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2020.1 

Disciplina: Mídia e Espaços Urbanos 

Carga horária: 60h 

Créditos: 4 

Professor:  Raquel Paiva 

 

Rio de Janeiro: o desafio final. 

Uma cartografia do “desmanche” e a vinculação social. 

 

Ementa: 

A proposta do curso é apresentar os caminhos da pesquisa desenvolvida desde 2013 

sobre a megalópole do Rio de Janeiro, dentro de uma perspectiva comunicacional, isto 

é, de articulação de urbanidade com midiatização. O enfoque inicial centra-se na 

etnografia do quotidiano sob a diversidade de ângulos que permitem revelar a ação 

humana no espaço urbano. A cidade caleidoscópica constitui-se  de forma cada vez mais 

intensa em objeto de estudo fundamental para a praxis da Comunicação, girando em 

torno de campos variados como arte, mobilidade, vigilância teconológica e construções 

narrativas como, jornalismo, literatura, artes plásticas etc. No final, o viés propositivo  

converge para a construção urbana do comum.  

 

Programa: 

1.Rio de Janeiro: perspectiva histórica e construção identitária (março). 

2. Rio de Janeiro como balneário da desigualdade e o império do Whats app (março). 

3. Rio de Janeiro : “areas verdes”, abandono imobiliario,  o fim da verticalização e o 

desmanche (abril). 

4. Jornalismo e Rio de Janeiro – análise da cobertura a partir do fim dos megaeventos 

(maio). 

5. Perspectiva vinculativa – experiências e vivências – o sensorium como projeto 

existencial  (junho). 
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Metodologia: 

O curso será construido coletivamente a partir das linhas propostas, com aulas 

expositivas, discussões, análises em grupos de trabalho, leituras semanais e observação 

participante sobre o objeto de estudo: a cidade do Rio de Janeiro. 

 


