
Imaginário popular
Os participantes irão explorar como os personagens e histórias da cultura popular
podem e foram usados para promover a conscientização e ativismo de causas
variadas. Os participantes identificarão um personagem de cultura popular e uma
história que podem ser usados para promover a conscientização sobre uma causa
que consideram importante.



Ativismo e cultura popular

Parte 1

Fale para seus alunos

Recorrer a imagens, aulas ou exemplos de personagens de seus livros, filmes e
programas de TV favoritos pode ser uma excelente maneira de aumentar a
conscientização sobre uma causa. Muitas vezes, as experiências de personagens
fictícios podem influenciar as pessoas em seus pensamentos sobre problemas do
mundo real.

Por exemplo, a atitude de Harry Potter em relação aos elfos domésticos pode deixar
as pessoas mais preocupadas com a escravidão infantil ou com as más condições
de trabalho na indústria. Depois que o filme Avatar de James Cameron foi lançado,
houve uma onda de interesse em causas de proteção ambiental. Personagens
admiráveis têm o potencial de afetar mudanças comportamentais mais amplas,
tornando-os perfeitos para uso em campanhas de defesa de direitos. 

Em uma tela de projeção, mostre um exemplo de vídeo recente que esteja alinhado
com seu contexto regional e local dos participantes para solidificar ainda mais o
conceito do uso da cultura popular para aumentar a conscientização em torno de
uma causa. Um exemplo de contexto nos Estados Unidos foi quando os fãs do
Harry Potter venceram a escravidão infantil da Harry Potter Alliance. Depois de
mostrar o vídeo, explique porque você o escolheu e porque você acredita que ele é
um bom exemplo para promover a conscientização em torno de um problema
através da cultura popular.

Fale para seus alunos

Na atribuição a seguir, você desenvolverá sua própria campanha de ativismo
usando um personagem ou história popular. 



Tarefa

Parte 1

Fale para seus alunos

Vamos percorrer a sala e cada pessoa nomeará alguns de seus personagens ou
histórias favoritos.

Interação da classe

Peça aos participantes para nomear dois ou três personagens ou histórias favoritos.
A seguir, organize a turma em grupo de três pessoas com base em interesses
similares.

Fale para seus alunos

Em grupo, identifique uma personagem ou história que você pode usar para
comunicar uma questão importante para você.

Em grupo, escreva as respostas para as seguintes perguntas:

1. Qual é seu personagem ou história da cultura popular?

2. Qual é a questão que você gostaria de abordar usando o personagem ou
história?

3. Em qual filme, composição musical ou mundo ficcional você gostaria de basear
seu trabalho de ativismo?

4. Como você pode criar uma mídia (por exemplo, música, desenho animado,
pôster etc.) no seu formato favorito de cultura popular para aumentar a
conscientização sobre a questão que você escolheu?

5. Como você pode compartilhar esse trabalho online e alcançar um público mais
amplo?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Este recurso de aprendizagem é disponibilizado pela Youth and Media no Berkman Klein Center for Internet & amp; Sociedade
da Universidade de Harvard sob a licença internacional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Você pode fazer uso

disso, incluindo copiar e preparar trabalhos derivados, sejam comerciais ou não comerciais, desde que você atribua Youth and
Media como a fonte original e compartilhe todos os trabalhos adicionais sob os mesmos termos. Estes e os recursos de

aprendizagem adicionais também existem online na plataforma de recursos de aprendizado do Berkman Klein.

http://www.tcpdf.org

