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Ementa: Mídia e marginalidade. Discussão sobre os conceitos de gueto, favela e comunidade. O 
mito da marginalidade e a associação entre exclusão social e violência. As representações da favela 

na imprensa: análise de discurso e enquadramento. Mídia contra-hegemônica. 
 

Proposta: a partir de uma discussão teórica inicial sobre os conceitos de representação, espaço e 

territorialidades urbanas, o curso abordará uma série de eixos temáticos em torno da representação 
midiática sobre favelas, periferias e outros espaços urbanos complexos, em especial aqueles que 

enfrentam problemas de estigmatização, quando outros conceitos serão explorados a partir de 
estudos de caso, exemplos, etnografias e outros recursos. A ideia é conjugar, nas aulas, discussões 
teóricas com utilização de material didático como vídeos, matérias jornalísticas, filmes, internet e 

outros formatos discursivos, além da presença de convidados para ampliar o debate e possibilitar 
múltiplos olhares. A perspectiva que norteará o curso será a de contemplar as disputas culturais e 

políticas em torno dos espaços urbanos, com um viés crítico acerca da necessidade de expansão do 
direito à expressão e significação dos múltiplos agentes sociais que compõem a tessitura das 
cidades. O programa, a bibliografia e as formas de avaliação serão apresentados na primeira aula do 

curso. 
 

Unidades: 

 

1. Algumas considerações sobre o conceito de representação 

2. Discussões sobre territorialidade, espaço e relações de poder 
3. Eixos fundamentais: juventude e consumo 

4. Circularidade na cidade 
5. Representação midiática das favelas e “periferias” 
6. A favela e suas representações como temas de reflexões e estudo 

7. Disputas em torno das representações de favela 
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