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Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS  

Nome da Disciplina: Antropologia da imagem, violências e resistências na América Latina 

Professora responsável: Rita Alves O. 

Semestre: 2/2020  

Créditos: 4 

Quinta-feira 
Turno: Matutino ( X ) 8h20 – 11h55 
Turno: Noturno (   ) 18h50 – 22h25 
Ementa da Disciplina: 

A Antropologia da Imagem é, principalmente, metodologia qualitativa de investigação científica; 
fotografias e produções audiovisuais são documentos que podem ser lidos na compreensão dos 
conflitos sociais, das disputas simbólicas e imaginárias, das percepções e representações, da 
produção de memórias e dos cotidianos vividos. Neste sentido, esta disciplina enfatiza a discussão 
de metodologias criativas de pesquisa e a análise empírica de fotografias e vídeos.  

Do ponto de vista temático, este curso aborda as fotos e audiovisuais como instrumentos tanto da 
espetacularização das violências quanto da produção de resistências e construção de memórias 
coletivas. As câmeras são “armas” poderosas. As imagens dos “corpos em sofrimento” perpassam 
quase todas as guerras, a começar pela Criméia dos anos 1850, atingindo o ápice no Vietnã nos 
anos 1960 e alavancando, sempre, os mercados editoriais e jornalísticos. Por outro lado, como no 
caso do Holocausto, as imagens também podem ser agenciadas pelas próprias vítimas na 
documentação e denúncia das atrocidades cometidas nestes conflitos. Os movimentos de 
resistência da América Latina têm construído “políticas de visibilidade” e “políticas de memória” 
por meio de fotografias e audiovisuais como forma de enfrentamento das variadas violências 
sofridas. Para a análise empírica, a disciplina privilegiará os períodos da ditadura militar argentina, 
da “guerra” colombiana das últimas décadas, do genocídio guatemalteco do início dos anos 1980, 
dos movimentos estudantis chilenos de 2006 e 2012, do movimento secundarista paulista de 2015, 
da “onda” feminista dos lenços verdes na Argentina e México em 2019, assim como dos 
movimentos de mães e familiares de vítimas da violência do estado no México (caso dos 43 
estudantes desaparecidos em Ayotzinapa) e no Brasil (Movimento Independente Mães de Maio e 
sua rede de atuação).  
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Objetivos: 
- Refletir sobre o papel desempenhado pelas fotografias e vídeos nas narrativas das violências 

e na produção das resistências e de memórias coletivas; 
- Exercitar as possibilidades de pesquisa acadêmica a partir das imagens e fotografias. 
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