
 
 

PLANO DE ENSINO – PPGICS  
(   ) Inverno      (   ) 2021.2      

( 

IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: Para pensar a (de)colonialidade do pensamento e a (des)colonização da 
prática da Comunicação e Saúde. 
Código: ICS-DM 136 Créditos: 02 Carga Horária: 60 hs Período 

Início: 27de setembro 
Término: 13 de 
dezembro 
Dia da Semana:  2ª 
feira 
Horário: 14 às 17 

 

Coordenador da Disciplina: Inesita Soares de Araujo 
Professore convidado: Adriano de Lavor Moreira 

 

Linha 1: (    ) 1.1    (    ) 1.2    (   ) 1.3    (    ) 1.4    (    ) 1.5    (    ) 1.6    (    ) 1.7    (    ) 1.8 

Linha 2: (    ) 2.1    (    ) 2.2    (    ) 2.3    (  X  ) 2.4  

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM A TEMÁTICA DA DISCIPLINA (opcional) 
 
 

 

EMENTA  
Através do estudo da obra de alguns autores que desenvolveram um pensamento sobre a 
(de)colonialidade como perspectiva e/ou a (des)colonização como prática, aprofundar o 
conhecimento sobre os temas das desigualdades, das formas de produção de inexistência e 
das formas de (in)visibilidade, sempre referidos ao campo da Comunicação e Saúde. 
Serão lidos e debatidos textos de autores latino-americanos (Walter Mignolo e Aníbal 
Quijano), africanos (Achiles Mbembe e Paulin Hountondji), indianos (Homi Bhabha e 
Gayatri Spiva), europeu (Boaventura Santos) e de pesquisadores brasileiros que tenham 
trabalhado sobre algum dos temas de interesse da disciplina. 
Concomitantemente às leituras e debates, será procedido a um mapeamento das 
manifestações da resistência de uma perspectiva colonial na pesquisa, no ensino e na 
prática comunicacional no campo da saúde, bem como a construção de um elenco de 
possibilidades decoloniais e descolonizadoras referentes aos mesmos domínios.   
 
 

 

OBJETIVOS 
Possibilitar a alunos de pós-graduação com projetos de pesquisa no campo de Comunicação 
e Saúde uma aproximação com as perspectivas decolonial e descolonial; 
Discutir os temas da desigualdade, da (in)visibilidade e das formas de produção de 
(in)existência pelas perspectivas supra mencionadas. 
Cartografar formas de resistência da perspectiva colonial no âmbito da Comunicação e 



Saúde. 
Propor um elenco de possibilidades decoloniais e descolonizadoras no âmbito da 
Comunicação e Saúde. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Será indicada dois meses antes do início da disciplina, aos alunos inscritos. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (opcional) 
  
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos de doutorado serão avaliados pela apresentação da obra de autores indicados, 
nos seminários. Os de mestrado serão avaliados pela participação nos debates dos 
seminários e pela produção da cartografia de formas de resistência colonial e iniciativas 
possíveis de decolonização e descolonização.  
 
 
 

CRONOGRAMA 
27/09 

 
 

04, 11,18, 
25/10 
1, 8, 22, 29/11  
6/12  

 
13/12 

Introdução à disciplina e ao tema; mútuo reconhecimento entre os 
participantes (alunos e professores) 

 
Aulas dedicadas aos seminários sobre os autores estudados. 
 
 
 
Aula final, dedicada a uma síntese das abordagens, sistematização e 
consolidação do mapa das formas de manifestação do colonialismo e da 
colonização na Comunicação e Saúde e do horizonte de possibilidades 
decoloniais e descolonizadoras.  
  

 
 
Rio de Janeiro,   07/06 /2021.  
 
 
 
 
                                                  
Linha 1: “Produção, Organização e Uso da Informação em Saúde” 

 

Dedica-se à análise das políticas, modelos, processos e práticas de produção, organização, avaliação e uso da 

informação e do conhecimento no campo da saúde coletiva. A partir de múltiplas perspectivas teórico-

metodológicas, prioriza-se o estudo de: 

1.1. regimes de produção, regulação e novas dinâmicas de pesquisa científica em saúde; 

1.2. inquéritos e pesquisas nacionais de saúde; 

1.3. repositórios, ambientes virtuais, redes sociais e sistemas de informação; 

1.4. práticas culturais, técnicas e tecnologias; 



1.5. linguagens, padrões e indicadores; 

1.6. prospecção e estudos métricos em ciência e tecnologia; 

1.7. adequação de métodos que utilizem informações dos sistemas nacionais de informação para avaliar 

situações de saúde; 

1.8. sistematização e análise das informações para a formulação de políticas públicas e monitoramento da 

situação de saúde brasileira e seus determinantes socioambientais. 

 

Linha 2: “Informação, Comunicação e Mediações” 

Tomando o direito à comunicação como inerente ao direito à saúde, estuda as relações entre instituições, 

profissionais de saúde e de comunicação e a população, em suas diversas formas de organização, em seus 

processos de produção, circulação e apropriação dos sentidos sociais. Dedica-se à discussão conceitual e ao 

desenvolvimento de metodologias que levem à melhor compreensão da natureza e das características das 

mediações culturais, sociais, políticas, institucionais e tecnológicas envolvidas em tais processos. Seus projetos 

priorizam: 

2.1. a análise de produtos, práticas, processos e sistemas de comunicação, bem como de políticas públicas nesses 

domínios; 

2.2. o estudo das relações entre mídia e saúde, em suas múltiplas formas discursivas; 

2.3. a análise sobre a produção de sentidos nos novos espaços e ambientes de comunicação, com ênfase nos que 

se desenvolvem a partir de tecnologias virtuais; 

2.4. estudos que evidenciem e ampliem a compreensão do lugar da comunicação nos processos sociais e nas 

relações de poder na sociedade, bem como a relação entre comunicação e produção das desigualdades sociais 

em saúde. 

 
 


