14 Unidade III – Meios de comunicação e a construção social da realidade: as 

mídias interativas e o fim da mensagem unidimensional. O impacto das redes 

sobre a formação da opinião pública. A democracia digital e emergência de 

novas questões no domínio da formação da opinião.  

 
 

15 Aula de revisão do conteúdo e atendimento aos alunos.  

Obs.:  

 
 

Professor: Bajonas Teixeira de Brito Junior – bbritojr@yahoo.com.br 


