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EMENTA 

O objetivo centrar da disciplina é o desenvolvimento de boas práticas em narrativas digitais no contexto da 

pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual e sonora. Para isso abordaremos e 

questionaremos: 1) A pesquisa etnográfica, o trabalho de campo, a observação participante, a pesquisa 

ação, as etnografias audiovisuais; 2) O histórico da relação da antropologia com as tecnologias e as 

questões epistemológicas, éticas, estéticas e políticas das fases de desenvolvimento da antropologia visual 

e sonora, 3) As narrativas na pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual e sua reconfiguração 

na era digital, 4) A Reflexividade, reflexividade social e narrativas na primeira pessoa, 5) As novas “escritas” 

– hipermédia, digital storytelling, web documentário, photo-voice… 5) A escrita para as midias.   

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

1. Adquirir os métodos e técnicas de trabalho de campo em etnografia visual e digital e suas aplicações 

/implicações disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares e em pesquisa ação.  

2. Adquirir o conhecimento das diversas etapas ou fases de desenvolvimento da antropologia visual e 

as especificidades das questões epistemológicas, éticas, estéticas e políticas de cada uma dessas 

fases.   

3. Pesquisar os contextos socio-históricos, os fundamentos e o debate teórico em torno destas fases 

ou etapas e criar condições para a interação e o debate participativo acerca das produções e 

práticas de pesquisa;  

4. Questionar as dimensões epistemológicas, éticas, estéticas e políticas das metodologias 

participativas e das produções audiovisuais, multimédia, hipermédia, transmedia; 

5. Aplicar os conhecimentos adquiridos nos exercícios propostos e trabalhos a realizar na disciplina.  

6. Participar na elaboração de instrumentos de avaliação e na avaliação das produções audiovisuais 

apresentadas e analisadas durante o percurso formativo. 

7. Desenvolver competências de pesquisa e participação em eventos (festivais, mostras, seminários, 

conferências, congressos) e sites, blogs e plataformas digitais. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Parte 1. Adquirir os métodos e técnicas de trabalho de campo em etnografia visual e digital. 

Processos de indagar (competência e objetivos) 
a. Exercitar práticas de trabalho de campo em antropologia, educação, arte e cultura visual. 

b. Desenvolver estratégias de pesquisa em etnografia audiovisual.  

c. Verificar nas obras - filmes e obras escritas, estudadas práticas de trabalho campo e estratégias de 

pesquisa. 

d. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

Parte 2 – O histórico da relação da antropologia com as tecnologias – fases ou etapas de 

desenvolvimento da antropologia visual e sonora. 

Processos de indagar (objetivos e competências) 

e. Visionamento dos filmes sugeridos para trabalho dos estudantes 

f. Analisar os filmes e outros meios visuais e sonoros etnográficos. 

g. Identificar as tecnologias dos diversos contextos de produção, suas limitações e as transformações 

decorrentes das mudanças tecnológicas e contextuais e suas implicações epistemológicas éticas e 

estéticas. 

h. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

i. Elaborar notas de campo e recolha de materiais para o portfólio 

 

Parte 3 – Contextos socio-históricos e fundamentos epistemológicos éticos e políticos 

Processos de indagar (objetivos e competências) 

j. Estudar os contextos de produção das obras e situa-las em paradigmas de pesquisa. 

k. Estudar a fundamentação epistemológicos, éticos e estéticos da pesquisa. 

l. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

m. Elaborar notas de campo e recolha de materiais para o portfólio. 

 

Parte 4 – As narrativas na pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual e sua 

reconfiguração na era digital. 

Processos de indagar (objetivos e competências) 

n. Estudar a pertinência das narrativas na pesquisa em ciências sociais e suas transformações na era 

digital. 

o. Questionar e identificar razões do crescimento das narrativas e das narrativas digitais nas 

sociedades contemporâneas. 

p. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

q. Elaborar notas de campo e recolha de materiais para o portfólio. 

 

Parte 5 – Reflexividade, reflexividade social e narrativas na primeira pessoa 



Processos de indagar (objetivos e competências) 

r. Identificar nas obras estudadas formas diversas de reflexividade e reflexividade social. 

s. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

t. Elaborar notas de campo e recolha de materiais para o portfólio. 

 

Parte 6 – Novas “escritas” – hipermédia, digital storytelling, web documentário, foto-voice  

Processos de indagar (objetivos e competências) 

u. Exercitar novas formas de apresentação de resultados de pesquisa. Dificuldades, vantagens e 

desvantagem de cada uma delas. 

v. Questões éticas específicas de cada uma das novas escritas. 

w. Desenvolver estratégias de pesquisa e sua mediação tecnológica. 

x. Usar os meios tecnológicos adequados para elaboração das narrativas digitais. 

y. Questionar o que trazem de novo as tecnologias digitais para a pesquisa em antropologia e em 

etnografia digital. 

z. Realizar a leitura dos textos indicados e a pesquisa documental individual. Fundamentos teóricos e 

análise de textos. 

 

Parte 7. Realizar produção significativa em cada um dos módulos:  

Processos de indagar (objetivos e competências) 

aa. Organizar portfolio ou diário de campo individual (pelo menos uma entrada para cada 

aula) 

bb. Realizar pesquisa individual para a reflexão teórica sobre as narrativas digitais na 

pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual. 

cc. Organizar a apresentação final dos trabalhos realizados. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O semestre está organizado em sete (07) blocos: 

• No primeiro bloco far-se-á a revisão (ou aquisição) de métodos e técnicas de trabalho de campo em 

etnografia visual e digital e suas aplicações /implicações disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares, em pesquisa ação e adaptação a situações e contextos concretos de pesquisa. 

• No segundo bloco abordar-se-á o histórico das produções e das práticas de pesquisa em antropologia 

visual e o que prevalece e muda nas práticas atuais. 

• No terceiro bloco trataremos dos contextos específicos das produções audiovisuais em antropologia 

visual e de utilização das tecnologias visuais e sonoras na pesquisa dos paradigmas epistemológicos 

presente em cada uma das etapas e suas transformações.  

• No quarto bloco abordaremos a pertinência das narrativas na pesquisa em ciências sociais e 

humanidades e as mudanças produzidas pelas tecnologias digitais. 

• No quinto bloco tartareemos as práticas reflexivas seus desenvolvimentos e sua atualidade. 

• No sexto bloco novas formas de pesquisa, de pesquisa-ação e de apresentação de resultados de 

pesquisa. Dificuldades, vantagens e desvantagem de cada uma delas. Implicações éticas, estéticas e 

políticas e desenvolvimento de boas práticas. 



• No sétimo bloco propomos a preparação de produção significativa em cada uma das atividades 

planeadas. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos de avaliação: 

1) A primeira nota resultará diário de campo / diário de bordo (ver normas específicas ou sua superação 

e bibliografia pode diário de campo na pesquisa e no ensino) ou portfólio individual (diário ou portfólio 

deverá incluir todos os execrcícios individuais e de grupo realizados pelos alunos individualmente 

ou em grupo – exercícios na e para a aula, produção audiovisual e a psequisa individual). Até 10 

pontos. 

2) A segunda nota resultará da escrita de um trabalho final. (Trabalho Individual segundo o modelo 

apresentado ou enriquecido pela pesquisa dos alunos) - mestrado, entre 10 a 15 páginas (incluindo 

imagens e referências bibliográficas), para doutorado, entre15 a 20 páginas (incluindo imagens e 

referências bibliográficas). Até 10 pontos. 

3) Tabela de avalição e auto avalaiação. Classificação de 0 (mínimo) a 5 (máximo),  

Qualidade do trabalho  

Capacidade de trabalho  

Interesse, motivação e compromisso  

Autonomia  

Responsabilidade  

Integração na equipa  
 

Critérios de avaliação do Trabalho Final: 

4) Capacidade de pesquisa, problematização, criatividade e fundamentação;  
5) Uso correto da língua escrita e das normas da ABNT. 
6) Avaliação e auto-avaliação baseada na tabela apresentada 

 

Escala de 0 (mínimo) a 5 (máximo) 

Rigor do conteúdo científico  

Coerência das ideias  

Objetividade, clareza e precisão na escrita  

Capacidade de síntese  

Correto uso das referências  
 
Resultados possíveis: A, B, C e D (artigo 35 do regulamento) 

Entre 9 – 10 pontos: A - Muito Bom, aprovado, com direito ao crédito. 

Entre 7 – 8,9 pontos: B - Bom, aprovado, com direito ao crédito. 

Entre 5 – 6,9 pontos: C - Regular, aprovado, com direito ao crédito. 

0 – 4,9 pontos: D - Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito. 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

1. ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO | Linhas Críticas - 
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/issue/view/225 

2. BAEZ LANDA, Mariano e ALVAREZ, Gabriel,  Olhar In(com)formado: Teorias e práticas da 
Antropologia Visual, CEGRAF: UFG, 2017. 
https://www.cegraf.ufg.br/up/688/o/ebook_olhar_inconformado.pdf 

3. FERRAZ, Ana Lúcia Marques Camargo e MENDONÇA, João Martinho (Orgs.). Antropologia visual: 
perspectivas de ensino e pesquisa; Brasília- DF: ABA, 2014. 
http://www.portal.abant.org.br/publicacoes2/livros/antropologia_visual_-
_Ana_Lucia_Marques_Camargo_Ferraz_&_Joao_Martinho_de_Mendonca.pdf,  

4. GREENWOOD, D. J. De la observación a la investigación-acción partipativa: una visión crítica de 
las prácticas antropológicas, Revista de Antropología Social, 2000, 9: 27-49 

5. PIAULT, Marc-Henri, Antropologie et Cinéma, Paris: Nathan Cinéma, 2000. Tradução para 
português – Antropologia e Cinema, Editora UNESP, 2018. 

6. RIBEIRO, José da Silva Perspectivas interdisciplinares - Antropologia, arte e comunicação, 
Ignições, MediaLab. 

7. RIBEIRO, José da Silva, Antropologia Visual, da minúcia do olhar ao olhar distanciado, Porto: 
Edições Afrontamento, 2004.  

8. RIBEIRO, José da Silva, Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de 
investigação. Rev. Antropol. [online]. 2005, vol.48, n.2, pp.613-648. 

9. RIBEIRO, José da Silva, Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia, Lisboa: 
Universidade Aberta, 2003. 

10. XXXXXX - Antropologia em outras linguagens: experiências com o projeto “O Livro do Etnógrafo” 
revista Tessituras (ISSN 2318-9576), volume 7, número 2, “Antropoéticas", 2019.GONÇALVES, 
Marco Antonio. O real imaginado: etnografia, cinema e surrealismo em Jean Rouch. Rio de 
Janeiro: Topbooks. 2008. O livro do Etnógrafo - https://medium.com/livrodoetnografo, BIEV – 
UFRGS. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARDÈVOL, Elisenda. La búsqueda de una mirada: Antropología y cine etnográfico, Barcelona: Editorial 
UOC, 2006.  

AUNGER, Robert, “On Ethnography: Storytelling or Science?” in Current Anthropology, Vol. 36, pp. 97-130, 
The University of Chicago Press, 1995. 

AURETTA, Christopher Damien Diário de bordo: Aspectos do Pensamento Contemporâneo - A Construção 
de um Saber Comum em Comum (um percurso), Edições colibri, 2012. 

BANKS, Marcus e MORPHY, Howard, Rethinking Visual Anthropology, Yale University Press, 1997.  

BANKS, Marcus, Visual Methods in Social Research. London: Sage, 2001.  

BORDWELL, David e THOMPSON El Arte Cinematográfico, Barcelona: Paidos. Cadernos de Antropologia 
e Imagem - http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/392.pdf , 1995. 

COLLIER JR., John, Antropologia Visual: a fotografia como método de pesquisa, São Paulo: EPU, 1973.  

DELGADO, Melvin, Urban Youth and Photovoice, Visual Ethnography in Action, Oxford University Press. 

DIKS, Bella, MASON, Bruce and all. Qualitative Research and Hypermedia, Ethnography for the digital age, 
London : Sage Publications, 2005.  

DOMÍNGUEZ, Daniel,“Escenarios híbridos, narrativas transmedia, etnografía expandida” Revista de 
Antropología Social, 2012, 21 197-215. 

https://www.cegraf.ufg.br/up/688/o/ebook_olhar_inconformado.pdf


ESTALELLA, Adolfo, ARDÉVOL, Elisenda e all. Etnografías de lo digital, 
http://www.uned.es/etnovirtual/GT_OCS_etnografias%20digital_comunicaciones.pdf, 2007  

ETIENNE, Fanny, Film d’art, films sur l’art – le regard d’un cineaste sur un artiste, Paris: L’Hamattam.  

FLYVBJERG, Bent, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How it Can Succeed 
Again, Cambridge University Press, 2001  

FRANGNE, Pierre-Henry, MOUËLLIc, Gilles e VIART, Christophe Filmer l'acte de creation, Presses 
universitaires de Rennes, 2013. http://bookstore.openedition.org/ 

GARCÍA-VERA, Antonio Bautista - VELASCO MAÍLLO, Honorio M. Antropología visual: medios e 
investigación en educación, Madrid: Trotta Ed., 2011. 

GRIMSHAW, Anna The Etnhographer’s Eye, ways of seeing in modern anthropology, Cambridge: 
University Press, 2001.  

GUBRIUM, Aline e HARPER,  Krista, Participatory Visual & Digital Methods. Walnut Creek, CA: Left Coast 
Press, 2013. 

HOCKINGS, Paul (ed.) Principles of Visual Anthropology, New York: Mouton de Gruyter, 1995. 

LAPLANTINE, François, La Description Ethnographique, Paris: Nathan, 1996. 

LAPLANTINE, François, Leçon de cinéma pour notre époque Politique du sensible. Téraèdre / revue 
Murmure, 2007. 

MACDOUGALL, David, Transcultural Cinema, Princeton University Press. Reprinted by Permission of 
Princeton University Press, 1998. 

MANOVICH, Lev, The Language of new media, Massachusetts: MIT Press, 2000. 

MARESCA, Sylvain, La Photographie, un miroir des sciences sociales, Paris, 1996. 

NICHOLS, Bill, Representing Reality. Issues and concepts in documentary, Bloomington, Indianapolis: 
Indiana University Press, 1991. 

PINK, Sara The Future of Visual Anthropology, Routledge, 2005.  

RABIGER, Michael Directing – Film techniques and aesthetics, New York: DTPPhenix editorial, 2003.  

RABIGER, Michael Directing – The Documentary, Boston: Focal Press, 1992. 

Revista Chilena de Antropología Visual - http://www.antropologiavisual.cl/  

RIBEIRO, José da Silva (Coord), Antropologia Visual, Lisboa: Universidade Aberta, 2016. 

RIBEIRO, José da Silva,  Colá S. Jon oh que sabe! As imagens, as palavras ditas e a escrita de uma 
experiência social e ritual, Porto: Afrontamento, 2000.  

RIBEIRO, José da Silva, Antropologia Visual e Hipermédia, Porto: Edições Afrontamento, 2007. 

ROSE, Gillian, Visual Methodologies, Londres: Sage Publications, 2005.  

ROUCH, Jean, «La Caméra et les Hommes» in Cahiers de l’Homme, pour une anthropologie visuelle: 53-
71, 1979. 

RUBY, Jay  “Los últimos 20 años de Antropología visual – una revisión crítica”, 
http://www.antropologiavisual.cl/ruby.htm, 2007 

SICARD, Monique, A Fábrica do Olhar, Lisboa: Edições 70, 1998.  

http://www.uned.es/etnovirtual/GT_OCS_etnografias%20digital_comunicaciones.pdf
http://bookstore.openedition.org/
http://www.antropologiavisual.cl/ruby.htm


SHERMAN, Rina, Dans le Sillage de Jean Rouch – Témoignages e essais, Paris: Éditions de la Maison 
des sciences de l’home. 2018. 

Visual Anthropology Review - http://etext.virginia.edu/VAR/ 

Visual Ethnography, Participatory Approaches to Visual Ethnography from the Digital to the Handmade, 
Basilicata, Italia, 2016 Vol 5, No 1. 

 

Filmografia 

ATHIAS, Renato, Defendendo Nossos Saberes,  

CAFFÈ, Eliane, Era o Hotel Cambridge, 2016. 

CARRELI, Vicent, Corumbiara, Brasil, 2009. 

CLOUZOT, Henri-Georges, Misterio Picasso, França 1953 (e filmes de arte). 

CONNOLLY, Bob e ANDERSON, Robin, First Contact, DER, 1983 - http://www.der.org/films/first-
contact.html 

ERMEL, Patrícia,  O Arco e a Lira http://www.lisa.usp.br/producao/paginasvideos/oarcoealira.html, LISA -
USP. 2002. 

FILMES DE EDUCAÇÃO – Escola em Havana, Entre Muros, École de Babel, Pra um dia ser Feliz. 

FLAHERTY, Robert, Nanook of the North,1922. 

REIS, Thomaz, Rituais e festas Borôro, Brasil, 1917 

ROUCH, Jean et MORIN, Edgar, Chronique d’un Eté, Argos Films, 1960 

ROUCH, Jean, La Pyramide Humaine, 1959 
https://archive.org/details/LaPyramideHumaineCicloRouchParaZooRippedByF30 

SALLES, João Moreira, No intenso agora, 2017  

TRINH T. MINH-HÁ, Reassemblage, 1982. 

https://archive.org/ 

 

CALENDARIZAÇÃO 

Sessão e 
data 

Situação Atividades previstas 

Aula1 - 
19/08, 2019 

CRIA-FAV 
20-24/08 
Inscrições 
CONPEEX 

Apresentação da disciplina.  
Leitura: ROCHA, A.L.C. e ECKERT, C.  PROJETOS, DESAFIOS E CONSOLIDAÇÃO DE UMA LINHA DE 
PESQUISA NO BRASIL: ANTROPOLOGIA AUDIOVISUAL e RIBEIRO, J. R. PESQUISA E ENSINO EM 
ANTROPOLOGIA, ANTROPOLOGIA VISUAL, ANTROPOLOGIA DIGITAL em BAEZ LANDA, Mariano e 
ALVAREZ, Gabriel,  Olhar In(com)formado: Teorias e práticas da Antropologia Visual, CEGRAF: 
UFG, 2017. 
RIBEIRO, J, S. Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de investigação, 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27220 e 
https://www.revistas.usp.br/ra/article/download/27220/28992  
Livro do Etnógrafo - https://medium.com/livrodoetnografo 
Exercício. Quem sou, o que faço aqui? – apresentação dos participantes no curso. A apresentar 
na Aula2 usando um meio à escolha de pesquisa reflexiva – narrativa na primeira pessoa.   

http://etext.virginia.edu/VAR/
http://www.lisa.usp.br/producao/paginasvideos/oarcoealira.html
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27220
https://www.revistas.usp.br/ra/article/download/27220/28992


Aula2 - 
26/08, 2019 

Aula Aberta Apresentação de - Quis saber quem sou o que faço aqui. 
Programa da disciplina em debate 
Situação da Antropologia Visual no Brasil e em Portugal 
Filmes – Jean Rouch La Pirámide humana III - El  Final 
             - Jean Rouch Os Tambores do Passado (1971) - Jean Rouch 
Documentos de leitura: Normas e Metodologia do Trabalho: O ensaio, Notas e Diário de Campo, 
Notas de análise e avaliação de filmes etnográficos. 
Tecnologia - FreeMind 
Exercício: Primeiro esboço do trabalho final – ensaio. Temática da produção audiovisual, 
constituição dos grupos de trabalho. 

Aula3 - 
02/09, 2019 

II SIPACV 
04 -06/09 
 
1º Simpósio 
Antropologia 
PPGAS/UFAL 
III AVAL 
03-06/09 

Apresentação do primeiro esboço do trabalho final – ensaio. E da ideia da produção audiovisual, 
dos grupos. 
O que é um Pecha Kucha? A arte das apresentações consisas - https://www.pechakucha.org/ 
Leitura: Fragmento do texto de Tarkovski em Esculpir o Tempo, S. Paulo: Martins  Fontes, 1998. 
http://elcv.art.br/santoandre/biblioteca/_em_portugues/tarkovski_andrei_esculpir_o_tempo.pdf 
BRENEZ, Nicole, Toda a Nova Arte poderia ser considerada como montagem, em Cabo, R. M. Cem 
Mil Cigarros, Lisboa: Orfeu Negro.   
Exercício – Passagem a imagem de uma poema Haikai 

Aula4 - 
09/09, 2019 

 Apresentação do exercício - Passagem a imagem de uma poema Haikai 
Leitura: - MARCUS George E. - O intercâmbio entre arte e antropologia: como a pesquisa de 
campo em artes cênicas pode informar a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia 
LIMA, J C R ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO: Um Diálogo Possível? 
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/download/4412/3601 
OLIVEIRA, A. Uma Antropologia Fora Do Lugar? Um Olhar Sobre Os Antropólogos Na Educação - 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v23n49/0104-7183-ha-23-49-00233.pdf 
GUSMÃO, N. Antropologia  e  educação:  um  campo  e  muitos  caminhos  - 
www.redalyc.org/pdf/1935/193538270003.pdf 

Aula5 - 
16/09, 2019 

EAVAAM 
19-21/09 

Apresentação do exercício - Passagem a imagem de uma poema Haikai 
Leitura: RIBEIRO, J. R - Jean Rouch - Filme etnográfico e Antropologia Visual - 
http://www.doc.ubi.pt/03/artigo_jose_ribeiro.pdf. Ver versão audiovisual em Lugar do Real. 
http://lugardoreal.com/video/jean-rouch-do-filme-etnografico-a-antropologia-visual 

Aula6 - 
23/09, 2019 

3º Congresso 
Brasileiro de 
Produção de 
Vídeo 
Estudantil 
25-28/09 

Trabalho de campo: observar, descrver, interpretar (analisar, reinventar o real) 
RIBEIRO, J, R. Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia, Liboa: Universidade Aberta 
Repensar el método etnográfico. Hacia una etnografía multitécnica, reflexiva y abierta al diálogo 
interdisciplinario - http://dx.doi.org/10.7440/antipoda16.2013.10 
GREENWOOD, D. J. De la observación a la investigación-acción partipativa: una visión crítica de 
las prácticas antropológicas, Revista de Antropología Social, 2000, 9: 27-49 
Exercício: 

Aula7 – 
30/10, 2019 

 Trbalho de campo: observar, descrver, interpretar (analisar, reinventar o real) 
GUBRIUM, Aline e HARPER,  Krista, Participatory Visual & Digital Methods. Walnut Creek, CA: Left 
Coast Press, 2013. 
FRANGNE, Pierre-Henry, MOUËLLIc, Gilles e VIART, Christophe Filmer l'acte de creation, Presses 
universitaires de Rennes, 2013. http://bookstore.openedition.org/ 

Aula8 – 
07/10, 2019 

 O histórico da relação da antropologia com as tecnologias e contextos sócio-históricos: 
documentar, criação de uma linguagem, o som sícrono, narrativas complexas multisituadas no 
espaço e no tempo, narrativas digitais. 
Leitura: PIAULT, M Antropologia e Cinema. UNESP 2018 
Filmes: Primeiras imagens, Pais fundadores: Flaherty e Vertov, Jean Rouch… atualidade 

Aula9 – 
14/10, 2019 

CONPEEX 1  - 
Congresso de 
Pesquisa, 
Ensino e 
Extensão 

O histórico da relação da antropologia com as tecnologias e contextos sócio-históricos 
Leitura: PIAULT, M Antropologia e Cinema. UNESP 2018 
Filmes: Primeiras imagens, Pais fundadores: Flaherty e Vertov, Jean Rouch… atualidade 

Aula10 – 
21/10, 2019 

 As narrativas na pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual e sua reconfiguração 
na era digital. 
Leituras: DOMÍNGUEZ, Daniel,“Escenarios híbridos, narrativas transmedia, etnografía expandida” 
Revista de Antropología Social, 2012, 21 197-215. 
 

Aula11 – 
28/10, 2019 

 As narrativas na pesquisa em antropologia, educação, arte e cultura visual e sua reconfiguração 
na era digital. 

                                                           
1 http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=13581. 

https://www.pechakucha.org/
http://elcv.art.br/santoandre/biblioteca/_em_portugues/tarkovski_andrei_esculpir_o_tempo.pdf
https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/download/4412/3601
http://www.doc.ubi.pt/03/artigo_jose_ribeiro.pdf
http://dx.doi.org/10.7440/antipoda16.2013.10


Aula12 – 
04/11, 2019 

Filmes do 
Homem - USP 
CPEM - 
Colóquio de 
Pesquisas em 
Educação e 
Mídia – 
UNIRIO 

Reflexividade, reflexividade social e narrativas na primeira pessoa 
Primeira pessoa do singular na escrita, no cinema documental 
Filmes: Os tambores do passado, Jean Rouch 
No intenso agora, João Moreira Sales 
Leitura: ARLAUD Jean. La mise en scène de la parole dans le cinéma ethnographique. In: 
Communications, 80, 2006. Filmer, chercher  - http://www.persee.fr/doc/comm_0588-
8018_2006_num_80_1_2375 
RUBY, Jay  
PIEDRAS, P. El cine documental en primera persona, Buenos Aires: Paidós, 2014. 
RIBEIRO, J. R. , Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia, Lisboa: Universidade 
Aberta, 2003. 

Aula13 – 
11/11, 2019 

 Novas “escritas” – hipermédia, digital storytelling, web documentário, foto-voice 
Leituras: DOMÍNGUEZ, Daniel,“Escenarios híbridos, narrativas transmedia, etnografía expandida” 
Revista de Antropología Social, 2012, 21 197-215. 

Aula14 – 
18/11, 2019 

 Desenvolvimento dos projetos pessoal e de grupo 
 

Aula15 – 
25/11, 2019 

 Apresentação dos resultados provisórios dos projetos pessoal e de grupo 

Aula162 – 
02/12, 2019 

 Apresentação dos resultados provisórios dos projetos pessoal e de grupo 
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

Aula X3 – 
9/12, 2019 

  

   

 

Nota: Este programa é uma proposta do professor, apresnetada CPG e sujeito a reajuste 
decorrentes da participação e da demanda dos estudantes e da adequação a situações 
temporais, das dinâmicas de pesquisa em campo, da integração de resultados de novos 
materiais de ensino resultante de pesquisas recentes.  

 

José da Silva Ribeiro 

Goiânia, 21 de junho de 2019. 

                                                           
2  A entrega final dos trabalhos individuais e de grupo deve ocorrer até 10 dias antes do limite de 
disponibilização das avaliações dos estudantes no sistema. 
3 Esta aula realizar-se-á se por qualquer motivo houver algum impedimento de realizar a aula na data 
prevista. 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2006_num_80_1_2375
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2006_num_80_1_2375

