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Identificar as principais tendências da área
das Ciências Sociais da Imagem no Brasil é o
objetivo principal deste trabalho, cuja base é um
mapeamento de pesquisadores, instituições e ar
quivos brasileiros que trabalham com a relação
entre imagem e ciências sociais. Esse mapeamen
to, coordenado por mim e realizado de outubro
de 1996 a outubro de 1997, vem sendo atualiza
do anualmente.
Embora com ênfase na antropologia visual,
o estudo abrange dados mais gerais, na interse
ção de várias disciplinas das ciências sociais e
afins, levando à reflexão sobre os usos interdisciplinares da imagem e suas fronteiras em relação
à antropologia.
E interessante mostrar que, indagados so
bre suas áreas prioritárias de trabalho, apenas 48
dos pesquisadores que responderam ao questio
nário base do mapeamento — num total de 147
— afirmaram lidar com a área específica de in
teresse deste estudo, isto é, com pesquisas em
linguagens imagéticas, ou ligadas a questões teórico-metodológicas que relacionam imagem e dis
ciplinas ou temas das ciências sociais. Os demais
indicaram as mais diversas temáticas das ciên
cias sociais e humanas.
Há também os que responderam ser sua
área de interesse a que se relaciona aos usos da
imagem na pesquisa em ciências sociais, porém
com preocupações mais técnico-instrumentais do
que metodológicas.
A indicação de um interesse geral na área
em questão como área prioritária de trabalho
parece, contudo, em muitos casos, relacionar-se
ao uso da imagem como uma forma analítica a

mais — além da forma textual — para a com
preensão do recorte do real estudado. Em ou
tros casos, parece mesmo indicar o uso dos
recursos imagéticos como auxiliares da pesquisa
verbal, como elementos adicionais na captação
do real trabalhado, ou, ainda, como meras ilus
trações do recorte em estudo.
A pesquisa visual nas ciências sociais, de
qualquer forma, parece ser um campo ainda em
definição, sem fronteiras delimitadas, por onde o
pesquisador ainda caminha sem muita clareza, às
vezes dedicando-se a aspectos estritam ente re
lacionados à problemática das linguagens em ima
gens, às vezes valendo-se das imagens como
simples ilustração de um texto verbal. Essas duas
formas limite estabeleceriam o locus específico
da reflexão que aqui tem lugar.
O Campo das Ciências Sociais
da Imagem no Brasil
As ciências sociais no nosso país e no mun
do, desde seu advento, sempre usaram imagens
como ilustração do real ou como instrumento
metodológico de captação de certas nuances do
real que o simples olhar do observador, durante
a estada em campo, não pode perceber. Todos
os tipos de imagens — a fotográfica especial
mente, mas também a cinematográfica e, mais re
centemente, a videográfica, lado a lado com as
demais formas de iconografia — acompanham
as ciências sociais desde o seu nascimento. E bem
verdade que a antropologia, mais do que as ou
tras ciências sociais, soube valer-se da imagem
de modo minucioso, buscando a precisão e am

BIB,Rio de Janeiro, n.° 47,1.° semestre de 1999, pp. 49-63

49

pliando, a posteriori, o campo etnográfico ao
olhar do pesquisador, com nuances e pequenos
detalhes que haviam escapado ou não haviam sido
visualizados de forma sistemática. O material imagético levantado serve, sem dúvida, para ampliar
consideravelmente a visão do campo cultural de
uma determinada comunidade ou sociedade es
tudada.
Na sociologia, o recurso às imagens como
elementos de análise foi utilizado sistematicamente
pelos interacionistas simbólicos, da Escola de
Chicago. Registros pessoais — correspondên
cias, diários e sobretudo fotografias de caráter
privado — passam a ser fatores fundamentais não
só para o entendimento das culturas ou popula
ções estudadas, mas também para a compreen
são de suas eventuais resistências a mudanças e
de suas possibilidades de adaptação. É o caso,
por exemplo, do famoso estudo de Thomas e
Znaniecki (1958) sobre a migração polonesa para
os Estados Unidos.
Tanto na antropologia como na sociologia,
as imagens eram tidas como um registro do real,
como uma leitura exemplar do real. Claro que,
no caso da análise dos interacionistas, o material
iconográfico consultado servia para uma análise
subjetiva do olhar do migrante: através dele era
possível compreender as motivações para a ma
nutenção da tradição ou para a mudança, tanto
individual quanto dos grupos estudados, e, a partir
daí, planejar uma atuação social, em relação a
esses grupos ou indivíduos, de assimilação por
parte da nova sociedade.
Observe-se, aqui, a diferença no uso de
material imagético em relação a esse uso nas aná
lises antropológicas iniciais, que buscavam no
registro fotográfico ou videográfico uma forma
de ampliação do olhar do pesquisador. No estu
do mencionado, o registro imagético consiste num
recurso a mais para a compreensão de outra cul
tura, mais importante talvez por se tratar de co
munidade com padrões culturais diferentes dos
ocidentais, ou de padrões culturais mais tradicio
nais. A imagem serve, então, como ampliação do
olhar do etnógrafo na captação da realidade cul
tural em estudo. Esse é o caso também dos tra
balhos de M argaret Mead.
Mais especificamente no artigo “A A ntro

50

pologia Visual em uma D isciplina Verbal”
(Mead, 1979), essa autora nos diz que uma ima
gem pode conduzir-nos à possibilidade de maior
compreensão do real, por permitir, várias e várias
vezes, a retomada da realidade para análise.1
Também no hoje clássico manual de antropolo
gia visual de Collier Jr. (1992), a imagem é tida
como reprodução do real e, às vezes, como pro
va do real.
A maior parte das vezes, contudo, a im a
gem, — mais especificamente a fotográfica —
foi usada como simples anexo dos trabalhos,
como mera ilustração. Não havia preocupação
analítica: a imagem servia simplesmente de prova
do real analisado ou mesmo de prova da presen
ça do autor no local estudado, como que para
dar veracidade à análise realizada.
Também no Brasil, desde os primeiros estu
dos de ciências sociais, as imagens foram utiliza
das como ampliação do olhar do pesquisador,
como prova de campo ou de afirmações do au
tor, mas também como instrumento de compreen
são dos óbices à ruptura de uma tradição ou de
antecipação de problemas de adaptação.
São exemplos disso os trabalhos de Roger
Bastide, de Gilberto Freyre e de tantos outros
que se valiam da fotografia nos seus trabalhos
como um suporte a mais à análise verbal de suas
teses.
Dos anos cinqüenta aos anos sessenta, os
trabalhos desenvolvidos pelas ciências soci
ais no Brasil ou utilizavam imagens como forma
de apreensão do real estudado para análises pos
teriores ao campo, ou as acrescentavam nos apên
dices como elementos de ilustração. A documen
tação im agética servia com o reforço do real
trabalhado.
As décadas de 1970 e 1980 são de intensa
produtividade para as ciências sociais do país.
São anos de configuração e consolidação da pes
quisa e do ensino em pós-graduação. São anos
de intensa produção de dissertações e teses por
pesquisadores brasileiros, defendidas tanto no
exterior quanto no Brasil; aqui, principalmente no
final dos anos setenta e durante todos os anos
oitenta.
Documentos imagéticos fazem parte dos
apêndices de grande parte do material produzi

do pelas ciências sociais brasileiras no período.
Seja na política, seja na sociologia, seja na histó
ria e, principalmente, na antropologia, os regis
tros imagéticos passam a compor os trabalhos
acadêmicos, mas sempre — salvo uma ou outra
exceção em que há um esforço analítico — como
ilustração às teses defendidas pelos autores, como
prova da veracidade das afirmações analisadas
ou da presença do autor no campo.
O poder da imagem acrescentada vinha re
forçar o recurso verbal da análise, pela veracida
de que acrescentava à linguagem escrita. O valor
documenta] da imagem, juntamente com outros
registros, começou, assim, a ter um peso especí
fico na configuração analítica das ciências sociais
no âmbito acadêmico. O pesquisador começa a
ver, relacionar, catalogar e sistematizar as ima
gens como documentos, isto é, como provas do
real.
É a partir dos anos setenta que as imagens
passam a ganhar um espaço mais evidente de
documentação nas ciências sociais do país. Os
arquivos começam a ter uma preocupação mais
objetiva com esses materiais, vistos como ele
mento analítico importante para a configuração
histórica e social do país.
Também nos centros universitários, os pes
quisadores começam a organizar, sistematizar e
catalogar imagens em arquivos, consideradas
como dados documentais que, mais do que ilus
trar teses de um autor, servem a outros pesquisa
dores na compreensão e busca analítica do real.
Em suma, os anos setenta e oitenta trouxe
ram para o pesquisador brasileiro em ciências
sociais uma consciência mais clara do valor do
documento imagético para a análise do fenôme
no social, levando-o a debruçar-se sobre ima
gens, a preocupar-se com o registro imagético e,
ainda, a buscar mais sistematicamente a organi
zação de acervos de imagens cuja utilização pu
desse ir além da demandada por um trabalho
específico de um determinado autor.
A história vai desempenhar um papel impor
tante nesse novo processo de conscientização do
valor da imagem. A valorização dos registros
imagéticos como prova ou ilustração histórica, ou
mesmo como uma ajuda a mais à historiografia
— por contar analiticamente um conjunto de fa

tos estudados — levou pesquisadores nessa área
a se preocuparem com a organização e criação
de acervos de imagens. Assim é que, no decor
rer dos anos setenta, criam-se, no interior, núcle
os de pesquisa, de linhas mais sistemáticas de
conservação, catalogação e, em alguns casos, de
sistematização de registros imagéticos. As ima
gens saem dos museus e ganham status acadê
mico.
É interessante notar que, nesse mesmo perío
do, historiadores se debruçam sobre a história
do país e passam a publicar documentos siste
matizados em função de um olhar específico so
bre determinado fato ou tema da história. É esse
o caso dos dois volumes de Pinheiro e Hall (1979
e 1981). Nessas sistematizações de documentos
históricos se incluem materiais imagéticos tais
como charges, pinturas e fotografias, indicando a
importância do visual como registro e análise de
uma época.
Ainda nos anos setenta e oitenta, é possível
encontrar também, entre historiadores brasileiros,
artigos sobre o uso metodológico das imagens
nas pesquisas históricas. Exem plo disso são os
diversos artigos de Moreira Leite publicados em
revistas cientificas brasileiras, sobretudo de ciên
cias sociais (Moreira Leite, 1983, 1986, 1988,
1988a, entre outros).
No Brasil, parece que o despertar mais sis
temático para o uso da imagem no trabalho aca
dêmico das ciências sociais, nos anos setenta e
oitenta, ganhou um significado interdisciplinar em
relação às diversas disciplinas que compõem essa
área de conhecimento. Como um olhar que se
lapida, as diversas disciplinas das ciências sociais
começam um diálogo entre si, a princípio tímido,
mas que, nos anos noventa, vai ganhando força e
formando o que convencionei chamar de Ciên
cias Sociais da Imagem.
Os anos noventa são anos não só de intensa
discussão sobre o que é o trabalho com imagens
nas ciências sociais, mas também de fina delimi
tação das fronteiras de singularidades na interdisciplinaridade, na busca de se respeitar o
espaço singular a cada uma das disciplinas en
volvidas. A conscientização da importância do
valor documental da imagem e dos seus usos nas
ciências sociais, que antes era apenas uma idéia
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que se esboçava, agora se fortalece como fator
relevante na delimitação de fronteiras e na con
formação disciplinar, como área específica de in
teresse e de pesquisa.
Esse esforço das ciências sociais pode ser
percebido, desde 1986, na criação da mostra sis
temática de vídeos nos encontros da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciên
cias Sociais — ANPOCS, bem como na cria
ção, em 1992, de um Grupo de Trabalho sobre
Usos da Imagem. Tanto nos encontros nacionais,
como nos encontros regionais, são muitos os es
forços no sentido da criação de uma área de dis
cussão permanente sobre imagem na Associação
Brasileira de Antropologia— ABA.
Também na área de história, em 1997, a
questão da imagem como área específica de es
tudo e de pesquisa ganha espaço no seu núcleo
de discussão nacional, a reunião da Associação
Nacional de Professores Universitários de His
tória — ANPUH. A Revista Brasileira de H is
tória (1998) dedica um número ao tema, sob o
título “Dossiê Arte e Linguagens”.
Essa busca das ciências sociais dos anos
noventa — no sentido de delimitar o campo de
trabalho com imagem como uma linha de pesqui
sa de caráter quase disciplinar— ao mesmo tem
po que denota uma preocupação em relação aos
recortes capazes de lhe conferir autonomia rela
tiva como disciplina, deixa claro o desejo de ins
tituir uma metodologia específica para seus usos,
metodologia essa que a diferencie de outras áreas,
sem contudo afastar as possibilidades de discus
são e troca interdisciplinar.
Nesse sentido, a antropologia — que en
globa uma disciplina em construção, mas já con
solidada no imaginário dos que a praticam, qual
seja, a antropologia visual— ganha espaço prio
ritário como fundamentação do locus das pes
quisas em imagem nas ciências sociais. E entre
os antropólogos que se tem a mais avançada,
embora ainda tímida, discussão sobre a necessi
dade de delimitação das fronteiras disciplinares
teórico-metodológicas, discussão essa que vem
ganhando força a cada momento.
Nas demais disciplinas das ciências sociais,
como a sociologia, a história e a política, embora
tenha crescido o interesse pelo uso das imagens
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como recurso metodológico auxiliar à pesquisa
social, a discussão de uma área própria de refle
xão e pesquisa tendo a imagem como foco analí
tico é ainda mais tímida. Não são de desprezar,
entretanto, os esforços em termos de discussão
realizados nessa direção tanto em fóruns nacio
nais e regionais, como internamente a programas
e núcleos de ensino e pesquisa que iniciam a for
mação, identificação e reconhecimento de áreas
e linhas de pesquisa em imagem.
Quem é Quem nas Ciências
Sociais da Imagem no Brasil
A partir dos anos noventa, o crescente nú
mero, no Brasil, de profissionais e estudantes de
ciências sociais interessados na área de imagem
vem reforçando as discussões, nos programas de
pós-graduação e cursos de graduação, em torno
do estatuto dessa área ou como disciplina ou
como linha de pesquisa singular, com autonomia
temática.
É na antropologia, mais precisamente na
antropologia visual, que essa discussão está mais
desenvolvida, e é aí que se podem sentir os es
forços práticos mais salutares e de maior visibili
dade no sentido da formação de núcleos de ensino
e de pesquisa voltados especificamente para o
trabalho com imagem.
O Núcleo de Antropologia Visual (Navisual),
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é
o mais antigo em termos de desenvolvimento de
trabalhos sistemáticos no Brasil. O Navisual sur
giu, no final da década de oitenta, como Labora
tório de Antropologia Visual e, logo a seguir, no
início dos anos noventa, ganhou status de núcleo
(Rodolpho, A. et a i, 1995).
O Navisual contribui para o desenvolvimento
da linha temática de antropologia visual no pro
grama de pós-graduação em que se insere, for
mando profissionais pós-graduados na área,
estimulando, com bolsas de iniciação científica, o
interesse de estudantes de graduação em ciên
cias sociais e ampliando, dessa forma, a discus
são sobre o tema e o interesse profissional pela
área.
Grande parte das dissertações e teses pro
duzidas nesse núcleo tem a imagem como exer-

cicio metodológico ou teórico-metodológico.
Paralelamente, aí se desenvolve intenso trabalho
resultante das teses e dissertações, sobretudo
exposições fotográficas e de vídeos,2bem como
exercícios de iniciação científica. O Navisual rea
liza também trabalhos de arquivo, conservação e
sistematização da memória fotográfica. Seu acer
vo de vídeos documentais e etnográficos se am
plia constantemente.
Enfim, os trabalhos e discussões do Navi
sual têm contribuído local e nacionalmente para
os avanços epistemológicos das Ciências Sociais
da Imagem, especificamente no campo da antro
pologia visual.
Outro grupo que se tem destacado na dis
cussão epistemológica da Imagem nas Ciências
Sociais é o Núcleo de Antropologia e Imagem
— NAI, da Universidade Estadual do Rio do
Janeiro (UERJ). Criado nos anos noventa, o NAI
vem desenvolvendo trabalhos importantes para
o desenvolvimento da área de imagem no país,
especificamente no que concerne à linguagem videográfica como instrumento teórico-metodoló
gico ou como suporte técnico para a pesquisa
antropológica, ao mesmo tempo que estimula o
debate sobre as fronteiras da antropologia visual
no país bem como discussões em torno das ques
tões legais sobre o uso de imagens no cotidiano
da pesquisa em ciências sociais.3O NAI não só
tem organizado ou apoiado a realização de mos
tras nacionais e internacionais de vídeos etnográ
ficos,4 como também edita uma das mais im
portantes revistas de Antropologia Visual no país,
os Cadernos de Antropologia e Imagem.
Outros núcleos ou linhas de pesquisa em
antropologia visual nas universidades brasileiras
têm também contribuído para o debate e avanço
sistemático da discussão epistemológica da dis
ciplina: o Núcleo de Imagem e Som do Progra
ma de Pós-Graduação em Antropologia da Uni
versidade de São Paulo (Lisa — U SP); o
Laboratório de Antropologia Visual do Progra
ma de Pós-Graduação em Antropologia Social
da U niversidade Federal de Santa Catarina
(UFSC); a Linha de Pesquisa em Antropologia
Visual do Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Vale lembrar que a área está em

pleno desenvolvimento, com o surgimento de
novos grupos — o Laboratório de Etnografia
Visual da Universidade Federal Fluminense
(LEV-UFF), o Laboratório de Antropologia Vi
sual do Departamento de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPe) —
e com um número crescente, nas instituições de
ensino superior de todo o país,5 de novos pes
quisadores e estudantes de graduação e de pósgraduação interessados na linha de pesquisa An
tropologia e Imagem.
Nas demais disciplinas das ciências sociais,
os anos noventa vão despertar interesses especí
ficos no trabalho com imagem. A principal dis
cussão gira em torno do caráter dessa temática:
se teria status disciplinar ou se o trabalho com
imagem serviria apenas como técnica auxiliar para
a pesquisa social, destituída de interesse temáti
co e sem desenvolvimento teórico-metodológico
autônomo.
Essa discussão vem tomando corpo junto
ao crescente número de alunos de pós-graduação e graduação que se sentem atraídos pelo tema
e trazem as discussões sobre os limites do traba
lho com imagem nas ciências sociais para seu pro
cesso formativo.
O Grupo de Trabalho sobre Usos da Ima
gem da ANPOCS teve papel importante nessa
discussão e na ampliação dos horizontes dessa
temática, que passa a estar presente em outras
disciplinas das ciências sociais, que não a antro
pologia.
No âmbito da sociologia, três grupos de
pesquisa se consolidam no país: o Núcleo Audio
visual de Documentação— N AVEDOC, do Ins
tituto de Filosofia e Ciências Humanas da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que
desenvolve um excelente trabalho de formação
na área de imagem no curso de graduação em
ciências sociais; o Núcleo de Documentação Vi
sual Urbana do Instituto de Pesquisa em Plane
jamento Urbano da UFRJ, com seu importante
acervo visual sobre o urbano, além de trabalhos
em multimídia e novas linguagens visuais;6 e o
GrupoInterdisciplinar de Estudos e Pesquisas em
Imagem, do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da Universidade Federal da Paraíba
(UFPb), que conseguiu, em 1994 — além de
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estabelecer as bases de implantação da discipli
na Ciências Sociais da Imagem nos currículos de
graduação em ciências sociais e pós-graduação
em sociologia— constituir uma linha de pesquisa
independente, com várias dissertações defendi
das e em andamento. Isso significa o reconheci
mento do estatuto teórico-metodológico da área,
entre as diversas temáticas disciplinares em so
ciologia. Esse grupo desenvolve, também, um
trabalho nacional de sensibilização para a tem á
tica, através de cursos e assessorias e de um
fórum interdisciplinar permanente sobre im a
gem, que ocorre m ensalm ente, desde 1995.7
Além desses três grupos em consolidação,
existem profissionais e estudantes de sociologia,
nas diversas IES, que se preocupam cada vez
mais com a reflexão teórico-metodológica sobre
a utilização da imagem e buscam, através de so
licitações constantes de assessoria a núcleos e
grupos de trabalho consolidados, implementar
processos de formação de bases de pesquisa em
Imagem e Ciências Sociais.
Na área de história, lemos os trabalhos das
pesquisadoras Miriam Moreira Leite, da USP —
uma das pioneiras no trabalho teórico-metodo
lógico sistemático com imagens fixas no Brasil —
e Olga Von Simpsom, da Universidade Estadual
de Campinas — UNICAMP, que lida com o di
fícil entrecruzamento entre oralidade e imagens
fixas, além de trabalhos realizados em arquivos
históricos: o Centro de Pesquisa e Documenta
ção — CPDoc, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) do Rio de laneiro;8 o Arquivo Edgard
Leuenroth — AEL, da UNICAMP; e a Coor
denação de Iconografia do Centro de Documen
tação e Estudos da História Brasileira da Funda
ção loaquim Nabuco — FUNDAI.9
Há também um excelente trabalho sendo
desenvolvido pelo Departamento de História da
UFBa, no Núcleo de Pesquisa e Produção de
Vídeos Históricos, que conta com importante
acervo de filmes históricos nacionais e interna
cionais e onde acontecem pesquisas e oficinas
em vídeo, fotografia, cinema e história.
Os pesquisadores que responderam ao
Mapeamento sobre Imagem e Ciências Sociais10
estão situados, grosso modo, entre os que tra
balham a imagem como arquivo e catalogação
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ou entre os que utilizam a imagem como objeto
e/ou instrumento de pesquisa. Uns e outros têm a
imagem como referência para trabalhos de pes
quisa nas ciências sociais. Em alguns acervos, as
imagens são catalogadas como um tipo de do
cumento a mais, juntamente com outros — como
é o caso do A rquivo Edgard Leuenroth, da
UNICAMP, e do Centro de Pesquisa e Documen
tação da FG V/RJ— em outros, elas recebem tra
tamento tal que a pesquisa e o olhar se voltam
diretamente para o elemento visual, como é o caso
da Coordenação de Iconografia da FUNDAI.
A maior parte dos núcleos de pesquisa em
imagem no Brasil começou a montar acervos a
partir dos trabalhos por eles mesmos efetuados.
Desde os finais dos anos oitenta, vários títulos
foram catalogados e mostras tanto fotográficas
quanto de vídeos foram organizadas. Nos anos
noventa, começa a haver um intercâmbio de títu
los entre diferentes acervos, e os diversos nú
cleos de pesquisa formam com seus acervos uma
mostra de Brasil.
Títulos de fora do país passam a ser com 
prados ou trocados, aumentando consideravel
mente o acervo fotográfico e videográfico do país.
E esse acervo ampliado que, atualmente, serve
não só de suporte para novas pesquisas, como
também de instrumento de apoio para o ensino
em ciências sociais. Acervo, pesquisa e ensino
são tratados atualmente nos núcleos de imagem
como elementos estreitamente relacionados.
As discussões sobre o significado do trabalho
com imagem nas ciências sociais vem, portanto,
ampliando não só as fronteiras no interior das
quais a área se consolida, mas também o próprio
significado de registro, em todas suas implicações
sociais, políticas e econômicas. Discutem-se hoje
os direitos do registrado e do registrante, bem
como os da instituição que patrocinou o registro.
Em outras palavras, a legislação brasileira sobre
imagem começa a ser discutida na busca de uma
proposição mais profissional do uso de imagens
nas Ciências Sociais da Imagem no país. Esse é
mais um sinal do am adurecim ento da área no
sentido de consolidação de suas fronteiras e
das reflexões sobre seus atributos, sua multidisciplinaridade e os limites a serem superados a cada
novo avanço da pesquisa.

Breve Balanço sobre a Produção
Recente em Imagem e Ciências Sociais
A produção recente entre os pesquisadores
em Imagem e Ciências Sociais é bastante auspi
ciosa. É possível dividi-la em três segmentos bá
sicos: o primeiro, referente àqueles que lidam com
a produção fotográfica e videográfica de modo
específico para registro e catalogação do real es
tudado; o segundo, que abrange os que pen
sam analiticamente os processos geradores de
imagem como produção cultural e social; o ter
ceiro, concernente aos que usam a imagem como
recurso complementai-para seus trabalhos. Claro
está que um mesmo pesquisador, em situações e
momentos específicos, pode estar relacionado aos
três recortes mencionados. O intento, aqui, não
é situar a produção por pesquisador, mas tornar
visíveis os campos em que trabalhos com o vi
sual estão sendo desenvolvidos.
Como mostrou o Mapeamento de Pesqui
sadores em Imagem e Ciências Sociais (Koury,
1997), a produção videográfica nas ciências so
ciais do país já é considerável, especialmente na
área de vídeos etnográficos, muito embora já seja
também considerável o acervo nas demais áreas
das ciências sociais. Esses vídeos surgem sem
pre, ou na maioria das vezes, como subprodutos
de uma pesquisa maior. E quase sempre são re
sultados de registros ou reflexões de campo para
o desenvolvimento de pesquisas seniores, dis
sertações ou teses,11que ganham vida indepen
dente ou paralela à da própria pesquisa.12
Não é diferente o que acontece com a foto
grafia, que acompanha uma pesquisa formal, na
maioria das vezes, como um recurso técnico a
mais para observação de campo. As vezes ga
nham status próprio, compondo exposições te
máticas, muitas delas bastante interessantes no
que diz respeito à forma e à linguagem.13
Mas, na maioria das pesquisas em ciências
sociais, tanto as produções de vídeo quanto as
produções fotográficas, grosso termo, são exer
cícios visuais de um texto verbal, instrumentos de
registro do real trabalhado em campo. Algumas
vezes, é bem verdade, servem como recurso me
todológico destinado ao processo educativo,
como forma de ampliar a sensibilidade do aluno

em relação a novas formas de observação do real,
ou ao modo de perceber aspectos de uma reali
dade que convencionalmente não seriam iden
tificados pelo olhar que observa: o filme e a
fotografia fazem do real observado um tipo de
registro que normalmente escapa ao olho nu.14
São documentos que, além de permitirem siste
matizar informações importantes sobre o real re
gistrado, alertam os que vivenciam o real para
sua existência.
O registro passa a ser elemento de rememo
ração, ou de fomentação da m emória no grupo
que a perdeu ou está em processo de aculturação
intensa, processo esse que não mais absorve em
si os significados dos gestos.15Assim, a produ
ção videográfica e fotográfica nas ciências so
ciais ainda é, em grande parte, resultado de fi
xações do real para melhor compreensão do
recorte apreendido.
Vídeos ou fotografias, com poucas exceções
recentes, raramente são feitos a partir de um ro
teiro específico para produção temática. Os ro
teiros, quando existem, são reflexos imediatos do
(rabalho de campo para uma pesquisa específica
que não pode prescindir do recurso técnico vidcográfico ou fotográfico.
Incorporada ao texto escrito, a fotografia
não ganha necessariamente espaço. E muitas ve
zes sequer dialoga com o texto onde está inseri
da. Em geral, apenas acrescenta ao texto a
imagem como ilustração e não como reflexão
sobre o processo a ser compreendido.
No caso das produções videográfica«, os
vídeos geralmente são subprodutos de pesquisas
temáticas formais, que acompanham, para regis
tro, todo o trabalho de campo, em longas horas
de documentação. Os resultados, malgrado os
constantes aprimoramentos tecnológicos, ainda
são problemáticos: de um lado, apresentações de
registros visuais extensos e monótonos, monta
gens fragmentadas ou poluídas pelo excesso de
informações, muitas vezes repetitivas, com um
narrador em ojf, que apenas pontua a paisagem;16
de outro lado — em que já se sente o esforço de
montagem a partir de um roteiro — a linguagem
ainda não se adequa a uma produção em Ciên
cias Sociais da Imagem, navegando em muitos
casos, entre o docum entário17 e um a sucessão
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de imagens impostas por um discurso textual que
as constrange.18
O esforço para a delimitação de um campo
da linguagem videográfica ou fotográfica nas ciên
cias sociais é crescente e cheio de esperanças.
Para isso têm contribuído, como já vimos, as di
versas mostras de vídeos e de fotografias em uso
nas ciências sociais realizadas nos diversos en
contros nacionais e regionais de Antropologia,
Ciências Sociais e História.19
Alguns trabalhos, extremamente significati
vos de um a nova fase da produção de vídeos e
do uso de fotografias na análise das Ciências
Sociais da Imagem, apontam para uma nova fase
da pesquisa visual no país. São exemplos disso,
na área de vídeos, os trabalhos de Tamara Tania
Cohen Egler, da UFRJ, (Egler, 1992); Clarice
Peixoto, da UERJ, (Peixoto, 1993 e 1995); de
José Inácio Parente e Patrícia Monte-Mór, da
Interior Produções, (Parente e M onte-M ór,
1987); de Bela Feldman-Bianco, da UNICAMP,
(Feldman-Bianco, 1991 e 1995); de Elisa Ca
bral, da UFPb, (Cabral, 1991,1994,1997,1998
e 1999); de Cornelia Eckert e equipe do Navisual, da UFRGS, (Eckert, 1997), de Ana Luisa
Carvalho da Rocha (Rocha, 1997 e 1997a) en
tre outros.
Na área de fotografia, são indicadores des
te novo amadurecimento das Ciências Sociais da
Imagem no país os trabalhos de Miriam Moreira
Leite (USP),20Etienne Samain (UNICAMP),21
Mauro Guilherme Pinheiro Koury (UFPb),22Luciana Bittencourt (USP),23Luís Eduardo Achutti
(UFRGS),24 Bertrand Lira (UFPb),25 entre ou
tros, bem como coletâneas sobre Imagem e Ciên
cias Sociais que despontam no horizonte literário
(Koury, 1998; Feldman-Bianco e Moreira Leite,
1998; Samain, 1998; Achutti, 1998; Eckert e
Monte-Mór, 1999).
Nesses trabalhos, tanto o vídeo quanto a
fotografia são utilizados como instrumentos de
reflexão e de compreensão na pesquisa em Ciên
cias Sociais, enão mais como auxiliares de leitu
ra da realidade. O vídeo e a fotografia ganham
status de produtores do real. Os códigos da cria
ção visual ou de sua interpretação crítica pas
sam, assim, a esclarecer os significados não só
da imagem como produtora de reais culturais, mas
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também de suas inter-relações com os proces
sos de construção da memória individual ou co
letiva, da construção de redes compreensivas a
eles inerentes. Assim também, a produção de
imagens passa a ser, por si mesma, objeto de re
flexão e compreensão do imaginário social que
as produziu.
Nesse sentido, os próprios produtores de
imagens e os pesquisadores em Ciências Sociais
da Imagem são também objeto de reflexão so
bre a temática e a realidade pesquisada. A ima
gem passa de simples instrumento auxiliar da visão
do pesquisador a objeto de análise e fundamento
para a compreensão das inter-relações teóricometodológicas do olhar na pesquisa em ciências
sociais.
Conclusão
O campo das Ciências Sociais da Imagem
no país, como se pôde perceber através deste
breve balanço, está em pleno amadurecimento.
O crescente interesse pela área e o aumento cons
tante do número de estudantes e profissionais que
trabalham com imagens levam à reflexão não só
sobre os alcances e significados do uso das ima
gens nas pesquisas, como também sobre as no
vas linguagens teóricas e metodológicas que
buscam compreender o processo cultural ou, de
forma reflexiva, os impactos dos processos cul
turais nessas novas linguagens e pesquisas cientí
ficas.
A expansão de acervos de imagens em cen
tros de documentação ou em núcleos de pesqui
sa especializados possibilita ao cientista social
novo enquadramento do olhar. A imagem deixa
de ser apenas o indicativo de um real, passando
a produtora de realidades. O documento visual
implica, cada vez mais, conscientização em rela
ção aos impactos do registro imagético sobre os
elementos registrados, sobre quem os registrou e
sobre as finalidades do registro, de forma a pos
sibilitar que o documento seja questionado em
seu valor simbólico de dado cultural específico, à
luz de vários olhares que se intercruzam e se tensionam. Isto re-significa a pesquisa em Ciências
Sociais da Imagem como campo e como instru
mento analítico.

Dessa forma, torna-se possível uma apreen
são mais adequada do visual como instrumento
crítico não só de um real a ser compreendido,
mas também das características intrínsecas da
produção visual nas ciências sociais, em sua con
dição de disciplina ou de área temática autôno
ma, ao mesmo tempo que multidisciplinar.
Os esforços significativos realizados pelos
pesquisadores brasileiros na área de imagem nos
anos noventa dão mostra da vitalidade do setor,
de sua expansão e da busca de consolidação da
área (Koury, 1997a), embora o sentido dos usos
da imagem como objeto ou como instrumento
ainda esteja difuso no dia-a-dia daqueles que a
utilizam. Além disso, muitas das discussões ainda
têm sido de caráter eminentemente técnico, o que
não as toma pouco importantes, mas as restringe
à confecção do vídeo ou da fotografia em seu
status de instrumento.
Obviamente são essenciais à qualidade da
imagem a apuração técnica da câmara, o enqua
dramento, os diversos planos que compõem os
recortes da imagem, quer fotográfica, quer videográfica, quer cinematográfica. A qualidade técni
ca otimiza sobremaneira a utilização de recursos
imagéticos na pesquisa antropológica, mas não
é, por si só, suficiente.
Nem a antropologia visual nem qualquer outra

Ciência Social da Imagem pretendem fazer de
pesquisadores da área especialistas da câmara.
Nem têm, tampouco, o intuito de ocupar o lugar
daqueles que utilizam esses instrumentos profis
sionalmente. A utilização das imagens na pesqui
sa social — quer como objeto, quer como
instrumento — exige, principalmente, rigor con
ceituai em relação àquilo que se pesquisa, ou seja,
a mensagem cultural transmitida ou remontada em
outra linguagem que não a puramente escrita.
A necessidade de sistematizar esses esfor
ços e de fazer um balanço sobre quem é quem
nas Ciências Sociais da Imagem tem sido um dos
elementos estimulantes desse processo de con
solidação, provocando, com crescente intensida
de, discussões teórico-metodológicas e busca de
definição conceituai mais rigorosa entre os pro
fissionais que atuam com a pesquisa em Imagem
nas Ciências Sociais.26Isso tem permitido, sem
dúvida, um caminhar mais seguro e uma delimita
ção de fronteiras — mesmo que provisórias, ou,
melhor dizendo, sempre provisórias — que esti
mulem e acelerem a consolidação da área de an
tropologia visual, ou de uma Ciência Social da
Imagem, para resgatar um contexto mais interdisciplinar.
(Recebido para puclicaçãp
em outubro de 1998)

Notas
1. Ver também Lakoff (1996).
2. Para um balanço sobre as atividades do Navisual/UFRGS, remeto para os trabalhos de Rodolfo,
A. et al. (1995); de Rosa (1995) e de Eckert, C. et al. (1997).
3. É interessante notar que esta discussão aflorou nacionalmente durante o Fórum sobre o Uso, Con
servação e Intercâmbio de Imagens nas Ciências Sociais, realizado sob a coordenação de Bela
Feldman-Bianco, no XIX Encontro da ANPOCS, em 1995. O mesmo tema foi retomado no XX
Encontro Nacional da ABA, em 1998, em um novo Fórum coordenado por Cornélia Eckert.
4. luntamente com a Interior Produções.
5. É o caso de pesquisadores e estudantes na área nas IES do Acre, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba
(Campina Grande), Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Paraná.
6. Este Núcleo representa no Brasil o Prêmio Mobiuv, de trabalhos em cultura, arte e comunicação
que utilizam novas tecnologias em imagem.
7. E deste grupo a publicação dos Cadernos Imagem e Sociedade, que têm por objetivo pensar as
bases epistemológicas da relação imagem e sociedade na prática sociológica, bem como a neces
sidade da interdisciplinaridade na pesquisa em imagem.
57

8.

Extenso arquivo em imagem e publicações importantes sobre Imagem e História Política Brasi
leira.
9. É interessante ver os diversos catálogos do AEL, os Cadernos do AEL, bem como os catálogos
da Coordenação de Iconografia da FUNDAJ, que demonstram os esforços no sentido de conser
vação, sistematização, catalogação e auxílio interdisciplinar às pesquisas (Medeiros, 1995; Manini, 1997, entre outros). Cabe aqui destacar, também, as publicações e os incentivos da FUNARTE
à área de fotografia e de vídeo, ein forma de premi ação nacional e de estímulo à pesquisa em
imagem, desde 1980.
10. Koury (1997).
11. Dados de que disponho no momento: no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
UFRGS, 20 dissertações e teses utilizando imagens foram defendidas no período de 1993 a 1999;
no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPB — campus I, entre 1994e 1999, foram
defendidas 10 dissertações com utilização de imagens; no Programa de Pós-Graduação em An
tropologia Social da USP, entre 1998 e 1999, foram apresentadas cinco dissertações com utiliza
ção de imagens.
12. Ver, por exemplo, os vídeos: Peixoto (1993); Chianca (1995); Magni e Goldophim (1996), entre
inúmeros outros.
13. .Ver, por exemplo, as exposições fotográficas: Silva (1993); Brites (1993); Magni (1994); Gastaldo (1995), Guterres (1996); Barreto (1996); Achutti (1996), Alimonda e M artin (1998) entre
inúmeras outras.
14. Ver, por exemplo, os interessantes artigos de Fonseca (1998) e de Dantas (1998).
15. Como é o caso da produção videográfica do CTI — Centro de Tecnologia Indigenista, da USP;
do AUÇUBA — Vídeos e Consultorias em Antropologia Visual, de Pernambuco, e de uma série
de Organizações Não-Governamentais (ONGs) que trabalham com vídeo e fotografia no país.
16. Ver, por exemplo, Rosa etal. (1997); Gouveia (1997), entre outros.
17. Ver, por exemplo, Woortman (1990); Novaes (1994); Fonseca (1995), entre outros.
18. Ver, por exemplo, Oliveira (1994); Sims (1997), entre outros.
19. Especificamente os ligados à ABA, à ANPOCS e à ANPUH. Sem esquecer, contudo, da exce
lente Mostra Internacional de Vídeos Etnográficos, promovida pela Interior Produções, do Rio de
Janeiro, em seu sexto ano de existência. E importante destacar os debates suscitados nestes espa
ços em relação a uma linguagem fotográfica e videográfica própria para uso nas ciências sociais
com cineastas, comunicadores, documentaristas científicos e de televisão, fotógrafos, com resulta
dos importantes para a delimitação de um campo específico para o visual nas ciências sociais.
Destaque-se também o exercício crítico sobre a produção visual em ciências sociais feito pelos
cientistas sociais da imagem, que tem resultado em melhorias técnicas e conscientização de lingua
gens videográficas e fotográficas no campo teórico-metodológico da pesquisa em ciências sociais.
20. M oreira Leite (1983, 1986, 1998, 1998a, 1993, 1998).
21. Samain (1995,1997,1998).
22. Koury (1998, 1998a, 1998b, 1999a)
23. Bittencourt (1996), originalmente tese de doutorado.
24. Achutti (1997), originalmente dissertação de mestrado.
25. Lira (1997), originalmente dissertação de mestrado.
26. Esse aspecto se evidencia desde a formação do Grupo de Trabalho Usos da Imagem na ANPOCS,
cuja característica principal foi, além de tentar uma visualização das pesquisas e dos profissionais
sobre Imagem e Ciências Sociais no Brasil, uma discussão teórico-metodológica sobre os senti
dos da utilização da imagem na pesquisa social. Como conseqüência, abriu-se um Fórum sobre o
uso das imagens nas Ciências Sociais, de onde saiu a proposta de um Mapeamento dos pesquisa
dores, instituições e arquivos sobre Ciências Sociais da Imagem (Koury, 1997; 1999). Nesse
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Fórum, também, têm início as discussões sobre a necessidade de propor para a área uma legisla
ção sobre usos e direitos em relação a imagens. As discussões teórico-metodológicas se aprofun
dam nos últimos encontros temáticos, como o II Encontro de Antropólogos do Mercosul, em
novembro de 1997, no Uruguai, e no XX Encontro Nacional da ABA, em Vitória (ES), em abril
de 1998. Nesses dois últimos encontros, as discussões sobre Imagem nas Ciências Sociais visa
ram um aprofundamento teórico e metodológico no campo da Imagem e a delimitações de suas
fronteiras corno campo disciplinar específico. As discussões objetivaram-se também em um esfor
ço de compreensão e estabelecimento de uma legislação sobre usos e direitos relativos à imagem
nas ciências sociais. Não se pode deixar de ressaltar a importância das discussões sobre as interrelações entre Imagem e Memória nos estudos recentes das ciências sociais apresentados no XX
Encontro Nacional da ABA, em abril de 1998 e no XXII Encontro da ANPOCS, em outubro de
1998, ambos sob a coordenação de Mauro Guilherme Pinheiro Koury (UFPB), contando com a
participação de Míriam Moreira Leite (USP), Cornelia Eckert (UFRGS), Ana Luiza Carvalho
Rocha (UFRGS), Héctor Alimonda (UFRRJ), Regina Novaes (UFRJ), Sílvia Porto Alegre (UFC)
e Dominique Gallois (USP). Isso demonstra um avanço salutar para o processo de consolidação
e crescimento das Ciências Sociais da Imagem no país.
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Resumo
A Imagem nas Ciências Sociais do Brasil: Um Balanço Crítico
Este artigo busca identificar as principais tendências nas pesquisas que utilizam a Imagem nas Ciências
Sociais do Brasil através da análise das informações obtidas no I Mapeamento sobre Pesquisadores,
Instituições e Arquivos em Imagem no Brasil, por mim coordenado, e de um balanço das teses e
dissertações, das formações de núcleos e bases de pesquisa e das comunicações apresentadas nos
diversos grupos de trabalhos sobre Imagem, nas reuniões nacionais da ANPOCS e da ABA, e nos
diversos encontros regionais e locais, a partir dos anos 90. Traça, por fim, um perfil do movimento de
consolidação da área de Imagem no País, seus principais achados, seus impasses, linhas de pesquisa,
e caminhos teórico-metodológicos escolhidos.
Palavras-chave: imagem e sociedade; antropologia visual; sociologia da imagem

Abstract
The Image in B razil’s Social Sciences: A Critical Essay
The article seeks to identify the main trends in research on the image in B razil’s social sciences. I
analyze information from the project “Primeiro Mapeamento sobre Pesquisadores, Instituições e Ar
quivos em Imagem no Brasil” (1 “Mapping of Brazil’s Researchers, Institutions, and Archives on Ima
ges) and evaluate theses and dissertations, the establishment of work and research groups, and papers
presented at national ANPOCS (National Association of Social Science Research and Graduate Stu
dies) and ABA (Brazilian Anthropological Association) meetings and at various regional and local
meetings in the 1990s. Lastly, I sketch a profile of the consolidation of this field in Brazil, its principle
findings, impasses, research lines, and the theoretical and methodological choices made.
Keywords: image and society; visual anthropology; sociology of the image
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