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EMENTA 

Audiovisual e investigação sobre a cidade. Audiovisual e movimentos sociais urbanos. 
Narrativas urbanas e o direito à cidade. Políticas públicas urbanas. Imaginários urbanos. 

OBJETIVOS 

- Construção de repertório e elaboração crítica acerca da produção de narrativas sobre a 
cidade e seus imaginários; 
- Investigação de metodologias e ferramentas audiovisuais utilizadas nos processos comunicativos; 
- Promover a aproximação entre os campos da arquitetura e urbanismo com o da comunicação audiovisual, 
através de atividades e reflexões em torno dos temas: comunicação, relações de poder e espaço urbano; 
direito à cidade, e a leitura crítica dos estereótipos de gênero, subalternidade, valores indentitários no 
discurso audiovisual; lutas urbanas e mídiativismo; 
- Capacitação dos estudantes para que se tornem multiplicadores junto à comunidades e movimentos 
sociais na elaboração de produção audiovisual. 

 

METODOLOGIA 

a) Aulas expositivas e participativas, para reconhecimento da cidade e dos movimentos 
sociais envolvidos. 
b) Atividades práticas de desenvolvimento e produção de narrativas audiovisuais em 
campo. 
c) Atividades de pós-produção dos conteúdos audiovisuais realizados, apresentação e 
exibição das produções. 

AVALIAÇÃO 

Participação, assiduidade e qualidade dos produtos realizados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



 

Unidade I 
Primeiras aproximações e construções reflexivas, com a realização das aulas iniciais expositivas 
e participativas, com as primeiras atividades de reconhecimento da cidade e dos movimentos 
sociais envolvidos. 
Unidade II 
Atividades práticas de desenvolvimento e produção das narrativas audiovisuais. 
Unidade III 
No terceiro e último momento serão desenvolvidas as atividades de pós-produção dos conteúdos 
audiovisuais realizados e finalmente a apresentação e exibição das produções, avaliação e 
encerramento da disciplina. 
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