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RESUMO: 
 
 Este texto foi desenvolvido como resultado de uma pesquisa do NUPEA – 
Núcleo de Pesquisa de Ensino de Artes do Departamento de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Uberlândia. Trata-se de um estudo a respeito do surgimento da 
Antropologia Visual no mundo e no Brasil bem como o uso das imagens nas Ciências 
Socias a partir de um levantamento teórico subsidiado pelos principais autores na área, 
destacando as áreas de sua utilização. É de grande relevância também evidenciar os 
nomes dos núcleos de pesquisa  que estão trabalhando com imagens na Antropologia 
Visual, suas pesquisas, bem como os mais expressivos pesquisadores envolvidos nessa 
área atualmente no país. Os termos aqui abordados na verdade serviram de amparo para 
se estudar num momento posterior as atividades dos profissionais que utilizam a 
imagem com esse fim com o intuito de estabelecer conexões com a área de Artes 
Visuais que também opera no campo das imagens e seus significados. A formação da 
Antropologia Visual como disciplina específica de um curso acadêmico tem sua base 
em restrições sérias sobre o seu caráter imagístico pautando-se por tentar contribuir aos 
estudos tradicionais de Antropologia que na contemporaneidade necessita de aparatos 
tecnológicos para subsidiar as coletas de dados. Dessa forma sua estrutura é bastante 
complexa gerando constantes discussões em torno de seus objetivos e a realidade prática 
científica. Todos os Antropólogos pesquisadores em imagens, são unânimes em 
ressaltar que, o uso das imagens em seus estudos, servem apenas de subsídios e não 
como fonte única e que este uso deve ser acospanhado de ética e respeito o na verdade 
deve ser um traço comum a qualquer pesquisa que envolva seres humanos e sociedades. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A Antropologia Visual é uma área da Antropologia Sócio-cultural que utiliza 
suportes imagéticos para descrever e analisar uma cultura ou um aspecto particular de 
uma cultura. Antropologicamente falando não existem homens, sociedades e culturas 
sem a existência de meios para se comunicar. Os diversos meios de comunicação 
humana proporcionam, incidem, singularmente sobre os modos do pensamento humano 
e também sobre a própria organização das sociedades humanas. Contudo a linguagem 
do discurso erudito e a “mensagem da imagem” constituem poderes paralelos de 
apreensão de uma realidade sendo que ambos são singulares e complementares. É 
justamente nesse terreno – o da comunicação humana que a Antropologia Visual atua, 
tentando unir esses meios de comunicação que são, a visualidade, a oralidade e os 
escritos - considerados práticas seculares - aliados ao som, fotografia, cinema, vídeo e 
informática, que constituem os aparatos tecnológicos que a sociedade atualmente 
dispõe. Além de se fazer uso desses aparatos tecnológicos modernos, um segundo papel 
de fundamental importância da Antropologia Visual seria reflexivo, no sentido de 
estudar o uso que está sendo feito dos mesmos, envolvendo ética e discussão a respeito 
da interdisciplinaridade (PÉRES, 2006)2. 

A função do antropólogo é interpretativa, entendendo interpretação como um 
passo intermediário entre a compreensão e a explicação, dessa forma o discurso 
antropológico é um processo representacional e comunicativo. É nesse momento que 
entra as fotos e o vídeo. No entanto, até que ponto, ambos possuem uma capacidade 
argumentativa intrínseca que sirva ao antropólogo? O grande problema de hoje é que 
não se aceita mais a idéia de que a câmera seja capaz de produzir a evidência do real, 
sendo que qualquer imagem é aberta a interpretações variadas, não se restringindo a 
uma interpretação unívoca. 

Ainda assim, essas imagens são suportes satisfatórios, sendo possível considerá-
las como “meta-realidade”, acessível a um exercício interpretativo. No entanto, é 
preciso que haja ética do pesquisador na utilização dessas imagens e no texto que as 
acompanham, pois se está na era da digitalização onde toda e qualquer imagem pode ser 
manipulada. Dessa forma as imagens podem funcionar, ao invés de representação fiel da 
realidade fenomenológica, como um caminho ou uma janela para novas propostas de 
estudos antropológicos. Não existem fotografias que não sejam portadoras de um 
conteúdo humano e conseqüentemente, que não sejam antropológicas a sua maneira. 
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) 

Contudo, para viabilizar um trabalho de Antropologia visual com a utilização de 
fotografias é necessário que o antropólogo, domine a especifidade da linguagem 
fotográfica e que o fotógrafo tenha a base do olhar do antropólogo, com suas 
interrogações e formas especificas de olhar o outro. (ACHUTTI, 1997, p. 37) 

                                                 
2 Luis Nicolau Péres é pesquisador visitante no PPCS, da FFCH, UFBA, PhD em Londres com a tese The 
Phenomenology of spirit possession in the Tmbor de Mina: na ethographic and audio-visual study. 
London, SOAS, 1997. 
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Samain3, (Apud ACHUTTI, 1997, p. 38) ao fazer um balanço das possibilidades 
para a ”antropologia tornar-se visual” à luz do que vem discutindo com alguns 
antropólogos do Departamento de Multimeios da Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP, afirma que depois de se responder o que se procura de específico ou 
singular no trabalho com as imagens, deve-se saber aliar duas qualidades; “a qualidade 
sígnica, estética e poética da imagem fotográfica” com a qualidade “conteudística”, 
específica do trabalho antropológico. Dois níveis de abordagem de uma única realidade 
que venham a contribuir com suas especialidades como uma forma de melhor “saber 
ver” e “saber dizer” para melhor “fazer pensar através de imagens”. Melhor dizendo, 
nas palavras de Samain o antropólogo/fotógrafo deve ser mais alfabetizado visualmente 
se deseja seguir esse caminho. 

A aplicabilidade da Antropologia Visual consiste em auxiliar na coleta de dados, 
facilitar a entrada no campo, promover o desencadeamento de diálogos e ilustrar um 
texto argumentativo. Malinowski inaugura com sua obra “Os Argonautas do Pacifico 
Ocidental”, um trabalho profundamente baseado no levantamento de dados 
etnográficos4 através de um extenso trabalho de campo. O antropólogo passa a 
necessitar “ir até lá”. Já em 1914, Malinowski embarca para um trabalho de campo de 
quatro anos nas ilhas Trobiand levando consigo pesado equipamento fotográfico. 
Samain (1995, p. 32) revela em sua análise sobre as publicações de Malinowski que, a 
fotografia teria sido usada sempre com importância no corpo do trabalho, e que cada 
vez em maior número: Os nativos de Mailu (1915-1988 – 34 fotos); Os Argonautas do 
pacífico (1922 – 75 fotos); A vida Sexual dos selvagens (1929– 92 fotos) e Os jardins de 
coral e suas mágicas (1935 – 116 fotos). 

Samain alega que, antes de se pensar em Antropologia Visual como uma ciência, 
é preciso pensar em uma história da Antropologia Visual, e utiliza-se das fotografias de 
Malinowski em suas obras etnográficas para desenvolver tal percurso, propondo que se 
deve delinear alguns caminhos críticos referenciais aos usos das imagens/fotografias no 
campo das ciências humanas – Antropologia, demonstrando assim, que uma ciência da 
Antropologia Visual não nasceu ainda e que, sua origem depende de um firme mergulho 
na pesquisa de campo, com o propósito de responder aos problemas que tais pesquisas 
levantam em termos interdisciplinares. Assim sendo é possível refletir sobre velhos 
problemas com novos horizontes heurísticos possíveis. 

No ano de 1939, 100 anos depois da invenção da fotografia os antropólogos 
Margaret Mead (1901-1978) e Gregory Bateson (1904-1980), retornaram de Bali e 
Nova Guiné com vasto material fotográfico e etnográfico, que viria a ser referência 
importante até os dias de hoje para aqueles que tratam da chamada Antropologia 
Visual.5 O mérito desse trabalho, não reside nas conclusões que chegou, o que gerou 
uma certa polêmica na época, sendo criticado por ser um trabalho carregado de 
subjetividade. Não foram os primeiros a levar câmeras para o campo, mas talvez tenham 
sido os primeiros a utilizar, os recursos visuais como principal ferramenta no trabalho 
de levantamento de dados etnográficos. Tecnicamente foi muito bem feito. Mead e 
                                                 
3 Etienne Samain é Antropólogo e professor do Programa de Pós-Gradução em Multimeios da UNICAMP 
– Brasil. 
4 Etnografia: Do grego ethos + graphein, nação + descrever – estudo descritivo das atividades de um 
grupo humano determinado (técnicas, materiais, organização social, crenças religiosas, modo de 
transmissão dos instrumentos de trabalho, de exploração do solo, estrutura de parentesco, etc...) 
5 Realizaram um trabalho extenso que durou dois anos proporcionando 25 mil fotos e 6 mil metros de 
filme 16mm além de recolher depoimentos e artefatos no intuito de “retratar”, registrar, a cultura do 
grupo estudado. Dessa pesquisa, resultou o livro Balinese Caracter. Publicado em 1940, o livro é uma 
tentativa de explorar verbal e visualmente como uma criança nascida em Bali se torna balinesa. É um 
marco na Antropologia, a visual principalmente, por tentar conjugar texto e imagem (SAMAIN, 2001). 
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Bateson nos legaram a idéia de que os materiais visuais, fotografias, por exemplo, antes 
de serem cópias da realidade são textos, afirmações e interpretações sobre o real. Anos 
mais tarde Margaret Mead defendia a Antropologia Visual e comentava o fato de a 
Antropologia estar constituída dependente demais das palavras.6(ACHUTTI, 1997, p. 
26). 

Samain considera assim como Achutti, que os trabalhos de Margaret Mead e 
Gregory Bateson são clássicos demais, e que se criou um mito em torno deles em 
função de ser avançado para o seu tempo, e que muito antes de se falar em Antropologia 
visual, Bronislaw Malinowski já a praticava em suas investigações antropológicas. No 
caminho antes referido por Samain na constituição da história da Antropologia visual, 
prender-nos na análise do trabalho de Malinowski seria assim, mais acertado. Este é 
considerado um dos fundadores da Antropologia social, também conhecida como escola 
funcionalista.7  Nesse sentido Samain faz algumas importantes constatações nas 
publicações de Malinowski:  

1- O uso crescente de fotografias além de figuras, plantas, mapas e diagramas 
sempre associados a textos, configurando uma grandiosa produção 
ilustrativa;  

2- As fotos apresentam legendas precisas, compreendendo um título relativo à 
foto, isolando-a de seu contexto etnográfico, salientando vez ou outra no 
texto a necessidade que o leitor deve ter de confirmar o que está escrito; 

3- As pranchas são ordenadas rigorosamente dentro do texto em simbiose entre 
o que este diz e o que é sustentado visualmente. Dessa forma, de acordo com 
Samain, Malinowski ultrapassa a ilustração. Fica claro que o verbal e o 
pictórico (desenhos, esquemas e fotografias) são parceiros na elaboração de 
uma Antropologia descritiva aprofundada.  

Esses elementos isolados, na concepção de Malinowski não se sustentam, mas 
sim a inter-relação entre ambos que proporcionam o sentido e a significação, 
configurando na opinião de Samain uma Antropologia Visual, pois as fotografias 
funcionam como se fossem “pontos de partidas”, “desencadeadoras” ou “molas 
inspiradoras” do texto que com elas procura elaborar. 

Segundo Rodolpho (et al, 1995, p. 222), com o amadurecimento da Antropologia 
Visual a partir dos anos 70 a nível mundial e dos 80 no Brasil, sedimenta-se o acesso a 
todo um universo visível do campo de pesquisa que não tinha a instrumentalidade 
própria para ser trabalhado. Koury8, em 1996 faz um importante mapeamento de 
pesquisadores e instituições que trabalham com a relação entre imagem e Ciências 
Sociais no Brasil buscando identificar as principais tendências da área das Ciências 
Sociais do Visual no Brasil. Embora a ênfase seja a Antropologia Visual, o pesquisador 
se debruça sobre dados mais gerais, que entrecruzam várias disciplinas das Ciências 

                                                 
6 Em 1973, Margaret Mead no IX Congresso do ICAES em Chicago denunciava o uso limitado da escrita 
antropológica. Para ela, não bastava falar e discursar sobre o homem apenas descrevendo-o, para melhor 
conhecê-lo seria necessário, mostrá-lo, torná-lo visível. Assim a Internaciomnal Union of Antropological 
Ethnological Sciences apresenta uma resolução de apoio e estímulo às iniciativas em Antropologia 
Visual, criando uma comissão de Antropologia Visual com o intuito de promover a circulação de idéias e 
experiências sobre o tema em nível internacional, entre outras atribuições. (RODOLPHO, et al, 1995, P. 
222) 
7 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. 
8 Mauro Guilherme Pinheiro Koury, Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Glasgow, Escócia. 
Faz parte do quadro de professores do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB. 
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Sociais e afins, forçando uma reflexão sobre as fronteiras e os usos interdisciplinares da 
Imagem na Antropologia. 

Koury (1998, p. 106), chama a atenção para o fato de que a Antropologia Visual 
ou uma Ciência Social da Imagem, não veio para tornar pesquisadores da área em 
especialistas da Câmera. A utilização das imagens segundo ele, quer como objeto, quer 
como instrumento, na pesquisa social requer, principalmente um rigor conceitual 
daquilo que se pesquisa, a mensagem cultural transmitida ou remontada em outra 
linguagem que não a puramente escrita, que ajude a sintetizar, ampliando a pesquisa em 
si. Em seu mapeamento Koury, destaca que, várias disciplinas das Ciências sociais se 
dispuseram a utilizar imagens em seus trabalhos, livros, teses, e dissertações. Com essa 
interdisciplinaridade no uso das imagens surge a necessidade de uma disciplina 
autônoma com uma metodologia específica que faça a conexão com esses vários 
recortes (História, sociologia, Antropologia, Política), diferenciando-a de outras áreas 
sem, contudo afastar-se da discussão e troca interdisciplinar. Assim sendo a 
Antropologia Visual, uma disciplina ainda em construção na Antropologia, mas 
consolidada entre os que a defendem, ganha o status necessário para essa interlocução 
visto que, nas outras disciplinas a discussão de uma área própria de reflexão e pesquisa 
tendo a imagem como foco analítico é ainda mais tímida. 

O uso das imagens, sempre foi realizado pelas Ciências Sociais no país e no 
mundo, desde o advento destas disciplinas. Ilustração do real ou como instrumento 
metodológico de captação de nuances do real, que o simples olhar do observador não 
pode perceber durante sua estada em campo, as imagens, especificamente a fotográfica, 
cinematográfica e, mais tarde, videográfica, ao lado das demais formas de iconografia, 
acompanham as Ciências Sociais desde o seu nascimento. É bem verdade que a 
Antropologia, mais do que outra disciplina das Ciências Sociais soube utilizar de modo 
minucioso e com buscas de precisão às imagens, como ampliação do campo etnográfico 
ao olhar do pesquisador. O que parece significar, uma ampliação do olhar do 
pesquisador sobre o campo etnográfico através das imagens vistas a posteriori. Nuanças 
e pequenos detalhes que escaparam ou não foram visualizados de uma forma ordenada 
pelos pesquisadores, mas que constavam do material imagético levantado, serviram para 
ampliar consideravelmente a visão do campo cultural de uma determinada comunidade 
ou sociedade estudada. (KOURY, 1998, p. 92) 

Em seu mapeamento referido anteriormente, nos restringindo a Antropologia 
pode-se destacar alguns grupos fortes de estudos em Antropologia Visual: 

NAVISUAL – UFRGS – laboratório de antropologia visual, ligado ao Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social. Formado na década de 80. O núcleo tem 
como princípio formar profissionais pós-graduados na área; estimular com bolsas de 
iniciação científica, estudantes de graduação em ciências sociais e auxiliar nas 
produções de teses e dissertações utilizando imagens como discussão teórico-
metodológica que geram exposições de fotografias ou vídeos criando um crescente 
acervo. Um trabalho a ser destacado deste núcleo é a dissertação de mestrado de 
Eduardo Achutti que posteriormente se tornou um livro. 

NAI – UERJ - Formado na década de 90 publica uma das mais importantes 
revistas de antropologia visual nos país: os Cadernos de Antropologia e Imagem 

Pelo Brasil existem inúmeros outros grupos trabalhando dessa forma, não 
somente em Antropologia, mas também em Sociologia e História. Os pesquisadores em 
geral trabalham as imagens ora como arquivo e catalogação, ora como objeto e/ou 
instrumento de pesquisa e também como referência para os trabalhos de pesquisa nas 
Ciências sociais. A maior parte dos núcleos de pesquisas em imagens no Brasil, ainda 
de acordo com Koury, começa a montar acervos a partir dos trabalhos efetuados no seu 
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interior, sendo que acervo, pesquisa e estudo, são tratados atualmente nos núcleos de 
imagem como elementos de estreitas conexões. As discussões hoje giram não só 
ampliando as fronteiras e também os direitos do registrado e do registrante e da 
instituição que patrocinou o registro. (KOURY, 1995, p. 101) 

Koury destaca em sua pesquisa, alguns nomes que ele considera estarem 
contribuindo no caminho da construção de uma Antropologia Visual: Clarisse Peixoto – 
UERJ; José I. Parente e Patrícia Monte-Môr – Interior Produções; Bela Feldman-Bianco 
– UNICAMP; Elisa Cabral – UFPB; Cornelia Eckert e equipe do NAVISUAL – 
UFRGS; Mirian M. Leite – USP; Etienne Samain – UNICAMP; Luciana Bittencourt – 
USP; Eduardo Achutti – UFRGS; Bertand Lira – UFPB. 

Fazendo um esclarecimento sobre como funciona o NAVISUAL na UFRGS, 
sendo considerado atualmente no Brasil uma referência em Antropologia Visual, 
Rodolpho (1995, p. 224) propõe que a forma como compreendemos, a antropologia 
Visual não é uma “disciplina Independente”, nem mesmo de 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. Não é uma antropologia da imagem, mas uma antropologia 
em imagens. 9 Rodolpho (1995, p. 225), justifica que o uso da fotografia e do vídeo 
possibilita a posteriori uma análise minuciosa de elementos não-verbais, destacando 
elementos que passaram desapercebidos na análise inicial, do pesquisador. Enquanto 
que o vídeo representa um “relato qualificado”, captando o dado no momento total da 
interação sujeito/objeto viabilizando a enunciação em seu contexto imediato e a postura 
do próprio entrevistador, a fotografia representa um banco de dados “estáticos”, 
contendo um conjunto de imagens virtuais do objeto de pesquisa ganhando dinamismo a 
partir da visão analítica e ordenadora do pesquisador. 

Essa nova forma de abordagem, segundo Feldman (1998, pp. 11-12) transforma 
a prática de pesquisa. A utilização de linguagens visuais acentua a necessidade de se 
redefinir as relações entre pesquisadores e seus sujeitos e auxilia a diminuir oposições 
reducionistas entre subjetividade e objetividade na pesquisa. Em vez da postura “neutra” 
de observador participante, a pesquisa passa a ser o resultado da interação entre 
pesquisadores, pesquisados, produtos e contextos históricos. 

O presente texto buscou desde seu início traçar um percurso no sentido de 
vislumbrar a partir de importantes estudiosos na Antropologia e nas Ciências Sociais, 
uma projeção primeiramente mundial e a seguir, brasileira, do surgimento da 
Antropologia visual. Fica claro pelos textos disponibilizados por estes estudiosos que a 
Antropologia Visual traça um caminho controverso que cambia entre sua construção e 
estruturação alternando com discussões a respeito, mas que se consolida exatamente em 
função disso.  

Sua origem vem do anseio da sociedade acadêmica em entender o mundo que se 
configura hoje de forma quase que em sua totalidade por imagens. Apesar de todas as 
disciplinas das Ciências Humanas (Sociologia, História, Política) terem se alertado para 
a necessidade de acoplar e utilizar imagens para entender e representar o mundo ou uma 

                                                 
9 É esclarecedor perceber a diferença entre a Antropologia da Comunicação Visual e a Antropologia 
Visual propriamente dita, segundo Rodolpho (1995, p.224), “como propõe Canevacci (1992). A primeira 
se encarregaria de estudar as características da comunicação visual humana, como a fotografia e o 
cinema, por exemplo, e a segunda seria referente ao processo de documentação visual das realidades 
sociais estudadas. Ainda que próximas e muito intimas é preciso separar analiticamente a “Antropologia 
DA imagem” da “Antropologia EM imagens”, mesmo que uma alimente a reflexão sobre a outra, e, por 
vezes, sejamos obrigados a aproximá-las no amadurecimento destas duas vertentes”. 
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realidade específica, a Antropologia com seu papel intrínseco de estudar o homem em 
sociedade parece ser o campo mais propício para tal. Prova disso é o constante interesse 
de seus pesquisadores nessa área. É possível que hoje se discuta a autenticidade de uma 
imagem como forma de dizer o homem, mas é possível que no futuro, esse aparato 
tecnológico utilizado em nossos tempos também já esteja sendo discutido e novas 
formas de comunicação estejam se buscando. 
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