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Ementa

A disciplina tem por objetivo fornecer instrumentos teóricos e metodológicos para
compreender os usos e efeitos da atuação política nas mídias sociais.Atualmente boa
parte do engajamento político se dá via mídias sociais, com rupturas e continuidades
com a política feita por atores tradicionais, tais como partidos, políticos profissionais,
movimentos sociais e instituições políticas. É expressivo o crescimento do ativismo
online voltado a mudanças culturais, como as ações voltadas aos direitos humanos e à
igualdade de gênero, raça ou classe. Um engajamento online que visa não
exclusivamente o sistema político,mas principalmente provocar mudanças
comportamentais na própria sociedade. Para compreender este fenômeno,
estudaremos a literatura sobre movimentos sociais e comunicação focados nas mídias
sociais, bem como apresentaremos técnicas de pesquisa aplicadas a esses meios. Uma
das questões principais que atravessará a disciplina será a reflexão sobre como
conceitualizar o tipo de ação que se dá nas mídias sociais.

Metodologia

Em cada aula trabalharemos com uma questão, um objeto, técnicas de pesquisa e
teorizações possíveis. Haverá exigência de leitura prévia e realização de exercícios
práticos na própria aula.

Programação das aulas

Aula 1 – Apresentação da proposta da disciplina e dos conceitos a serem desenvolvidos
ao longo dos encontros: ação coletiva, ação conectiva, repertórios de protesto online,
mobilização de recursos na rede, comunidades online etc.
Aula 2 – Coleta de dados em mídias sociais: conceitualizações, técnicas e ferramentas
utilizando o caso dos movimentos feministas online
Aula3- Categorização de conteúdos: movimentos feministas online
Aula 4 – Análise de Dados: redes e ruas nas manifestações pró e contra impeachment
da Dilma
Aula 5 – Análise de Dados: redes e ruas nas manifestações pró e contra impeachment
da Dilma
Aula 6 – Etnografia nas redes: o caso das ocupações das escolas
Aula 7 – O uso de entrevistas: o caso dos movimentos de moradia
Aula 8 - Encerramento do curso
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