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Tópicos Especiais em Memória e seus espaços na mídia, na literatura e na cultura.
Special Topics in Memory and its spaces in the media, literature and culture.
Temas Especiales en La memoria y sus espacios en los medios, la literatura y la
cultura

Ementa [Syllabus | Programa]
O lugar da memória na arte, na mídia, na literatura e no cotidiano. Espaços para recordação
através de meios de comunicação. A literatura como ambiente de rememoração e de escrita
de memórias. A escrita de si em livros literários. A televisão e as redes sociais como
dispositivos pulsantes de uma memória teleafetiva. A memória teleafetiva, coletiva e social.
O documentário como narrativa da história e memória. Os afetos e as memórias afetivas no
contexto social e educacional.
The place of memory in art, media, literature and daily life. Spaces for remembrance through
the media. Literature as an environment of memory and memory writing. The writing of
oneself in literary books. Television and social networks as pulsating devices of a teleective
memory. The teleafective, collective and social memory. The documentary as a narrative of
history and memory. Affections and affective memories in the social and educational
context.
El lugar de la memoria en el arte, los medios, la literatura y la vida cotidiana. Espacios para
el recuerdo a través de los medios. La literatura como ambiente de memoria y escritura de
memoria. La escritura de uno mismo en libros literarios. La televisión y las redes sociales
como dispositivos pulsantes de una memoria teleectiva. La memoria teleafectiva, colectiva
y social. El documental como narrativa de historia y memoria. Afectos y recuerdos afectivos
en el contexto social y educativo.
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