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Carga Horária: 02 créditos - 72 horas/aula 
Horários:  Atividades síncronas:  1 crédito    

Web conferência: quartas-feiras (16h00 – 17h00) 
   

Atividades assíncronas: 1 crédito  
Atividades disponíveis no moodle: leitura da bibliografia, exercícios, vídeos, podcasts, 
roteiros de leitura e de estudo  
 
    

PLANO DE ENSINO 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades 
presenciais por atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia do novo 
coronavírus – COVID-19, em atenção à Resolução 140/2020/CUn. 
 
Ementa: Nesta disciplina tutorial em antropologia visual vamos abordar a relação entre antropologia 
e som na produção audiovisual, as paisagens sonoras e os processos de gravação de som. 
 
Objetivos: apresentar algumas abordagens sobre o estudo do som na antropologia, em diálogo com 
a disciplina de antropologia visual e explorar possibilidades de produção sonora a partir das 
discussões em aula. Além da leitura e debate de textos que abordam esta temática, também 
discutiremos sobre a dimensão sonora de produções audiovisuais. Realizaremos alguns exercícios de 
gravação sonora visando compreender os processos de produção narrativa. 
 
Metodologia: como a disciplina acontecerá em caráter remoto emergencial, teremos aulas síncronas 
e assíncronas e a plataforma oficial da disciplina será o Moodle/UFSC. Para as aulas síncronas, 
usaremos a sala virtual do BigBlueButton ou googlemeet, cujo link estará disponível na página da 
disciplina no moodle. Neste momento serão debatidos os textos propostos na bibliografia deste 
plano de ensino, bem como os demais materiais que serão disponibilizados para as aulas assíncronas. 
Para as aulas assíncronas, estão previstas as seguintes atividades: 1) leitura dos textos propostos na 
bibliografia, dos resumos e roteiros de estudos; 2) visualização dos vídeos sobre o tema de cada aula 
ou escuta de áudios e podcasts, conforme o caso; 3) realização dos exercícios propostos. Todos os 
recursos utilizados nas aulas síncronas – como slides, roteiros, exemplos, textos – serão 
disponibilizados via Moodle.  
 
Presença:  
O/a estudante deve ter, ao final do semestre, 75% de participação na disciplina. O cálculo dessa 



percentagem será feito da seguinte forma: 
Atividades assíncronas: estudantes devem visualizar pelo menos 75% das páginas de atividades 
assíncronas 
Visualização ou Download de textos: estudantes devem visualizar ou baixar pelo menos 75% dos 
textos disponíveis em pdf. 
Participação das aulas síncronas: estudantes devem participar de pelo menos 50% das aulas por 
videoconferência. Na impossibilidade desse acesso regular, devem notificar a professora para que 
seja feito outro arranjo de frequência. A frequência é por auto atribuição, durante o horário de cada 
aula síncrona. 
 
Avaliação processual: Esta avaliação irá considerar: a) o engajamento e participação do/a estudante 
nos debates e atividades assíncronas ao longo do semestre; b) Sua interação nas aulas síncronas; c) 
produção dos exercícios sonoros. 
 
IMPORTANTE: A aprovação na disciplina está condicionada a nota mínima 6,0. Estudantes com nota 
final entre 3,0 e 5,5 têm direito a uma avaliação de recuperação no final do semestre. 
 
Direitos Autorais 
Não será permitido gravar, fotografar, distribuir ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso 
não autorizado de material original retirado das aulas constitui violação de direitos autorais, 
conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. 
 
Cronograma de Atividades 
 

Data Atividades Assíncronas 
(2 créditos) 

Atividades Síncronas 
(2 créditos) 

16/06/2021 Leitura: plano de ensino  
 

Apresentação do 
programa, discussão 
sobre as atividades do 
semestre. 
16h00 – 17h00 

23/06/2021 Leitura: FELD, Steven. 2018. Uma acustemologia da 
floresta tropical. Ilha – Revista de Antropologia. 
PPGAS/UFSC, Florianópolis. Vol. 20, n. 01, p. 229 a 
252. 
 
“Voices of the Rainforest – Preview” 
https://www.youtube.com/watch?v=QVon5-xQ2Zg  
 
“Voices of the Rainforest, a day in life of Bosavi” 
(Demo) 
https://vimeo.com/264683557  

Debate sobre o conceito 
de acustemologia e 
antropologia do som. 
Discussão sobre as 
produções audiovisuais. 
16h00 – 17h00 



30/06/2021 Leitura: SILVA, Rita de Cássia O. 2015. Sons e 
sentidos: entrevista com Steven Feld. Revista de 
Antropologia. USP. V. 58, n. 1. 
 
“Making Sago” making sago 
“Cutting trees” cutting trees 

Debate sobre 
possibilidades de 
gravação, métodos, 
presenças sonoras. 
16h00 – 17h00 

07/07/2021 Semana para produção de Exercícios de gravação 
Exercício 1 – pensar argumento e roteiro de 
gravação. 
 

Comentário sobre os 
exercícios 
16h00 – 17h00 

14/07/2021 Leitura: MENEZES BASTOS, Rafael José de. 1999. A 
musicológica kamayurá: para uma antropologia da 
comunicação no Alto Xingu. Florianópolis: Editora da 
UFSC. Capitulo 3.  
 
“Xapiri” https://vimeo.com/47012586  

Concepções sobre sons, 
ruídos e música. 
Discussão sobre o texto 
e o filme. 
16h00 – 17h00 

21/07/2021 Leitura: DOMINGUEZ, Maria Eugênia. 2018. Sons, 
Ritual e história indígena no Oeste do Chaco. Ilha – 
Revista de Antropologia. PPGAS/UFSC, Florianópolis. 
Vol. 20, n. 01, p. 45 a 66. 
 
“Santiago Ruiz” - https://vimeo.com/239344208 
“Passos” - https://vimeo.com/243538933  
“Touro e Tigre” - https://vimeo.com/249179388  
 

Som, ritual e festa. 
Repetição e redundância 
na produção sonora. 
16h00 – 17h00 

28/07/2021 Semana para produção de Exercícios de gravação. 
Exercício 2: primeiras imagens sonoras 
 

Comentário sobre os 
exercícios 
16h00 – 17h00 

04/08/2021 Leitura: SCHAFER, R. Murrray. 1977[2001]. A 
Afinação do mundo. São Paulo, Editora da UNESP. 
Introdução.  
 
“Listen” 
https://www.youtube.com/watch?v=5q1rpNNnCUc  

Conceito de paisagem 
sonora. 
16h00 – 17h00 

11/08/2021 Leitura: INGOLD, Tim 2015. “Quatro objeções ao 
conceito de paisagem sonora”. In: Estar Vivo: ensaio 
sobre movimento, conhecimento e descrição. 
Petrópolis: Vozes. pp. 206-210. 
 
“A Procissão” https://soundcloud.com/vi-vedana/a-
prociss-o-the-procession-of  
 

Crítica ao conceito de 
paisagem sonora. 
16h00 – 17h00 



“Fazendo a feira” https://soundcloud.com/vi-
vedana/fazendo-a-feira  

18/08/2021 Semana para produção de Exercícios de gravação. 
Exercício 3: paisagens sonoras 
 

Comentário sobre os 
exercícios 
16h00 – 17h00 

25/08/2021 Leitura: 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. 
 
“Ocean Amplification” 
https://www.youtube.com/watch?v=3oj_I-fxaXs  

Percepção, técnica e 
transdução. 
16h00 – 17h00 

01/09/2021 VEDANA, Viviane. 2018. Escutar no som: gravação e 
edição de etnografias sonoras a partir do paradigma 
ecológico. Ilha – Revista de Antropologia. 
PPGAS/UFSC, Florianópolis. Vol. 20, n. 01, p. 117 a 
144. 
 

Sistemas de percepção-
ação, produção 
audiovisual. Escuta e 
som. 
16h00 – 17h00 

08/09/2021 Leitura: REIS, Filipe. 2009. A imaterialidade 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.  
 
https://soundcloud.com/filipe-reis-5  

Materialidade e 
imaterialidade do som. 
16h00 – 17h00 

15/09/2021 Semana para produção de Exercícios de gravação. 
Exercício final: produção de narrativa 
 

Comentário sobre os 
exercícios 
16h00 – 17h00 

22/09/2021 Filme  
Sangria 
https://vimeo.com/198097752  
 
Daybreak Express, de Donn Alan Pennebaker, 1953.  
https://www.youtube.com/watch?v=gDqBoUYpMq4  

Debate 

29/09/2021 Avaliação da disciplina  
 
	
Complementares 
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.  
 



FELD, Steven. 2014. “Pensando na gravação de paisagens sonoras”. Música e Cultura, vol.9 
 
MENEZES BASTOS, Rafael José de.  Esboço de uma teoria da música: para além de uma 
antropologia sem música e de uma musicologia sem homem. Anuário Antropológico, 93:9-73, 
1989. 
 
SCHAFER, R. Murrray. 1977[2001]. A Afinação do mundo. São Paulo, Editora da UNESP. Introdução. 
Capitulo 7 
 
 


