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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
 

Título da Disciplina: Comunicação, cultura digital e imagética: novos movimentos sociais, violências 
e resistências na América Latina 
Professora Responsável: Rita de Cássia Alves Oliveira 

Departamento: Ciências Sociais  

Faculdade: Ciências Sociais 

E-mail para contato: ritaalves@pucsp.br 

Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada  

( x ) 3 créditos (54 horas) 
(   ) 2 créditos (38 horas) 

Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada   

Matutino (   ) 
2 créditos: 11h05 às 12h45 
3 créditos: 10h15 às 12h45 

Noturno ( x ) 
2 créditos: 18h50 às 20h30  
3 créditos: 18h50 às 21h20 

Indicar com um X o interesse em participar de uma formação complementar para auxiliar na condução 
da disciplina em inglês  

(  ) SIM 
(  ) NÃO  

 
EMENTA E OBJETIVOS  

A cultura digital e imagética permeia os cotidianos, estrutura as sociabilidades, os afetos, oferece 
ferramentas e conteúdos para construção de identidades e pertencimentos, alavanca a transformação 
dos processos cognitivos e das práticas políticas. Os processos comunicacionais tornam-se centrais e  
articulam-se aos desenvolvimentos culturais e políticos. 

As câmeras e as imagens são “armas” poderosas. Fotografias e vídeos são instrumentos tanto na 
espetacularização das violências - notadamente no contexto da cultura de massa -,  quanto na produção 
de resistências e construção de memórias coletivas – especialmente no âmbito da cultura digital.  

Muitos movimentos sociais contemporâneos, configurados em parte como coletivos ou grupos juvenis 
não institucionalizados, horizontais e autogestionários, apoiam-se, principalmente, nas tecnologias 
digitais e na produção e apropriação de imagens/audiovisuais em seus processos de organização, 
vizibilização e articulação transnacional.  
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Movimentos e práticas de resistência recentes da América Latina são marcados, por um lado, pela 
presença e protagonismo dos e das jovens ou, por outro, pela denúncia do genocídio juvenil (ou 
juvenicídio, em espanhol) em curso; têm construído, por meio das redes sociais digitais e em 
articulação com as mídias independentes e alternativas, “políticas de visibilidade” e “políticas de 
memória” no enfrentamento das variadas violências sofridas. Fotografias e audiovisuais são 
rapidamente difundidos e apropriados por outros grupos e coletivos na constituição de redes de 
atuação e “aprendizagens” de resistências, como no caso do movimento estudantil chileno de 2006 e 
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).  

A disciplina pretende discutir: como os novos movimentos juvenis apropriam-se e utilizam-se das 
tecnologias digitais de comunicação em seus enfrentamentos políticos e culturais? Qual o papel e os 
usos das imagens nestes processos? Como articulam-se, transnacionalmente, por meio da cultura 
digital e imagética? 
 
 

METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho será centrada na participação ativa dos/das estudantes. A disciplina partirá 
das experiências pessoais e conhecimentos prévios sobre o problema estudado para, então, avançar por 
meio da bibliografia básica indicada. O cotidiano das atividades, desenvolvidas preferencialmente em 
uma das salas interativas da universidade, privilegiará a realização de pequenas e rápidas pesquisas 
online com o intuito de estimular a participação e, principalmente, a produção coletiva de 
conhecimento. Assim, às aulas expositivas e dialogadas,  somam-se as informações, experiências e 
pontos de vista dos participantes. O uso da internet em sala de aula deverá ser constante, inclusive com 
o estímulo para que os/as estudantes utilizem seus smartphones e notebooks particulares para a 
realização de breves pesquisas e “assumirem” o computador da sala de aula quando pertinente. As aulas 
deverão investir no trabalho coletivo de identificação e análise dos sites, blogs e/ou páginas nas redes 
sociais online dos grupos e movimentos em estudo visando instrumentalizar os/as estudantes em relação 
às possibilidades de abordagem de conteúdos digitais produzidos pelos movimentos sociais. Na medida 
do possível, as referências bibliográficas serão disponibilizadas em ambiente digital acessível e gratuito, 
que deverá também contar com contribuições vindas dos/das estudantes. 

 
AVALIAÇÃO  
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A partir da metodologia de trabalho acima exposta, o processo avaliativo deverá levar em conta, 
primordialmente, a participação ativa dos/das estudantes no cotidiano das atividades desenvolvidas: 
abertura e habilidade para o diálogo e o trabalho coletivo, atitude pró-ativa em relação à produção 
coletiva de conhecimento em sala de aula, assim como a realização da leitura da bibliografia básica ao 
longo do desenvolvimento da disciplina. 

Além disso, de um ponto de vista mais objetivo e tradicional, a avaliação deverá também envolver a 
produção de pelo menos um breve texto de caráter acadêmico individual com o intuito de estimular a 
prática da reflexão escrita, mas com foco na capacidade de analisar situações concretas, “reais” e atuais 
a partir das referências conceituais presentes na bibliografia e discutidas nos encontros semanais. 

A avaliação poderá envolver ainda, e de acordo com a disposição e perfil da turma, a produção de 
reflexão em narrativas de formatos e linguagens variados (fotografias, vídeos, blogs, obras de arte, etc), 
sempre acompanhados de breve texto com as referencias conceituais que fundamentam o pensamento 
apresentado. 
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