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EMENTA: Memória e Narrativa. A narrativa como gênero. Narrativa e configuração temporal 

e mneumônica. Memória e construção do acontecimento midiático. A memória social e coletiva 

e a configuração dos mídias como articulares da memória da sociedade. Do acontecimento à 

notícia: a dialética lembrança e acontecimento 

 

Curso: Narrativa, Memória e Esquecimento 

 

O objetivo do curso é refletir sobre o conceito de narrativa a partir, sobretudo, das leituras de 

Paul Ricoeur. Num segundo momento, o curso introduz a problemática da memória e do 

esquecimento, mostrando como esses dois conceitos se articulam com a questão da narrativa e 

como são fundamentais para o estudo da comunicação. O curso aborda a interseção desses 

conceitos em relação ao campo midiático, procurando mostrar como as construções discursivas 

da mídia são narrativas elaboradas também a partir do jogo lembrar e esquecer. 

 

 

PROGRAMA 

 

Unidade I – A narrativa 

1. O conceito 

2. Narrativa e meios de comunicação: explorando o conceito 

3. Jornalismo: entre o ficcional e a historicidade 

 

Unidade II – Memória 

1. O conceito 

2. Textos fundadores: Bérgson e Halbawchs. Aproximações e distanciamentos 

3. As articulações teóricas e conceituais em torno das problemáticas midiáticas 

 

Unidade III – O Esquecimento 

1. O esquecimento, a memória e a história a partir de Paul Ricouer; 

2. A arte da memória e do esquecimento:  Yates e Weinrick 

3. Mídia e esquecimento 
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