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Prefácio

Etnografando com imagens

Já fazem mais de vinte anos que nossas etnografias incorporam as imagens 
no seu fazer. Difícil, hoje, pensar pesquisa antropológica que não seja 
com imagens, e isso alguns dos fundadores da disciplina já acreditavam. 
Marcel Mauss, Franz Boas, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead, entre 
outros, revelaram o quanto estavam convencidos de que a descrição e 
análise de certas práticas culturais só eram possíveis por meio de imagens. 
Jean Rouch, Marcel Griaule, Colin Young, Ian Dunlop, John Marshall 
e outros só fizeram seguir suas recomendações, e nós seguimos seus 
ditames e trilhas.

Assim, em 1998, publicamos o primeiro livro-coletânea sobre a 
antropologia visual brasileira, organizado por Bela Feldman-Bianco 
e Miriam Moreira Leite: Desafios da imagem. Fotografia, iconografia 
e vídeo nas ciências sociais. Eram tempos da sedimentação do campo 
e de grande efervescência com a criação de grupos e laboratórios de 
antropologia visual. Nesse livro, Ana Maria Galano1 assinalava que 
“uma fase pioneira parece-me, no entanto, ter chegado ao fim. Outras 
iniciativas voltadas para usos de imagens em pesquisa de Ciências 
Sociais surgiram nos últimos anos, tornando necessário repensar 
os métodos de formação intensiva dos alunos de graduação no LPS 
[Laboratório de Pesquisa Social, do IFCS/UFRJ]. Por enquanto fica o 
registro da experiência realizada que, se por sua intensidade foi muito 
atraente, pelo mesmo motivo requer a descoberta de procedimentos 
mais sistemáticos e rotineiros, sem que se perca o gosto pela produção 
de conhecimento, por sua expressão em palavras e imagens”.2 Alguns 

1  Ana Maria Galano criou o Núcleo Audiovisual de Documentação em 1987, no IFCS/UFRJ. 
O NAVEDOC foi o primeiro núcleo brasileiro e foi extinto pouco depois de sua morte.
2   GALANO, Ana Maria. Iniciação à pesquisa com imagens. In FELDMAN-BIANCO, Bela 
& MOREIRA LEITE, Miriam Desafios da Imagem. Fotografia, iconografia e vídeo nas ciências 
sociais. São Paulo: Papirus, 1998, p. 190.
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anos antes publiquei um artigo na rubrica ‘Antropologia Visual’ do 
Journal des Anthropologues (1992) no qual dizia que “no Brasil, como 
na França, não existe ainda uma metodologia própria ao filme etno-
gráfico e, portanto, não é absurdo que não exista uma política voltada 
para o cinema etnográfico e documentário”.3 

Em pouco mais de uma década esse cenário da antropologia visual 
brasileira muito mudou. A maioria das universidades públicas criou 
núcleos e grupos de pesquisa neste campo, incorporando o ensino do 
fazer pesquisa com imagens, e muito se tem escrito sobre a antropologia 
visual que produzimos no Brasil. Desde então, o campo de análise se 
expandiu, compreendendo outras linguagens visuais: desenho, pintura, 
publicidade, web, iconografias diversas. Ele não está mais restrito apenas 
à fotografia e ao filme etnográfico, como no momento de sua construção 
e da publicação de Desafios da imagem (1998). Na coletânea, os artigos 
analisaram, principalmente, os usos do vídeo e da fotografia nas pesquisas 
sociais. Isto porque as(os) autoras(es) constituíam a primeira geração 
de antropólogas(os) visuais brasileiras(os), cujos estudos focalizavam e 
exploravam essas duas linguagens. Dentre as(os) autoras(es), a maioria 
realizou algum tipo de formação (doutorado, pós doutorado, especiali-
zação ou cursos de curta duração) fora do Brasil já que, aqui, ainda não 
existia uma formação na interseção entre antropologia & narrativas visuais.

Hoje, as ciências sociais já se convenceram de que as narrativas 
imagéticas enriquecem e complementam o texto escrito, pois colocam 
em sincronia o espaço, o ritmo e o movimento nas descrições dos 
rituais, das relações sociais e manifestações culturais, entre outras. A 
imagem é capaz de melhor acompanhar e fixar, sob um outro ângulo, 
as manifestações simbólicas.

Etnografias Visuais reúne textos de pesquisadores (as) brasilei-
ros (as) e de duas estrangeiras que analisam, e alguns (as) também 
produzem, imagens fotográficas e fílmicas. Essa escolha não significa 
que valorizamos mais essas duas linguagens, mas porque percebemos 
que, ainda hoje, elas constituem a base da produção audiovisual bra-
sileira. Neste livro-coletânea as (os) autoras (es) pertencem à segunda, 

3  L´anthropologie visuelle au Brésil. In : Journal des Anthropologues 47-48, 1992, p. 56. 
Posteriormente traduzido e publicado em Cadernos de Antropologia e Imagem 1: 75-80, 1995.
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ou terceira, geração de pesquisadoras (es) desse campo, com poucas 
exceções4, e todas (os) já formados no Brasil, muitas (os) por essa 
primeira geração.

Este livro está dividido em duas partes: a primeira voltada para 
etnografias fotográficas e a segunda dedicada às etnografias fílmicas.

O artigo de Sylvia Caiuby Novaes inaugura a Parte 1 e traz uma 
reflexão das imagens sobre a Amazônia: “imagens traduzem realidades”; 
no caso, a das sociedades indígenas. A autora pontua alguns momentos 
desse “inventário analítico”, como chama, iniciando com as imagens 
impostas nos tempos da ditadura militar e chegando ao “recente mo-
vimento que agora se articula, inclusive, pelas redes sociais: “Indio é 
Nóis”. Para Caiuby Novaes “das diversas narrativas visuais possíveis a 
fotografia é, certamente, aquela que nos permitiria fixar em imagens 
não só aquilo que queremos conservar, mas é a partir dela que podemos 
perceber o quanto nos afastamos desse modelo primordial”.

Yoko Nishio procura “compreender os modos de subjetivação e 
identificar estratégias de resistência através de desenhos sobre as pa-
redes prisionais, [que são] revestidas de signos e representações”. Mas 
para chegar às paredes o percurso burocrático é longo. Para isso, ela 
criou estratégias não oficiais para ter acesso aos presídios e delegacias, 
buscando “indivíduos que já estivessem de alguma forma inseridos 
nesse universo e que pudessem, tal qual um fiador, me levar a outros 
indivíduos para ir tecendo uma rede”. Nishio elabora uma etnografia 
do trabalho de campo em carceragens, abrindo portas e grades para 
então fotografar as inscrições e desenhos nas paredes abandonadas 
das celas & masmorras.

A história fotografada da violência noticiada nos jornais cariocas 
é tema do artigo de Aline Gama de Almeida. As imagens, e os textos 
jornalísticos, “não servem apenas para atualizar as informações sobre 
os acontecimentos na cidade, mas para tentar denunciar e modificar a 
questão da violência urbana”. Sua pesquisa focalizou, particularmente, 
“as relações estabelecidas entre familiares de vítimas de violência do 
Rio de Janeiro e fotojornalistas, bem como os valores e os sentidos 

4 Sylvia Caiuby Novaes e eu pertencemos à primeira geração brasileira, já Carmen Guarini 
e Catarina Alves Costa às da Argentina e de Portugal, respectivamente.
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atribuídos às notícias por ambos”.  E concluiu que apesar da notícia 
ser “publicada no espaço do jornal destinado à violência na cidade, as 
imagens apresentam apenas um indício da violência cometida”.

O artigo de Waleska de Araújo Aureliano, sobre uso da fotografia 
nos processos de saúde-doença, no caso o câncer de mama, encerra 
a Parte 1 deste livro. As questões que envolvem corpo, gênero, saúde 
e medicina baseiam sua reflexão no “trabalho de duas mulheres que 
passaram por uma mastectomia e encontraram na fotografia uma forma 
de abordagem artística, terapêutica e política para essa experiência”. A 
autora analisa as experiências e as fotografias da inglesa Jo Spence e da 
argentina Gabriela Liffschit, acrescendo as da pintora mexicana Frida 
Kahlo e de dois fotógrafos profissionais sobre mulheres afetadas pelo 
câncer mama. Texto e imagens impactantes sobre os “não-ditos” dos 
corpos femininos mutilados.

Neste artigo proponho uma discussão sobre a fabricação de ima-
gens, afirmando que “uma das questões fundamentais da reflexão sobre 
a inserção do audiovisual nas pesquisas sociais diz respeito à produção 
das imagens – de quem as fabrica: o pesquisador ou o seu cameraman?”. 
E acredito que “para lançar mão do audiovisual em nossas pesquisas é 
fundamental conhecer a técnica e a linguagem cinematográfica para 
melhor captar aquilo que desejamos descobrir, mas, também, treinar 
aquele que irá gravar as imagens & sons. Entretanto, antes de usar esse 
suporte é preciso ter bem claro por que e como filmar, e para quem 
fazemos essas imagens”.

Rafael Victorino Devos propõe uma reflexão sobre a dimensão 
colaborativa de produções audiovisuais, analisando dois documen-
tários dos quais participou. O autor parte “do princípio de que toda 
imagem documental é de alguma maneira colaborativa”, pois “a imagem 
cinematográfica documental não se constituiria a partir do estatuto de 
verdade dos fatos que as imagens apresentam, mas a partir da realidade 
do encontro que as produz. Um encontro entre documentaristas e 
personagens, que embora se apresentem no filme de acordo com um 
sentido na narrativa, seguem suas vidas para além do filme”.

Dando continuidade à análise de imagens dos e sobre os povos 
indígenas, Marcos Albuquerque analisa uma dança cerimonial dos índios 
Pankararu com uma indumentária chamada praiá, apresentando-se 
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em diversos locais da cidade de São Paulo. Para o autor, “os Pankararu 
construíram a performance “dança dos praiás” como um sinal diacrítico 
e como linguagem simbólica de ingresso em tais locais. Essas apre-
sentações nas arenas da cidade pretendiam restituir aos Pankararu a 
imagem de “índios” e portanto reforçar a legitimidade de suas demandas 
políticas, culturais, educacionais, de saúde e outras”. 

O artigo de Mariana Leal Rodrigues discute a circulação de saberes, 
e de imagens, comparando dois grupos de mulheres, um na Paraíba 
outro no Rio de Janeiro. Segundo a autora, “cuidar da saúde com plantas 
medicinais é um conhecimento que pode não estar mais acessível às 
próximas gerações. Esta é uma preocupação da Associação de Amigos 
da Rede Fitovida, no Rio de Janeiro, e das trabalhadoras rurais dos sin-
dicatos do Polo Sindical da Borborema, no agreste da Paraíba. Tanto na 
periferia urbana fluminense quanto no agreste paraibano existem grupos 
organizados de mulheres que querem resgatar e preservar saberes sobre 
a produção de remédios à base de plantas medicinais, como xaropes, 
garrafadas, sabonetes, pomadas, tinturas e chás”.

O artigo de Carmen Guarini discute o lugar da subjetividade na 
produção de imagens, sobretudo quando se trata de imagens de me-
mória no contexto da ditadura militar argentina. O filme que realizou 
com estudantes, sobre os movimentos de resistência e a fabricação de 
cerâmicas (baldosas), “permite observar a transformação no discurso 
e no envolvimento progressivo tanto emocional como físico/corporal 
dos estudantes. Passa-se do registro audiovisual da resistência e da 
incredulidade (produto da distância histórica, geracional, cultural e 
política do tema tratado) ao registro do compromisso ideológico e 
afetivo”.

Etnografias Visuais encerra a coletânea com um artigo de Catarina 
Alves Costa sobre os recentes debates no âmbito da antropologia visu-
al. A autora focaliza as “perspectivas, caminhos e políticas de futuro” 
para a disciplina, discutindo a questão da Reflexividade, as ideias de 
Participação e Colaboração a partir de um ponto de vista diverso ao 
de outros autores deste livro. Pois, para ela, o filme é um trabalho de 
autor “fruto de um conjunto de escolhas que incorporam a produção de 
um argumento sobre o mundo, mas em que não incluo uma estratégia 
de participação directa dos actores sociais, por um lado, e por outro, 



não utilizo estratégias óbvias de reflexividade como a minha presença 
no filme, pessoas a reagir muito obviamente à câmara, ou a existência 
de uma voz-off subjectiva. Assim, no meu trabalho, o filme incorpora, 
sempre, este encontro com os seus intervenientes, assumindo ao mesmo 
tempo uma autoria. Parece-me, nesta medida, que o autor não deve 
ser encontrado fora do filme, pois este só pode ser entendido como 
incluindo o autor”.

Ao finalizar mais esta produção do INARRA,5 agradeço à CAPES 
pelo financiamento concedido, e desejo a todos e todas uma boa leitura.

Clarice Peixoto

5 Grupo de Pesquisa Imagens e Narrativas, vinculado ao Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPq desde 1994.
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 Imagem, tempo e memória. Entre a 
exuberância, o vazio e os segredos 

do conhecimento tradicional. Algumas 
reflexões quanto aos diversos usos 

de imagens sobre a Amazônia
 Sylvia Caiuby Novaes

O tema que me interessa abordar nesse texto é o da imagem como ele-
mento de tradução de realidades, sejam estas verdadeiras, imaginárias 
ou ainda aquelas que podem ser impingidas por forças estatais, como 
veremos no texto que segue.1 Pensei abordar essa questão a partir de 
imagens de diferentes aspectos da vida amazônica e das pessoas que 
aí vivem, nem sempre conhecidas pelos brasileiros que não são da 
região. Creio que esse tema permite algumas abordagens diferencia-
das e é sobre elas que gostaria de falar. O termo imagem, por sua vez, 
comporta inúmeros referentes possíveis, mas não é meu objetivo aqui 
discutir este conceito que é objeto de reflexão em diferentes campos do 
conhecimento.2 Neste artigo, meu interesse é tratar de algumas imagens 
mentais, imagens fotográficas e representações pictóricas sobre aspectos 
da Amazônia. Deixo de lado as imagens em movimento, documentários 
e filmes de ficção, que por si mereceriam um capítulo à parte. Quero 
começar com algumas imagens dessa região que tentaram nos impor 
na época da ditadura militar. 

Não é de hoje a alegação de que os chamados povos tradicionais 
constituem entrave ao progresso da nação brasileira. Sabemos que da 
perspectiva do Estado, e do “progresso” que esse Estado tem em mente, 

1  Agradeço os comentários e a leitura cuidadosa de Sonia Lorenz a uma primeira versão deste 
texto. Este artigo é parte da pesquisa que desenvolvo como bolsista do CNPq e das reflexões 
suscitadas pelo projeto temático que coordeno – A Experiência do Filme na Antropologia, 
financiado pela FAPESP. 
2  Vide, dentre inúmeros outros o livro de Mitchell: Iconology – Image Text, Ideology (1986). 


