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O  desenvolvimento  da  antropologia  e  da  arte  cinematogr fica  n o  ocorreram
autonomamente. Suas hist rias de entrela am numa din mica onde os m todos e
as ferramentas de uma colaboram na feitura da outra, e vice-versa.
A  partir  da  constata o  de  que  ambas  as  reas  de  conhecimento  possuem
similaridades  -  tanto  em  seu  modo  de  fazer  quanto  em  suas  problematiza es  -,
uma  abordagem  conjunta  advinda  de  uma  experi ncia  localizada  com  as  duas
disciplinas  se mostra uma oportunidade rica para reflex o.

Para  este  trabalho  utilizarei  a  minha  experi ncia  com  as  Escolas  de  Samba  de
Curitiba,  com  as  quais  desenvolvi  trabalho  de  campo  desde  meados  de  2008.  O
objetivo  desta  monografia  n o   problematizar  as  quest es  que  emergem  do
carnaval curitibano, e sim utiliz -lo como uma paisagem antropol gica  para falar
da experi ncia que tivemos com fotografia e com cinema.
Para  isso,  apresentaremos  o  panorama  do  carnaval  curitibano,  buscando  mostrar
como se deu a motiva o para trabalhar com imagens neste campo, discutindo as
defini es  do que  um document rio,  bem como as  rela es  e  fronteiras  entre  a
antropologia  e  o  cinema,  problematizando  a  quest o  de  fic o  e  realidade  que
sempre  est  presente  na  teoria  antropol gica  e  cinematogr fica.  Quando  tratado
sobre  o  carnaval  curitibano,  apresentaremos tamb m o percurso  conjunto  entre  a
pesquisa antropol gica e uma produtora udio-visual que trabalhou na realiza o do
document rio  Caras  de  um  Carnaval ,  tentando  explicar  quais  as  propostas
seguidas  e  caminhos  estabelecidos  mediante  essa  rela o  entre  a  pesquisa
acad mica e a realiza o f lmica. E, por fim, discutiremos sobre os usos das imagens
em  campo,  em  especial  das  imagens  como  elemento  de  troca  com  os  nativos .

Resumo

Monografia (gradua o) - Universidade Federal do Paran . Setor de Ci ncias
Humanas, Letras e Artes. Curso de Ci ncias Sociais.

Notas
BAPTISTA, SelmaOrientador

Idioma
Cola o

2010Publica o

Antropologia  e  imagem:  A  utiliza o  do  cinema  e  da  fotografia  na  pesquisa  do
carnaval curitibano

T tulo
FERNANDES,  Larissa  Sant 'AnnaAutor


