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Resumo: O uso de vídeos e filmes tem se mostrado uma alternativa atual para as pesquisas em ciências 

humanas. Uma das causas é o intenso uso de imagens no mundo contemporâneo em razão das novas 

tecnologias e das facilidades cotidianas de acesso aos instrumentos produtores de vídeos e filmes. O 

suporte digital das novas máquinas e dos smartphones tornou o acesso às fotografias e à produção de 

vídeos individuais mais facilitado e rotineiro nos eventos diários. Tirar uma foto ou fazer um vídeo não 

implica mais em um simples registro do acontecimento, mas sim uma parte substancial do mesmo 

acontecimento. Partimos do pressuposto que se o contexto cultural da produção imagética muda, suas 

relações com as pesquisas também mudam. Neste sentido este workshop tem como objetivo refletir 

e produzir novas formas de utilização de vídeos e filmes na pesquisa qualitativa considerando seus 

novos significados. Inicialmente será feita uma discussão teórica sobre o uso de vídeos/filmes e serão 

apresentadas as diferentes formas de utilização desta metodologia. A seguir, apresentaremos um 

vídeo e como atividade prática será feita a análise do mesmo, acompanhada de uma discussão sobre 

as estratégias de análise e posterior discussão sobre as implicações da utilização desses recursos para 

as pesquisas. Esperamos, ao final deste workshop, que os participantes possam ter uma visão crítica e 

reflexiva sobre como a utilização de vídeos/filmes produz diferentes formas de condução, produção 

de dados e impactam substancialmente na análise dos resultados das pesquisas. 

Palavras-Chave: vídeos; filmes; pesquisa qualitativa; imagem. 

 Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, internet e computadores. 

 

Nota biográfica de todos os dinamizadores do workshop (entre 70 e 100 palavras). 

 

Fabrícia Teixeira Borges 

Psicóloga, mestre e doutora pela Universidade de Brasília (UnB/Brasil), pós-doutorado na Universidad 

Autonoma de Madrid (UAM). Professora do departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 

da Universidade de Brasília, orientadora de mestrado e doutorado e coordenadora do Programa de 

pós-graduação em Processos do desenvolvimento Humano e Saúde. Atualmente tem interesse por 

pesquisas na área do desenvolvimento humano e da educação em temáticas sobre a constituição da 

identidade em professores, cinema, fotografia e arte no desenvolvimento humano, estética e 

dialogismo. Também estuda metodologias de pesquisa com foco na dialogia e nos recursos imagéticos. 

Participa do grupo de pesquisa Pensamento e Cultura. 
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Humano e Saúde do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Tem experiência como 

psicóloga escolar e em docência com atuação nas áreas de psicologia escolar, psicologia da educação, 

desenvolvimento humano e aprendizagem. Desenvolve pesquisas com temas relacionados a Psicologia 

Escolar com ênfase na atuação do psicólogo, sobre desenvolvimento humano, mediação estética e 

valores morais. Participa do grupo de pesquisa Pensamento e Cultura. 
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Psicóloga e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e 

Saúde da Universidade de Brasília. Desenvolve pesquisa com foco em infância e novas tecnologias 

problematizando a presença da linguagem visual no desenvolvimento humano. Faz parte do grupo de 

pesquisa Desenvolvimento humano mediado pelas TICs na Universidade de Brasília, no qual realiza 

pesquisas sobre os impactos das novas tecnologias para o desenvolvimento de crianças no momento 

de brincadeira. 
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computação, participa do Núcleo de Estudo em Educação de Computação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação em computação, objetos de aprendizagem, 
sistemas colaborativos online e ensino de informática para inclusão digital.  

 

 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

   

1.   Apresentação (Dinâmica de grupo) – (15m) 

O workshop terá como objetivo refletir e produzir novas formas de utilização de vídeos e filmes na 

pesquisa qualitativa considerando seus novos significados. Para isso serão desenvolvidas atividades 

que propiciem aos participantes experiências mediadas por filmes e vídeos para suscitar reflexões 

sobre o tema. Para integração e apresentação dos participantes faremos uma atividade em grupo, na 

qual será pedido que eles façam um vídeo de apresentação utilizando a câmera do smartphone. Logo 

após, os grupos serão instruídos a compartilhar como se sentiram ao produzir o vídeo e discutir quais 

as implicações da presença dessas ferramentas de produção de imagem no dia-a-dia das pessoas. Os 

vídeos de apresentação serão então assistidos por todos em conjunto e as impressões compartilhadas. 

  

2.   Exposição teórica do tema – (15m) 
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Apresentaremos sobre a evolução da produção imagética e da cultura de produção de imagens 

nas sociedades atuais com ênfase nas novas ferramentas. A seguir será feita uma discussão teórica 

sobre o uso de vídeos/filmes e serão apresentadas as diferentes formas de utilização desta 

metodologia nas pesquisas qualitativas nas Ciências humanas. Daremos exemplos de pesquisas que 

usam vídeos/filmes em seus métodos e/ou produzam vídeos como dados de pesquisa e exploraremos 

quais as opções para registros e análise de dados das produções imagéticas nas pesquisas. 

   

3.   Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – (75m) 

Como atividade prática faremos uma análise de um vídeo/filme: 

1) Apresentação de um vídeo feito em uma de nossas pesquisas; (5m) 

2) Breve discussão acerca do vídeo em relação ao contexto em que ele foi produzido e o objetivo 

de pesquisa que ele estava atendendo; (10m) 

3) Discussão sobre a transcrição do vídeo apresentado: como fazer? Quais as estratégias que 

podem ser utilizadas? Qual o impacto da escolha de vídeos para o registro e/ou produção de 

dados de uma pesquisa?; (20m) 

4) Será proposto que os participantes se juntem em trios e produzam possibilidades de registro 

e análise do vídeo apresentado. Os dinamizadores estarão circulando entre os grupos sanando 

dúvidas e apontando contribuições; (20m) 

5) Faremos a socialização das sugestões feitas pelos grupos e posterior discussão sobre as 

implicações da utilização desses recursos para as pesquisas. (20m) 

 

4.   Aplicação em outros contextos e Discussão – (30m) 

Como atividade para a ampliação do uso de vídeos/filmes nas pesquisas em Ciências Humanas 

proporemos aos participantes que se agrupem por áreas de atuação e discutam possibilidades de 

pesquisas que poderiam ser desenvolvidas em suas áreas de conhecimento utilizando vídeos e/ou 

filmes. 

 

5.   Avaliação Final – 15m 

Ao final deste workshop, faremos uma roda dialógica em que os participantes compartilharão 

suas impressões acerca das atividades propostas e sobre como a utilização de vídeos/filmes produz 

diferentes formas de condução, produção de dados e impactam substancialmente na análise dos 

resultados das pesquisas qualitativas. 

  

 

 

 


