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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS2 
    

CÓDIGO  NOME   DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE 

 
FCHF52 

 Gênero e Comunicação 
 Departamento de Estudos de Gênero e 

Feminismo / FFCH 
 

CARGA HORÁRIA (estudante)  
MODALIDADE/ 

SUBMODALIDADE 
 PRÉ-REQUISITO (POR CURSO) 

T T/P P PP Ext E TOTAL  

Disciplina / Teórica 

 

Não há pré-requisito 
68      68h   

 

CARGA HORÁRIA (docente/turma)  MÓDULO3  SEMESTRE DE  

INÍCIO DA VIGÊNCIA T T/P P PP Ext E TOTAL  T 
T/

P 
P PP 

Ex

t 
E  

68      68h  50       Semestre Letivo Suplementar 

 

 

EMENTA 

Análise de materiais simbólicos no mundo contemporâneo e sua relação com a construção de identidades de gênero. 

Estudo das relações entre cultura, mídia e gênero e suas interseccionalidades. Análise de criações simbólicas 

provenientes de diferentes campos de cultura e mídia, através do acionamento de diversos procedimentos 

metodológicos. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL:  

Construir repertório para análise das imagens produzidas no âmbito da comunicação visual e midiática, como subsídio para 

atuação profissional no enfrentamento ao racismo, sexismo, misoginia, trans-homo-lesbofobia e demais matrizes produtoras 

das desigualdades; 

                                                         
1  Trata-se de uma sugestão de plano de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, especialmente para o Semestre 

Letivo Suplementar, com algumas orientações para o seu preenchimento, considerando o disposto no Inciso II do Artigo 2º 

da Resolução CAE 01/202, os princípios da educação online e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.  

2 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente 

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do 

formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 

3 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Debater as relações entre os conceitos de gênero, cultura, linguagem e comunicação e sua relação com os media; 

- Compreender e analisar as relações entre os estudos de gênero e as representações sociais na esfera da 

comunicação numa perpectiva interseccional; 

- Reconhecer o papel da comunicação na construção das normas de gênero e reforço das relações de poder; 

- Analisar os modos de representação e expressão de gênero na tipologia de comunicação tradicional e 

contemporânea; 

- Analisar as expressões de raça/etnia, sexualidade/orientação afetivo-sexual, cisgeneridade e transgeneridade, classe 

social e geração e demais marcadores sociais das diferenças, relacionando suas expressões  e modos edição nos 

meios de comunicação;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Bloco 01 – REPENSANDO A COMUNICAÇÃO: Investigando a construção de um conceito 

- Bloco 02 – DA PRODUÇÃO DA COMUNICAÇÃO: Cultura, linguagem e comunicação: a construção das imagens de 

feminilidade e masculinidade, branquitude e negritude na história, por meio da moda, do cinema e das telenovelas  

- Bloco 03 – COMUNICAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA: Processo de orientação de projeto, criação e produção 

audiovisual.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Para atingir os objetivos propostos, o programa será desenvolvido a partir de aulas expositivas síncronas, em 

plataforma online, com momentos para interação entre a turma, assim como pela discussão de textos selecionados 

e demais materiais didáticos. Serão propostas também atividades assíncronas, a serem realizadas por meio também 

de plataforma online, utilizando a metodologia de temas geradores via fórum de discussão. A pesquisa autônoma 

será estimulada de modo a complementar o aprendizado, como atividades colaborativas, adotando wikis, blogs, 

vídeos, podcasts, visitas guiadas (em sites de museus, universidades, centros de pesquisa e outros), assim a produção 

audiovisual de moda a materializar os objetivos do componente curricular.  

  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do desempenho das/os alunas/os será baseada na sua participação nas atividades síncronas e 

assíncronas. Diversas atividades construídas em variados formatos irão compor a avaliação ao longo do semestre, 

entre a produção textual e a produção criativa. O trabalho final deverá ser um produto audiovisual produzido a 

partir de pesquisa elaborada ao longo do semestre.  

 

REFERÊNCIAS 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

- GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. In. Revista Ciências 

- HOOKS, bell. Linguagem: ensinar novas Linguagem: ensinar novas paisagens/novas linguagens. Estudos Feministas, 

Florianópolis, 16(3): 424, setembro-dezembro/2008  

- KILOMBA. Grada. A Máscara. Tradução: Jessica Oliveira de Jesus. Cadernos de 



Literatura em Tradução, nº16, p.171-180. 

            - LOURO, Guacira L. Cinema e Sexualidade. Revista Educação e Realidade. 33(1): p. 81-98, 2008. 

- MOREIRA, Adilson. O que é racismo recreativo? Coleção Feminismos Plurais. Coord. Djamila Ribeiro. Editora 

Letramento, 2018. Pgs : 27-44 ; 47-60 ; 63-78 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

- ESCOSTEGUY, Ana Carolina; MESSA, Márcia Rejane. Os estudos de gênero na pesquisa em comunicação no 

Brasil. Comunicação e gênero: a aventura da pesquisa [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 14-29, 

2008. 

- GRAMSCI, Antonio (2007). Cadernos do Cárcere, volume 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

- HOOKS, bell. Escolher a Margem como Espaço de Abertura Radical. Traduzido por Camila Matos. Texto publicado 

originalmente no livro Yearning: Race, Gender and Culture Politics, 1. Cambridge: South End Press, 1990. pp. 223-

225; com o título Choosing the Margin as a Space of Radical Openess. 

- LIMA, Caroline Barreto de. Moda, músicas e feminismos: os elementos sonoros e os marcadores sociais da diferença. 

12º Colóquio de Moda – 9ª Edição Internacional 3º Congresso de Iniciação Científica em Design e Moda, 2016 

           - LIMA, Venício. O conceito de comunicação em Freire. In. Comunicação e Cultura: as idéias de Paulo Freire. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

- LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014. 

- MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: Editora ufrj, 1997. 

- PERUZZO, Cicilia M.K. Conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária revisitados. Reelaborações no 

setor. Palabra Clave. Volumen 11. Número 2. Deciembre 2008 

- SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. 2000. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem: 

Nome: Caroline Barreto de Lima      Assinatura: ____________________________________ 

Nome: Maíra Kubik Taveira Mano    Assinatura: ____________________________________ 

 

Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente)4:__________________ em  ___/___/___          __________________________  

                                                                                                                                        Assinatura do Chefe  
 

 
  

                                                         
4 O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no 

departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela 

instância responsável. 



ANEXO 

CRONOGRAMA5 

 

Código e nome do componente: FCHF52  – Gênero e Comunicação 

Nome do/s docente/s: Caroline Barreto Lima / Maíra Kubík T. Mano 

Período: Semestre letivo suplementar 

 

Data ou 

período de 

realização 

Unidade 

Temática ou 

Conteúdo 

Técnicas ou 

estratégias6 de 

ensino previstas 

Atividade/ 

Recurso7 

CH 

Docente8 

 

CH 

Discente9 

 

Aula 01 
Síncrona - 
09/09/2020 (das 
18h30 às 20h) 
Assíncrona – 
realização até 
15/09/2020 

Bloco 01  Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 02 
Síncrona – 
16/09/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
22/09/2020 

Bloco 01 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

                                                         
5 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra 

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização 

do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais 

semanas 

6 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas 

pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos 

professores); Chats com pequenos grupos. 

Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de 

discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem 

dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos 

professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, 

peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 

7 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, 

livro, pasta, rótulo etc. 

8 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 

9 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 



Aula 03 
Síncrona - 
23/09/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
29/09/2020 

Bloco 01 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 04 
Síncrona – 
30/09/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
06/10/2020 

Bloco 01 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 05 
Síncrona - 
07/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
13/10/2020 

Bloco 01 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 06 
Síncrona - 
14/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
20/10/2020 

Bloco 02 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 07 
Síncrona - 
21/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
27/10/2020 

Bloco 02 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 08 
Síncrona - 
28/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
03/11/2020 

Bloco 02 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 09 
Síncrona - 
04/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
10/11/2020 

Bloco 02 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 10 Bloco 02 Aula síncrona Fórum e 4h 4h 



Síncrona - 
11/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
17/11/2020 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

outros 

recursos 

didáticos 

Aula 11 
Síncrona - 
18/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
24/11/2020 

Bloco 03 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 12 
Síncrona - 
25/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
01/12/2020 

Bloco 03 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 13 
Síncrona - 
02/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
08/12/2020 

Bloco 03 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 14 
Síncrona - 
09/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
15/12/2020 

Bloco 03 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 15 
Síncrona - 
16/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
21/12/2020 

Bloco 03 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Trabalhos 
finais e entrega 
das notas 

 Envio por email 

com comentários 

 8h 8h 

 


