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Definição:

“Antropologia Visual é uma área 
da Antropologia Sócio-cultural, que 
utiliza suportes imagéticos para 
descrever uma cultura ou um 
aspecto particular de uma cultura”.

( PÉRES, 2006)



Área de atuação:

Nos diversos meios de comunicação 
humana aliando:

• Visualidade, oralidade, escritos (práticas 
seculares)        

+
• Som, fotografia, cinema, vídeo e 

informática (aparatos tecnológicos que a 
sociedade atualmente dispõe)



Função do Antropólogo:

• Interpretativa - (ação conjunta entre 
compreensão e explicação)

• O discurso antropológico é um processo 
representacional e comunicativo



Problemas:

As dúvidas que a imagem pode gerar:
• ética
• Digitalização
• Interpretações variadas
• Capacidade de veracidade da câmera



“ Toda e qualquer fotografia é um 
olhar sobre o mundo, levado pela 
intencionalidade de uma pessoa, 
que destina sua mensagem visível 
a um outro olhar, procurando 
dar significação a este mundo”.
(SAMAIN, apud ACHUTTI, 1997, p.36)



Para viabilizar um trabalho em 
Antropologia Visual é preciso:
• Que o antropólogo domine a 

especificidade da linguagem fotográfica
• Que o fotógrafo tenha a base (ou 

substrato) do olhar do antropólogo com 
suas interrogações e formas específicas de 
olhar o outro (ACHUTTI, 1997, p. 37)



Para que a Antropologia se torne 
“visual”, de acordo com Samain, é
necessário:
1) Responder o que se procura de 

específico ou singular no trabalho com 
as imagens

2) Saber aliar duas qualidades :
• A qualidade “sígnica, estética e poética”

da imagem fotográfica
• Qualidade “conteudística”, específica 

do trabalho antropológico



Essas atitudes lineares e em 
conjunto favorecem:

“Uma forma de melhor ‘saber 
ver’ e ‘saber dizer’ para melhor 
‘fazer pensar’ através de 
imagens”



Aplicabilidade da Antropologia 
Visual:

• Auxiliar na coleta de dados
• Facilitar a entrada no campo
• Promover o desencadeamento de diálogos
• Ilustrar um texto argumentativo



Bronislaw Malinowski e 
Etienne Samain



Etnografia:

Do grego ethos + graphein, nação + 
descrever – estudo descritivo das 
atividades de um grupo humano 
determinado (técnicas, materiais, 
organização dos instrumentos de 
trabalho, de exploração do solo, estrutura 
de parentesco...).



Ciência x História da
Antropologia Visual

Margaret Mead  e  Gregory Bateson
(1901-1978)            (1904-1980)



Porquê Bronislaw Malinowski
no caminho da construção da 
história da Antropologia 
Visual?



Antropologia Social – Escola 
Funcionalista

• Escola Britânica que enfatiza a 
noção de dinamismo da cultura, 
considerando-a uma totalidade 
orgânica cujos diversos elementos se 
explicam pela função que aí
exercem.



Importantes constatações nas 
publicações de Malinowski 
segundo Samain:

• o uso crescente de fotografias nas 
publicações

• Legenda precisa

• Ordenação rigorosa das pranchas no 
texto em simbiose com o que se diz e 
com o que é sustentado visualmente



Malinowski ultrapassa a ilustração:

• Verbal e pictórico são parceiros na 
elaboração de uma Antropologia 
descritiva aprofundada.

• Os elementos isolados não se sustentam.
• A inter-relação entre ambos 

proporcionam o sentido e a significação.
• As fotografias funcionam como se fossem 

“pontos de partida”, “desencadeadoras”
ou “molas inspiradoras” do texto que 
com elas procuram elaborar.



Antropologia Visual no Brasil

• Mundial – anos 70
• Brasil – anos 80
• Mapeamento de Mauro Koury em 

1996
• Reflexão sobre as fronteiras e os usos 

interdisciplinares das imagens



Com a interdisciplinaridade 
no uso das imagens surge a 
necessidade de uma disciplina 
autônoma.



A Antropologia Visual, 
uma disciplina ainda em 
construção na Antropologia 
mas consolidada entre os que 
a defendem, ganha o status 
necessário para essa 
interlocução.



Núcleos de destaque no Brasil:

• NAVISUAL – UFRGS – década de 80
- formar profissionais pró-graduados
- estimular com bolsas científicas 
graduandos da área
- auxiliar nas produções de teses e 
dissertações

• NAI – UERJ – década de 90
- publica os cadernos de Antropologia e 
Imagem



• Dentro das Ciências Sociais além 
da Antropologia, existem grupos na 
História e na Sociologia espalhados 
pelo Brasil.

• Formas de utilização das imagens:
- arquivo e catalogação
- objeto e/ou instrumento de pesquisa
- referência para os pesquisadores.
- acervo, pesquisa e estudo, são tratados 
como elementos de estreitas conexões.



Nomes de Destaque no Brasil:
• Bela Feldman-bianco – UNICAMP
• Elisa Cabral – UFPB
• Cornélia Eckert e equipe do NAVISUAL 

– UFRGS
• Mírian M. Leite – USP
• Etienne Samain – UNICAMP
• Eduardo Achutti – UFRGS
• Mauro Koury - UFPB
• Clarisse Peixoto – UERJ



“A Antropologia Visual não é uma 
‘disciplina independente’, nem mesmo 
uma subárea, como a Antropologia 
Política ou uma antropologia do Cinema. 
Trata-se sim, da ‘mesma e velha’
Antropologia de sempre, mas apresentada 
sobre este outro continente que é a 
comunicação audiovisual.”(RODOLPHO, 1995, 
P. 225)



• Antropologia da Comunicação 
Visual:
- se encarrega de estudar as 
caracteristicas da comunicação visual 
humana, como fotografia e o cinema 

• Antropologia Visual:
- referente ao processo de documentação 
visual das realidades sociais estudadas.



• As vantagens da utilização de 
linguagens visuais:

- acentua a necessidade de redefinir as 
relações entre pesquisa e seus sujeitos

- auxilia a diminuir oposições 
reducionistas entre subjetividade e 
objetividade na pesquisa

- descarta a postura “neutra” do 
observador corroborando na interação 
entre pesquisadores, pesquisados, 
produtos e contextos históricos.



É possível que hoje se discuta a 
autenticidade de uma imagem como 
forma de dizer o homem, mas é possível 
também que, no futuro esse aparato 
tecnológico utilizado em nossos tempos 
também seja discutido e novas formas de 
comunicação estejam se buscando


