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EMENTA: 
A produção de vulnerabilidades nos processos de comunicação política; processos de 
opinião pública na formação da agenda pública e das escolhas políticas: media hypes, 
teorias conspiratórias e negacionistas, boatos, rumores, fake news; descentralização da 
comunicação e processos de desinformação em mídias digitais; epistemologia e crises da 
democracia; estratégias de propaganda na formação da vontade política; bases 
comunicacionais das práticas populistas; dinâmicas políticas nas mídias sociais digitais; 
supervisão e vigilância da sociedade civil nos processos de comunicação pública. 
 

OBJETIVOS: 
• Promover uma reflexão sobre diversos aspectos comunicacionais de construção 

da influência e do poder político; 
• Compreender as dinâmicas e estratégias de comunicação nos processos de 

formação de públicos e da opinião pública; 
• Analisar alguns dos fenômenos de opinião pública proeminentes na atualidade e 

formas de enfrentamento da sociedade civil a processos abusivos contra os 
públicos e a opinião pública. 

• Conduzir reflexões sobre a influência das mídias digitais e da descentralização da 
comunicação no fazer político online e em processos de desinformação.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Tópicos: 

1. A voz do povo é… - comunicação, soberania popular e populismo 
2. Pão ou pães? - (Des)caminhos de formação da opinião pública 
3. A voz e o voto - interações comunicacionais na formação das escolhas políticas 
4. Onda ou marolinha? - Media hypes, trending topics e a inflação da agenda 

pública 
5. #políticanasredes - Dinâmicas e estratégias políticas nas redes sociais 
6. Os elefantes na sala - Opinião pública, públicos e conspirações de silêncio 
7. A fabricação do caos - Estratégias de propaganda na formação da vontade 

política 
8. É fato ou fake? - Rumores, mentiras e outros fenômenos 
9. A política na terra plana - Negacionismo e teorias conspiratórias 
10. A democracia ocular - A questão da vigilância civil nos processos de 

comunicação pública 


