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Obs: programa sujeito a alterações durante o semestre 1 

EMENTA: A imagem como objeto de estudo antropológico. A história da sub-disciplina e algumas 
de suas principais tendências. A "antropologia compartilhada". As teorias e práticas de técnicas 
audiovisuais (fotografia, vídeo, cinema, multimídia) na pesquisa antropológica.  
 
OBJETIVOS: A antropologia (audio)visual não se reduz à tecnologia, ou a métodos e técnicas de 
pesquisa. A reflexão que este campo coloca remete tanto a uma investigação sobre as imagens 
“dos outros”, quando a uma investigação através de imagens, combinando reflexões sobre a 
criação, o compartilhamento e a transformação das imagens em meio às relações sociais. 
Abordaremos nesta disciplina a aproximação entre a antropologia e os estudos da imagem, com 
ênfase nos estudo da imagem audiovisual e da fotografia em diálogo com a pesquisa etnográfica. 
Apresentaremos importantes referências, tanto da fotografia e do cinema etnográfico, quanto do 
cinema e da fotografia documental e experimental. Os estudantes serão desafiados a 
desenvolverem ensaios experimentais em imagens de articulação de uma reflexão antropológica, 
durante o semestre sobre diferentes temas que serão propostos.   
 
METODOLOGIA e AVALIAÇÃO: Os encontros se dividirão em dois momentos. Na primeira parte 
das aulas discutiremos, a partir dos textos propostos, os principais conceitos ligados à antropologia 
visual através de exposição oral, debates e apresentação de exemplos em imagens. Na segunda 
parte de cada encontro teremos  duas possibilidades de exercícios: 

• exercícios em sala de aula realizados em grupo pelos estudantes, de análise de imagens 
• comentários de exercícios práticos realizados pelos estudantes. 

 
A avaliação será feita a partir da soma das notas de cada exercício, com os seguintes pesos: 
 
1 – Os exercícios em aula, a serem realizados em grupos de até 5 pessoas, consistem em análise 
de imagens a partir dos conceitos dos textos propostos para o encontro e somam, no total, 6 
exercícios em aula, cada um valendo 0,5 pontos; 
 
2 – Os exercícios práticos consistem em 7 ensaios em imagem produzidos pelos estudantes a 
cada 15 dias, com temas propostos em aula. Os exercícios poderão ser entregues em extratos em 
vídeo ou áudio de até 5 minutos, ou 1 até 4 fotografias ou desenhos. Esses exercícios práticos 
poderão ser realizados de forma individual ou em grupo de até 3 pessoas. Os exercícios entregues 
até a data estabelecida no cronograma valem 1 ponto. Os exercícios entregues após a data 
estabelecida no programa de aula valem 0,5 pontos. 
 

Exercícios práticos, datas de entrega e condições: 
 

 28/08 - Retrato   . retrato que apresenta uma pessoa (não auto-retrato)  
 11/09 - Diálogo   . gestos e enunciações em diálogo verbal ou não-verbal 
 18/09 - Técnica corporal . eficácia e sentido da ação em gesto ou postura 
 09/10 - Paisagem  . pistas para significados inscritos na paisagem 

23/10 - Itinerário/caminho . sequência de partidas, chegadas, eventos, encontros 
 06/11 - Prática  . sequência de gestos entre sujeitos e materiais/ambientes 

13/11 - Ritual/ Sociabilidade . gestos entre sujeitos, materiais, espaços, tempos 
 
  
PROGRAMA 
 
07/08/2017 – Apresentação da proposta da disciplina  
Apresentação do programa. Discussão de um audiovisual para introdução do debate. 
 
14/08/2017 -  Antropologia e Imagem - retratos 
NOVAES, Sylvia Caiuby. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico.” 
Mana 14(2): 455-475. 
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PINNEY, Christopher. "A história paralela da antropologia e da fotografia". In Cadernos de 
Antropologia e Imagem (Rio de Janeiro), v.2, pp.29-52, 1996. 
Leitura complementar: 
BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 1a. Parte. P 11-94 
(40páginas). 
 
Exercício em aula 1: análise de retratos fotográficos 
 
21/08/2017 – Antropologia Audiovisual – diálogos 
MACDOUGALL, David. O filme etnográfico. In: Cadernos de campo, São Paulo, n. 16, p. 179-188, 
2007 
CUNHA, E. T. da & BARBOSA, A. Antropologia e imagem. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. Pp. 7-61. 
REIS, Filipe. 2009. "A (i)materialidade do som: Antropologia e Sonoridades".  In Museus e 
Património Imaterial. Agentes, Fronteiras, Identidades, ed. Paulo Ferreira da Costa, 337 - 351. . 
Lisboa: Institutos dos Museus e da Conservação.  
 
Exercício em aula 2: análise de diálogos em audiovisuais 
 
28/08/2017 – Técnica fotográfica e técnica do corpo: postura / movimento / ethos   
AUMONT, Jacques.  A Imagem. Campinas: Papirus, 1993. Cap III – “A parte do dispositivo - 1. a 
dimensão espacial do dispositivo”. p.135 a 159. 
ALVES, André e SAMAIN, Etienne. Os argonautas do mangue precedido de Balinese character 
(re)visitado. Campinas: Unicamp/ São Paulo: Imprensa Oficial de SP, 2004. Pp 46-72; 164-171. 
Complementar: 
BATESON, G., MEAD, M. 1942. Balinese Character: A Photographic Analysis. New York Academy 
of Sciences. 
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: retratos 
 
04/09/2017 -  Técnica audiovisual e técnica do corpo: percepção e sentidos  
MACDOUGALL, David. 2009. “Significado e ser.” In: Barbosa, A. et. al. (orgs.), Imagem-
Conhecimento: antropologia, cinema e outros diálogos. São Paulo: Papirus Editora, p. 61-70. 
SAUTCHUK, C. E. 2014. “Flor d´água: fotografia e etnografia (ensaio fotográfico)”. PROA: Revista 
de Antropologia e Arte , v. 1, 15pp.  
SILVA, Rita de Cássia O. 2015. Sons e sentidos: entrevista com Steven Feld. Revista de 
Antropologia. USP. V. 58, n. 1. 
 
Exercício em aula 3: Técnicas do corpo 
 
11/09/2017 – Luz, som e transdução  
MOURA, Edgar. 2005. 50 anos luz, câmera e ação. São Paulo: SENAC. Partes selecionadas: “Livro 
1 -  A luz”. Partes selecionadas: “Deus, a lua e os homens” (pp27-65); “Pelas janelas de Vermeer” 
(pp104-115); “Da natureza da compensação” (pp124-132);  
FLUSSER, Vilem. 1985. “O gesto de fotografar”. In: FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta. São 
Paulo: Hucitec. p.18-p21. 
HELMREICH, Stefan. 2015. Um antropólogo debaixo d’água: Paisagens Sonoras Imersivas, 
Ciborgues Submarinos e Etnografia Transdutora. Caderno Eletrônico de Ciências Sociais. V. 3, n. 
1. Pp 174-214. 
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: diálogos 
 
18/09/2017 - paisagem e percepção  
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INGOLD, Tim 2015. “Quatro objeções ao conceito de paisagem sonora”. In: Estar Vivo: ensaio 
sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes. pp. 206-210. 
 
DEVOS, Rafael Victorino, VEDANA, Viviane, BARBOSA, Gabriel Coutinho. 2016. Paisagens como 
Panoramas e Ritmos audiovisuais: percepção ambiental na pesca da Tainha. Revista GIS – Gesto 
Imagem e Som. São Paulo, v.1. n.1, p.41-58.  
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: técnicas corporais 
 
25/09/2017 – Seguir, mostrar, comentar: plano sequencia e continuidade  
GONÇALVES, Marco Antônio.  2008. O Real Imaginado – etnografia, cinema e surrealismo em 
Jean Rouch. Rio de Janeiro: Topbooks. “Jaguar: etnobiografia ou ‘cinema etnográfico em primeira 
pessoa’”. P 163-213. 
INGOLD, Tim. 2010. Da transmissão de representações à educação da atenção. Educação, Porto 
Alegre, v. 33, n. 1, p. 6-25, jan./abr. 2010 
 
Continuidade dos comentários sobre exercícios práticos 
 
02/10/2017 – montagem e continuidade  
COMOLLI, Jean-Louis. 2007. Algumas notas em torno da montagem. Devires, Belo Horizonte, V. 4, 
N. 2, P. 12-40, Jul/Dez 2007. 
MURCH, Walter. 2004. “Cortes e falsos cortes”; “Por que os cortes funcionam?”; “Cortando os 
pedaços ruins”; “O máximo com o mínimo”; “A regra de seis”; In: Num piscar de olhos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar. Pp 13-31 
 
Exercício em aula 4: montagem 
 
09/10/2017 – montagem - descontinuidade   
GONÇALVES, Marco Antônio. 2008. O Real Imaginado – etnografia, cinema e surrealismo em Jean 
Rouch. Rio de Janeiro: Topbooks. “Filme ritual e etnografia surrealista, Os Mestres Loucos de Jean 
Rouch”. Pp. 33-93. 
TACCA, Fernando Cury. 2001. O Caso Flávio. Projetos Especiais Studium. 
http://www.studium.iar.unicamp.br/caso_flavio/index.html 
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: paisagem 
 
16/10/2017 – Práticas, habilidades e ritmos  
FRANCE, Claudine. 1998. “Técnicas Materiais”. In: FRANCE, Claudine. Cinema e Antropologia. Pp. 
59-91. 
INGOLD, Tim. 2015. “Andando na prancha: meditações sobre um processo de habilidade”. In: Estar 
Vivo. Ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição”. Petrópolis: Vozes. Pp. 95-110. 
 
Exercício em aula 5: práticas 
 
23/10/2017 – ritual, estrutura, tempo e espaço  
FRANCE, Claudine. 1998. “Técnicas Rituais”. In: FRANCE, Claudine. Cinema e Antropologia. 
Pp93-133. 
TACCA, Fernando de. 2002. Rituaes e festas Bororo: a construção da imagem do índio como 
"selvagem" na Comissão Rondon. Revista de Antropologia. São Paulo,  v. 45,  n. 1. 
  
Entrega e comentários sobre o exercício prático: Itinerários e caminhos 
 
30/10/2017 – ritual, cine-transe e antropologia compartilhada  
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HIKIJI, Rose Satiko G.  2013. “Rouch Compartilhado: Premonições e Provocações para uma 
Antropologia Contemporânea”. Iluminuras. V. 14, n. 32. 
MARTINS, Alice. 2014. “As hiper mulheres kuikuro: apontamentos sobre cinema, corpo e 
performance.” Revista Sociedade e Estado 29(3): 747-766 
 
Exercício em aula 6: rituais 
 
06/11/2017 – formas de sociabilidade / socialidade / conversação  
COMOLLI, Jean-Louis. 2008. Sob o risco do real. In: Ver e poder. A inocência perdida: cinema, 
televisão, ficção, documentário. Belo Horizonte: Editora UFMG. 6p. 
COUTINHO, Eduardo. 1997. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. Projeto 
História. São Paulo, n.15, p. 165-191, abril, 1997. 
HIKIJI, Rose Satiko G.; CAFFÉ, Carolina. 2014. “A arte e a rua etnografia audiovisual na periferia 
de São Paulo.”. Revista Alternativas, n.2, 15p. http://alternativas.osu.edu/pt/issues/spring-
2014/visual-culture/hikiji-caffe.html 
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: práticas 
 
13/11/2017 – acervos e mídias 
DIDI-HUBERMAN, G. 2012. “Quando as imagens tocam o real.” PÓS: Revista do Programa do 
Pós-Graduação em Artes da escola de Belas Artes da UFMG, vol.2(4), p. 204-219. 
BRASIL, Andre; GONÇALVES, Marco Antônio. “Cinemas e mídias indígenas: construir pontes, 
recusá-las.”. Entrevista com Faye Ginsburg. Revista de Sociologia e Antropologia. Rio de Janeiro, 
v.06.03:559-579, Dezembro, 2016. 
Complementar: 
WARBURG, Abby. Mnemosyne Atlas - http://www.engramma.it/eOS2/atlante/ 
 
Entrega e comentários sobre o exercício prático: ritual ou forma de sociabilidade 
 
20/11/2017 – não haverá aula  
 
27/11/2017 – data limite para entrega de trabalhos atrasados. 
Comentários sobre o conjunto dos exercícios de produção de imagens.  
 
04/12/2017 – recuperação 
 


