
Comunicação e Cultura I 

Professor: Ronaldo Helal 

Professores auxiliares: Fausto Amaro e Francisco Brinati 

 
Abril: Introdução ao Conceito de Cultura 

15 – Apresentação do Programa 

17 – Definição dos termos: cultura, comunicação e comunicação de massa 

22 – Ponto Facultativo (Feriado) 

24 – Filme: Um Homem Chamado Cavalo Teorias da Cultura: evolucionismo e relativismo cultural.  

29 – Discussão sobre o filme e introdução às Teorias da Cultura (textos: a) Hugo Lovisolo “Um homem 

chamado cavalo: notas sobre a socialização”; b) William Foote Whyte: “Treinando a observação participante”; e 

c) Pierre Clastres: “O arco e o cesto”).  
 

Maio: Teorias da Cultura e Cultura Brasileira 
1 – Feriado 

6 – Teorias da Cultura: evolucionismo e relativismo cultural (Textos sugeridos: a) José Carlos Rodrigues – 

Comunicação e Antropologia; b) Roque Laraia: Cultura: um conceito antropológico)  

8 – Continuação de Teorias da Cultura (Textos: os mesmos da aula anterior) 

13 – Exercício em sala de aula 

15 – Cultura Brasileira (Texto: Roberto DaMatta: “Você sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a 

distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil”) 

20 – Filme: Dona Flor e Seus Dois Maridos Indivíduo e Pessoa no Brasil  

22 – Indivíduo e Pessoa no Brasil (Texto: Roberto DaMatta: “Mulher: Dona Flor e seus dois maridos – um 

romance relacional”) 

27 – Reforma Curricular 

29 – Aula Jornalismo e futebol: argentinos e brasileiros ou do “odiar amar” e do “amar odiar” 
 

Junho: Cultura Brasileira 
3 – Revisão e entrega das questões da prova-trabalho  

5 – Filme: Macunaíma  

10 – Futebol e Malandragem (Texto: Ronaldo Helal: “Mídia e Esporte: a construção de narrativas de idolatria no 

futebol brasileiro”) (data limite para envio da prova-trabalho via email) 

12 – Cultura e Brasilidade: a construção da malandragem no futebol, música e teatro (Textos: a) Nara Lya 

Simões: “O malandro em cena”; b) Bernardo Buarque de Hollanda: “O futebol como alegoria antropofágica: 

modernismo, música popular e a descoberta da ‘brasilidade’ esportiva”) 

17 – Introdução da Construção da Figura do Malandro na Cultura Brasileira (Texto: a) Roberto DaMatta: “Pedro 

Malasartes e os Paradoxos da Malandragem”; b) Mário de Andrade: “Cartas pras Icamiabas” [Macunaíma]) 

19 – Filme: “Herói por Acidente” 

24 – Mídia, Idolatria e Indústria da Cultura (Texto: Ronaldo Helal: “Cultura e Idolatria: ilusão, consumo e 

fantasia”) 

26 – Cultura de Massa (Textos: a) Linda Rubim e Nadja Miranda: “Estudos da Festa”; b) Muniz Sodré: 

“Futebol, teatro ou televisão?”). 
 

Julho: Avaliações 
1 – Cultura e Cultura de Massa (Textos: a) Bernard Rosenberg: “A Cultura de Massa Nos Estados Unidos”; b) 

David White: “A Cultura de Massa nos Estados Unidos: outro ponto de vista”; e c) Umberto Eco: Apocalípticos 

e Integrados, 1º Capítulo) 

3 - Revisão da Matéria 

8 – Segunda Prova 
10 – Projetos, Pesquisas e Metodologias: apresentações de Filipe Mostaro, Débora Gauziski e Fausto Amaro 

15 – Entrega das Notas 
17 – Prova Final (somente para os que ficarem com média abaixo de 7,0) 

 



 Alguns textos do programa encontram-se no blog: www.comunicacaoeesporte.com, na aba Artigos. Todos os demais 

estão disponíveis na Xerox do 10ª andar. 

 A turma contará com um Grupo no Facebook, chamado “Comunicação e Cultura I 2013.1”, mediado pelo professor 

auxiliar Fausto. Nesse espaço, vocês poderão falar sobre as aulas, compartilhar links pertinentes às aulas, discutirem 

sobre os textos. Não será um espaço para ensino à distância, mas complementar e auxiliar as aulas. 

http://www.comunicacaoeesporte.com/

