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EMENTA 
 
As condições históricas do surgimento e da formação de um público leitor, do século XVI ao XVIII. O 
surgimento da imprensa, do rádio, da TV e do cinema e seus contextos. Os meios de comunicação no 
Brasil. História da imprensa e da Publicidade e Propaganda. O domínio da censura sobre a informação no 
Brasil: 1500-1822. A mídia e os jornalistas no processo da independência política do Brasil, na queda do 
Império e na campanha republicana, a irreverência dos pasquins. A imprensa e o rádio, da República 
Velha até o Estado Novo: a presença censória do Estado. A mídia e os jornalistas dos anos 50 aos 60: a 
constituição de um mercado de trabalho e a ação política e social. O movimento de 64: as opções 
ideológicas da categoria. O período de 68 aos anos 80: as censuras e as resistências ao arbítrio. A 
formação do jornalista e do publicitário no Brasil: das redações e associações às escolas e aos sindicatos. 
A mídia e os perfis profissionais contemporâneos. 
 
OBJETIVOS 

 
Objetivo principal:  
Oferecer primeiras noções sobre História do Jornalismo, no mundo e na realidade brasileira e 
capixaba; 
 
Objetivos secundários: 
- Apresentar, debater, discutir e comentar os contextos que definiram  os acontecimentos e fatos que 
determinaram a evolução histórica do jornalismo no mundo e no Brasil, com foco no século XXI e na 
segunda metade do século XX; 
- Acompanhar e refletir sobre as mudanças da realidade jornalística no mundo, no Brasil e no 
Espírito Santo; 
- Refletir sobre a evolução histórica do jornalismo e de sua prática. 
 
 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Primórdios do jornalismo na história antiga e na pré-tipografia  

2.  Desenvolvimento do jornalismo pós-Gutemberg 

3. -  Evolução e consolidação do jornalismo no decorrer dos séculos XVII e XVIII 

4. -  Evolução e consolidação do jornalismo no decorrer do século  XIX. 

5. – Jornalismo de massas e evolução tecnológica – telégrafo – rádio – jornais e revistas - tevê  

6. - O jornalismo moderno do século XX 

7. O jornalismo da mídia de massa para a massa de mídia 

8. - Razões do atraso e primordios do jornalismo no Brasil 

9. – O jornalismo brasileiro no Império 

10. - O jornalismo brasileiro nas ditaduras dos primeiros anos do século XX 

11.  - O jornalismo na ditadura 1964 – 1985 

12. - O desenvolvimento do jornalismo no Brasil na segunda metade do século XX 

13. - O jornalismo pós 1985 e as mudanças com a aceleração das mudanças tecnológicas 
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METODOLOGIA 
a disciplina será ministrada às quintas-feiras, das 8h às 12h e está estruturada da seguinte forma: 

 
- aulas dialogadas e debates,  

- leitura orientada de textos,  

-  estudos dirigidos,  

- exibição e discussão de vídeos,  

- conversas com jornalistas experientes e veteranos convidados nas aulas 
 
CRITÉRIOS/ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Trabalhos individuais e em grupo (se possível) 
Participação em sala 
Trabalhos dirigidos 
Prova final 
 
 

CRONOGRAMA 
 

1ª aula – apresentação dos alunos, apresentação do professor – breve apresentação da disciplina 

2ª aula – apresentação da disciplina 

3ª aula – o jornalismo antes da tipografia/ os primórdios pós-Gutemberg 

4ª aula – o impacto de Gutemberg e Aldus Manucius na História 

5ª aula – o desenvolvimento da imprensa no mundo nos séculos XVIII, XIX e XX 

6 ª aula – as razões do atraso da chegada da imprensa no Brasil e o império 



7ª aula – os jornais no império, os pasquins, os abolicionistas etc.. 

8ª aula – os jornais no início do século XX 

9ª aula – a década de 1950 e suas novidades 

10 ª aula – a década de 1960, o golpe e o impacto nos jornais 

11ª aula – a década de 1970, do AI-5, da censura e da imprensa alternativa 

12º aula - – o ressurgimento da sociedade civil na década de 1970 e a imprensa 

13ª aula – a década de 1980 e de 1990 mercado e tecnologia 

14ª aula – século XXI 

15ª aula – avaliação da disciplina e prova final 

 

 
Professor: Victor Gentilli                        Email: victor.gentilli@ufes.br 


