
1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS 

ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

Programa de Pós Graduação em Ciência da 

Informação - PPGCI 

DISCIPLINA: Estudos avançados em informação, 

mediações e cultura 

Conteúdo variável: “Da etnografia ao paradigma 

indiciário: contribuições para o uso do “olhar” na 

investigação dos fenômenos infocomunicacionais da 

contemporaneidade” 2018/1 

Professor: Claudio Paixão Anastácio de Paula 

E-mail: claudiopap@hotmail.com 

Carga horária: 60 horas/aula 

Horário: quinta-feira (14:00 h – 17:40 h) 
 
 

 

 

Ementa 

A disciplina propõe-se a definir as temáticas relevantes para a área de Ciência de Informação, tendo como escopo as 

discussões que relacionam as interlocuções entre informação, mediações e cultura em sua inserção nos contextos 

nacional e internacional e em face das problemáticas presentes na sociedade contemporânea. Propõe-se como 

norteamento da disciplina que a seleção das temáticas sejam resultantes das propostas dos pesquisadores do 

programa, submetidas ao Colegiado do PPGCI, e que a dinâmica de seu desenvolvimento se faça em concordância 

com os interesses do programa e das pesquisas do PPGCI. 

Conteúdo variável: “Da etnografia ao paradigma indiciário: contribuições para o uso do “olhar” na investigação dos 

fenômenos infocomunicacionais da contemporaneidade” 

 

A disciplina propõe-se a realizar uma introdução às contribuições teóricas do historiador italiano Carlo Ginzburg 

(1939) e do foi denominado a partir da sua obra como o “paradigma indiciário” para o treinamento do olhar e da 

postura do pesquisador na construção de um instrumental pessoal para o trabalho de investigação com bases 

etnográficas em Ciência da Informação. Dispõe-se ainda a, a partir das demandas de pesquisa dos alunos 

matriculados na disciplina, discutir as contribuições de autores como Zygmunt Bauman (1925 – 2017) e Michel 

Foucault (1926 – 1984) e Pierre Bourdieu (1930 – 2002) no que se refere aos conceitos de cultura, discurso e 

saberes. 

mailto:claudiopap@hotmail.com
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PROGRAMA 

 

A etnografia e o fazer do etnógrafo 

 

▪ Redes de significados 

▪ O “campo” de trabalho 

▪ O que se vê e o que se é 

▪ Observando 

▪ O vivido e o narrado 

O paradigma indiciário e o treinamento do olhar 

 

▪ O problema do método 

▪ A semiologia e a educação do olhar 

▪ O paradigm indiciário 

▪ Uma postura clínica no exercício da pesquisa 

 
Uma cultura de sinais e virtualidades 

 
▪ 24 horas por dia, 7 dias por semana 

▪ A aceleração e a colonização da vida humana 

▪ O fim do sono x a finalidade do sono 

 
Tópicos de relevância para a investigação dos alunos: 

mediação, cultura, poder, discurso, identidade e saberes 

 
▪ Identidade e contexto contemporâneo 

▪ Pós-colonialismo, poder e complexos culturais 

▪ Cognitivismo, representações sociais e a construção do real 

 

 
AVALIAÇÃO: 

 
Atividades em grupo: 

● Resenha e apresentação de livro – “O Antropólogo e sua magia” - 15 pontos 

● Resenha e apresentação de livro – “Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história” - 15 pontos 

● Resenha e apresentação de livro – “24/7 Capitalismo Tardio e os Fins do Sono” - 15 pontos 

● Resenha e apresentação de tese – “A PEREGRINAÇÃO DAS COISAS: trajetórias de imagens de 

santos, ex-votos e outros objetos de devoção” - 15 pontos 

 

 

 
Atividade individual 

● Artigo final ou ensaio etnográfico - 40 pontos 

● Critérios de avaliação do artigo: Adequação do recorte empírico ao (s) conceito (s) 

acionados; qualidade do argumento; aderência aos conceitos/autores discutidos ao longo 

da disciplina. 

OBS: Os textos estão disponíveis no xerox da Escola de Ciência da Informação - 1o. andar. 
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 

PPGCI 

Março 

Data Aula Tópico Bibliografia 

15/03 1 Introdução à disciplina 

 

Filme: Um mentiroso 

honesto ("An Honest 

Liar”) 

Direção: Tyler Measom, 

Justin Weinstein 

Documentário 

PAULA, Claudio Paixão Anastácio de 

Paula. O Paradigma Indiciário: 

contribuições metodológicas de um 

diálogo para a introdução da dimensão 

do imaginário como tema na pesquisa 

das práticas informacionais em 

Ciência da Informação. Prisma.com, 

34, 24-45, 2017. Recuperado de 

http://ojs.letras.up.pt/index.php/prisma

com/article/view/3174/2881  . 

22/03 2 Um problema de 

investigação 

 

Filme: E a Vida Continua 

("And the Band Played 

On”) 

Direção: Roger 

Spottiswoode 

Elenco: Matthew Modine, 

Lily Tomlim, Richard 

Gere, Alan Alda 

PAULA, Claudio Paixão Anastácio de 

Paula. O Paradigma Indiciário: 

contribuições metodológicas de um 

diálogo para a introdução da dimensão 

do imaginário como tema na pesquisa 

das práticas informacionais em 

Ciência da Informação. Prisma.com, 

34, 24-45, 2017. Recuperado de 

http://ojs.letras.up.pt/index.php/prisma

com/article/view/3174/2881. 

Capítulos: 

Apresentação; Canoas e praias 

desertas, Redes de significados e 

Chegar ao campo do livro: 

SILVA, Vagner Gonçalves da. O 

antropólogo e sua magia: trabalho de 

campo e texto etnográfico nas 

pesquisas antropológicas sobre as 

religiões afro-brasileiras, São Paulo, 

Edusp, 2000, 194 pp. p. 13 – 41. 

Abril 

Data Aula Tópico Bibliografia 

http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/3174/2881
http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/3174/2881
http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/3174/2881
http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/3174/2881


4 
 

05/04 3 O olhar do antropólogo e o 

“fazer parte” 

Capítulos: 

Os frágeis fios de Ariadne; E quando 

as ilhas são terreiros?; O que se vê e o 

que se é; Observando, Alice 

observando; Rituais de delicadeza e 

Tornar-se nativo do livro: 

SILVA, Vagner Gonçalves da. O 

antropólogo e sua magia: trabalho de 

campo e texto etnográfico nas pesquisas 

antropológicas sobre as religiões afro-

brasileiras, São Paulo, Edusp, 2000, 194 

pp. p. 41 – 101. 

12/04 4 Traduzindo o observado Capítulos: 

O que fé quer dizer?; Antropólogos na 

encruzilhada; Outros campos, outros 

gafanhotos ou: de volta às praias 

desertas; Desde o “campo” até o texto; 

O vivido e o narrado: o que a escrita 

fixa?  do livro: 

SILVA, Vagner Gonçalves da. O 
antropólogo e sua magia: trabalho de 
campo e texto etnográfico nas pesquisas 
antropológicas sobre as religiões afro-
brasileiras, São Paulo, Edusp, 2000, 194 
pp. p. 101- 133. 

19/04 5 O distante e o “exótico” longe e perto Capítulos: 

Segredos do escrever e o escrever dos 

segredos; Políticas das citações: outras 

academias, outros escritos; 

Construindo textos, tecendo tradições; 

Etnografias “domésticas”; Das 

“folhas” ao mel proibido de Oxóssi; 

Escudos e fugas: na contramão da 

representação e O antropólogo e sua 

magia  do livro: 

SILVA, Vagner Gonçalves da. O 

antropólogo e sua magia: trabalho de 

campo e texto etnográfico nas 

pesquisas antropológicas sobre as 

religiões afro-brasileiras, São Paulo, 

Edusp, 2000, 194 pp. p. 133 – 184. 

26/04 6 Um modelo epistemológico 

para a educação do olhar  

GINZBURG, C. Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário. In: GINZBURG, C. 

Mitos, emblemas, sinais: morfologia e 

história. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p. 143 – 179. 
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Maio 

Data Aula Tópico Bibliografia 

03/05 7 Dois exercícios: olhar velhas histórias 

sobre um outro ponto de vista 

GINZBURG, C. Mitologia Germânica e 

Nazismo: sobre um velho livro de 

Georges Dumézil. In: GINZBURG, C. 

Mitos, emblemas, sinais: morfologia e 

história. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p. 181 – 206. 

GINZBURG, C. Freud, o homem dos 

lobos e os lobisomens. In: GINZBURG, 

C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia 

e história. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p. 207 – 217. 

10/05 8 Da corrosão do sono ao tempo sem 

tempo, da temporalidade impossível à 

terceirização das responsabilidades 

CRARY, Jonathan. 24/7 -

Capitalismo tardio e os fins do 

sono. São Paulo: Cosac Naify, 

2014. p. 11 – 69 (capítulos 1 e 

2). 

 

17/05 9 Da gênese do ininterrupto à sombra de 

um pesadelo neoliberal 

CRARY, Jonathan. 24/7 -

Capitalismo tardio e os fins do 

sono. São Paulo: Cosac Naify, 

2014. p. 71 – 137 (capítulos 3 

e 4). 

 

24/05 10 
Professores do olhar? “Em busca dos 

caçadores de imagens” 

GOMES, Lilian Alves. A peregrinação 

das coisas: trajetórias de imagens de 

santos, ex-votos e outros objetos de 

devoção. Tese (doutorado) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Museu 

Nacional, Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social, 2017. 301 f. 

Recuperado de 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/pub

lic/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vie

wTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_

trabalho=4949340. p. 134 – 238 

(Introdução e capitulo 1). 

31/05 11 O colecionador, seu olhar e sua magia GOMES, Lilian Alves. A peregrinação 

das coisas: trajetórias de imagens de 

santos, ex-votos e outros objetos de 

devoção. Tese (doutorado) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Museu 

Nacional, Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social, 2017. 301 f. 

Recuperado de 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/pub

lic/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vie

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
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wTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_

trabalho=4949340. p. 82 – 138 (capítulos 

2 e 3). 

Junho 

Data Aula Tópico Bibliografia 

07/06 12 Em campo: exercitando o olhar treinado GOMES, Lilian Alves. A peregrinação 
das coisas: trajetórias de imagens de 
santos, ex-votos e outros objetos de 
devoção. Tese (doutorado) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Museu Nacional, Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, 2017. 
301 f. Recuperado de 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/pu
blic/consultas/coleta/trabalhoConclusao/v
iewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&i

d_trabalho=4949340. p. 134 – 238 
(capitulo 5). 

14/06 13 Identidade e contexto 

contemporâneo 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2005. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a 

busca por segurança no mundo atual. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2003. 

21/06 14 Pós-colonialismo, poder e 

complexos culturais 

 

BOURDIEU, Pierre, and 

WACQUANT, Loïc. "Sobre as 

artimanhas da razão imperialista". 

Estudos Afro-Asiáticos, v. 24, n. 1, p. 

15-33, 2002. 

HALL, Stuart. A questão multicultural. 

In: HALL, Stuart. Da diáspora: 

Identidades e mediações 

culturais.2003. p. 52-100. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia 

do saber. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010. p. 21 – 85 

KIMBLES, S. L. The cultural complex 

and the myth of invisibility. In: 

SINGER, Thomas (ed.). The vision 

thing: myth, politics and psyche in the 

world. (pp. 157-169) New York, NY: 

Routledge, 2000. ISBN 0 41 519-5535. 

 

28/06 15 Cognitivismo e 

representações sociais: um 

diálogo possível 

COLE, Mike; ENGESTRON, Yrjö. A 

cultural historical approach to distributed 

cognition. In: SALOMON, GAVRIEL. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4949340
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Palestra: cognição 

distribuída 

Entrega dos artigos finais 

Distributed Cognitions: psychological and 

educational considerations. Cambridge: 

CUP, 1993. p. 1–46. 
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