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Resumo:  
Contextualização e objetivos: Propomos neste workshop um panorama do audiovisual como método 
na pesquisa científica, por sua possibilidade de potencializar a escuta e a análise das vozes e discursos 
sociais em documentários. Tomamos como ancoragem a perspectiva epistemológica e teórica do 
pensamento descolonial de Boaventura de Sousa Santos, hibridizada no campo da Comunicação & 
Saúde (C&S). Essa visão pretende compreender e analisar as desigualdades sociais e desequilíbrios na 
distribuição dos poderes, pôr em foco o pensamento alternativo e crítico ao pensamento colonial 
dominante e hegemônico em tempos de capitalismo globalizado, bem como busca o fortalecimento 
de práticas políticas de resistência e luta pelos direitos de populações subalternizadas. 
Tal perspectiva e suas implicações na pesquisa com audiovisual ganhará materialidade através dos 
procedimentos utilizados em duas pesquisas de doutorado em andamento, realizadas no Programa de 
Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde (RJ, Brasil), que trabalham com grupos 
populacionais em situação de desigualdade social, os ciganos e os movimentos sociais do campo.  
Especificamente, o objetivo é discutir a relação entre o audiovisual e a pesquisa científica em suas 
várias facetas, destacando limites, desafios e perspectivas, de maneira que os pesquisadores 
interessados possam refletir e se aproximar do tema como potencial metodológico em investigações 
qualitativas. 
Dinâmica, aplicação e resultados: O workshop será dividido em três momentos: a) nos primeiros 30 
minutos, realizaremos uma dinâmica de apresentação e contextualização dos participantes, passando 
à exposição do tema, dos objetivos e da organização do workshop em uma roda de conversa; b) a 
segunda parte, com 1 hora, será dedicada à exposição ilustrada (datashow) das possibilidades 
metodológicas do audiovisual; c) nos 30 minutos finais, os participantes poderão apresentar questões 
metodológicas e debater possíveis aplicações conceituais em suas áreas de interesse. Tento como 
resultado esperado a apropriação das metodologias apresentadas como dispositivo de pesquisa para 
suas áreas de atuação. 
 

Palavras-Chave: pós-colonialidade, comunicação e saúde; audiovisual, ciganos, movimentos 
sociais do campo. 

Recursos Necessários: Serão necessários uma sala equipada com datashow, vídeo projetor 
com som, e um computador com internet.  
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Notas biográficas: 

João Arriscado Nunes - Professor Catedrático de Sociologia da Faculdade de Economia e 
Investigador Sênior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Coordenador 
do Programa de Doutoramento "Governação, Conhecimento e Inovação" Membro do 
Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Sociologia. Membro da coordenação do 
projeto ALICE - Espelhos estranhos e lições imprevistas, dirigido por Boaventura de Sousa 
Santos e financiado pelo European Research Council (2011-2016). Foi Pesquisador Visitante 
na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Rio de Janeiro (2011-2012) Os seus interesses de 
investigação centram-se nas áreas dos estudos de ciência e de tecnologia (em particular, da 
investigação biomédica, ciências da vida e da saúde pública, da relação entre ciência e outros 
modos de conhecimento), da sociologia política (democracia, cidadania e participação pública, 
nomeadamente em domínios como ambiente e saúde),Direitos Humanos e teoria social e 
cultural  

Marina Tarnowski Fasanello – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Informação e 
Comunicação em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, em Estágio Doutoral no Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bolsista FAPERJ NOTA10. Mestre em Cinema e 
Educação na UFRJ. Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação e Saúde (CNPq).  Membro 
fundador da Escola Granada (Centro de pesquisa, estudos e publicação de livros da literatura 
oral), onde participou do desenvolvimento da proposta pedagógica “Aprendendo com 
Histórias” e agora trabalha na sua difusão. Interesses de pesquisa: a dimensão comunicacional 
dos processos de produção de sentidos relacionados à determinação social da saúde e à 
ecologia de saberes enquanto estratégia de resistência no contexto dessas lutas sociais. 
  
Aluízio de Azevedo Silva Júnior – Doutorando em Ciências (Programa de Pós-Graduação em 
Informação e Comunicação e Saúde -Icict/Fiocruz), desenvolve tese sobre os processos 
interculturais de Comunicação e Saúde, a partir de um estudo sobre "A apropriação das 
políticas públicas de saúde para ciganos no Brasil e em Portugal". Mestre em Educação (UFMT) 
e Especialista em Cinema (Unic). Artista Cigano do grupo Kalon, jornalista, roteirista-
cineasta, Servidor público no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Experiência com práticas 
de jornalismo, político, cultural, educacional e de saúde. Interesses de pesquisa: processos de 
mediação e produção de sentidos sociais, o método fílmico na compreensão das 
desigualdades sociais, pensamento descolonial. 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

1- Apresentação e Contextualização (Dinâmica de Grupo) – 30m 
Nessa parte inicial realizaremos uma dinâmica de apresentação, com a contextualização dos 
participantes e seus interesses, passando à exposição do tema, dos objetivos e da organização 
do workshop. O formato ocorrerá por meio de uma roda de conversa. 
 

2- Comentários Teórico-Metdológicos articulados à Exposição de Audiovisuais Selecionados – 
60m 
Esta segunda parte será dedicada à exposição ilustrada (por meio de datashow) das 
possibilidades metodológicas do audiovisual com trechos selecionados de dois exemplos de 
audiovisuais. Um foi produzido no contexto de uma articulação de movimentos sociais do 
campo no Brasil, investigadores militantes da Saúde Coletiva e um importante documentarista 
brasileiro engajado. O documentário denuncia os impactos do agronegócio e o uso intensivo 
de agrotóxicos; e anuncia a reforma agrária, a agroecologia, a segurança e soberania alimentar 
enquanto alternativas.  
Pretendemos analisar o lugar do audiovisual enquanto estratégia de comunicação, de 
visibilidade de uma perspectiva da pluralidade de vozes e saberes. O principal método de 
análise de discurso escolhido é a Análise Social de Discursos. A análise proprosta pretende 
saber se a noção da ecologia de saberes se traduz na materialidade de tal documentário. 
O segundo foi produzido no trabalho de campo de um projeto de investigação sobre as 
políticas de saúde das populações ciganas no Brasil e em Portugal. Parelamente e entre as 
presentações serão realizados comentários sobre referenciais teóricos para a análise de 
audiovisuais, assim como diversas possibilidades metodológicas envolvendo tanto o uso de 
materiais já produzidos como possibilidades da produção audiovisual, como dispositivo de 
registro de fontes primárias de investigação qualitativa, além de estratégica de devolução e 
circulação de conhecimentos produzidos. 
Nas ciências sociais e suas disciplinas (incluindo aí a semiologia social, os estudos culturais, 
etnográficos  e a observação participante), há modos distintos de registrar e de produzir 
informações em campo, como a utilização de instrumentos como as entrevistas formais ou 
informais, ou os questionários fechados ou abertos, que podem ser feitos com registros em 
papel, áudio ou audiovisual. E neste leque de opções, é importante estabelecer quais os 
instrumentos (técnicas e suportes) utilizados para o estabelecimento e o registro do diálogo 
acadêmico proposto com as pessoas pesquisadas.Levando-se em conta que a cultura cigana é 
ágrafa, onde a memória oral tem fundamental importância para manter vivos seus valores e 
conhecimentos, para me aproximar das pessoas romani, opto por utilizar duas técnicas 
principais que são privilegiadas pelos estudos interculturais: por um lado o registro audiovisual, 
enquanto método (fílmico) de registro de seus discursos e narrativas, bem como de suas 
atividades cotidianas que se ligam aos contextos da saúde; e, por outro, o caderno de campo, 
enquanto instrumento privilegiado da etnografia e da observação participante. O audiovisual 
é uma ferramenta adequada, pois consegue captar a essência da cultura cigana em tons e 
emoções, discursos orais e semióticos, pode aprofundar as análises presentes nos discursos. 
 
 

3- Discussão em grupo  e avaliação final– 30m 
Os participantes poderão apresentar questões metodológicas e debater possíveis aplicações 
conceituais em suas áreas de interesse. Tento como resultado esperado a apropriação das 
metodologias apresentadas como dispositivo de pesquisa para suas áreas de atuação. 


