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Ementa: A mídia como operadora da memória contemporânea. A dialética lembrança e 

esquecimento. Os trabalhos da memória e as construções narrativas da mídia. As estratégias 

narrativas de reconfiguração da memória. 

 

Proposta: O curso se propõe a abordar as múltiplas formas de relação entre os campos da 

memória e da mídia. A partir da discussão do conceito de memória, em sua interação com os 

conceitos de narrativa, identidade e esquecimento, serão explorados os seguintes eixos: 

memória como produto midiático no sentido mais restrito (exemplo: bancos de memória e 

biografias), memória como matéria-prima para produtos midiáticos em geral (filmes, livros, 

músicas, séries, videoclipes, sites, blogs e outros formatos construídos em torno da temática da 

memória, uso dos depoimentos na narrativa, estruturas narrativas amarradas no jogo lembrança 

x esquecimento, dentre outros) e a construção/invenção/apagamento das memórias e 

representações sociais a partir das narrativas midiáticas.  

 

Programa: 

 

Unidade I – Discussões sobre o conceito de memória 

1.1 – Memória como narrativa, construção e representação 

1.2 – Memória e corpo 

1.3 – Memória coletiva e social 

1.4 – Os trabalhos da memória 

1.5 – Lembrança e esquecimento 

1.6 – Memória, identidade e projeto 

 

Unidade II – Mídia e memória 

2.1 – Mídia e narrativas modernas e contemporâneas 

2.1 – Estudos de caso a partir da proposta acima 
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