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Resumo 

O presente trabalho, a partir da obra de autores como Barthes, Achutti, Collier Jr; visa 
enaltecer as propriedades da fotografia como método de pesquisa, e principalmente aplicar 
a teoria em estudo ao Projeto Fotoetnográfico Ilha dos Marinheiros, realizado na 
Universidade Católica de Pelotas. Nesse Projeto busca-se retratar, utilizando a fotografia 
em preto e branco como narrativa visual, a realidade de uma sociedade isolada do mundo 
globalizado que é a Ilha dos Marinheiros. A partir da pesquisa em campo, pretende-se 
retratar a vida dos Ilhéus, criando-lhes uma identidade a ser compreendida por eles 
mesmos, e por toda sociedade externa a essa realidade. 
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1. Introdução 

A utilização da fotografia como método de pesquisa ainda não é uma técnica muito 

difundida dentre os meios de produção científica. Visa-se, então, por meio deste trabalho, 

demonstrar a importância da fotografia não somente como narrativa visual, mas também 

como toda e qualquer forma de documentação. Para isso, busca-se analisar a fotografia em 

alguns de seus diferentes aspectos documentais.  

Primeiro uma análise da fotografia como forma de estudo antropológico. A partir 

dessa perspectiva, observa-se a fotografia como forma de descrição, afirmando a sua 

capacidade de retratar todos os aspectos da realidade. Forma-se assim o conceito de 

fotoetnografia. 

Posteriormente, observa-se a idéia de uma narrativa visual, que será relacionada a 

antropologia visual. Especificamente neste ponto é que se encaixa o Projeto em questão, já 
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que nele há a utilização de teorias antropológicas e da técnica fotográfica para fazer uma 

narrativa imagética, com base, principalmente, nas teorias citadas por Achutti3 em seu livro 

“Fotoetnografia: Um estudo de Antropologia Visual sobre cotidiano, lixo e trabalho”. 

Por fim, busca-se também conceituar a fotografia como forma de documentação, 

relacionando-a com fotojornalismo, já que o Projeto Fotoetnográfico Ilha dos Marinheiros 

não deixa de ser uma produção documental e jornalística, que busca arquivar determinadas 

informações para consultas posteriores; mas também, que busca informar as pessoas do 

modo de vida da população residente nessa localidade. 

 

2. A Ilha dos Marinheiros 

A Ilha dos Marinheiros é uma localidade de 3980 hectares, praticamente isolada do 

modo de vida moderno, lá o tempo “parou”. Há mais de três séculos se preserva os 

costumes e tradições da cultura portuguesa vinda com os imigrantes da região de Açores.  

Mas essa cultura está se perdendo devido ao contato cada vez maior que os Ilhéus 

estabelecem com a sociedade moderna através dos meios de comunicação e também através 

do contato direto da Ilha com o continente. Cria-se um sentimento de negação pela 

população perante sua própria cultura, algumas crianças contam, em visitas dos integrantes 

do projeto à Ilha, o sentimento de desgosto com a localidade e a identificação com a vida 

urbana. 

Atualmente, a Ilha possui cerca de 350 famílias, 1324 habitantes, divididos em 445 

domicílios (IBGE – Censo Demográfico, 2000). A maior parte da população é formada por 

crianças, adultos e idosos, já que a maioria dos jovens moveu-se para o continente visando 

melhores condições de vida. 

Nota-se, a partir de dados como este, que a Ilha está fadada ao abandono e a perda 

de sua identidade sociocultural; É nesse aspecto, então, que está inserido o Projeto 

Fotoetnográfico da Ilha dos Marinheiros. Procura-se resgatar os aspectos dessa cultura por 

meio de fotografias de forma a evitar que ela se perca por completo. 

                                                 
3 Luiz Eduardo Robinson Achutti. Professor adjunto do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisador do Laboratório de Antropologia Visual e Sonora 
no Mundo Contemporâneo da Universidade Paris & Denis -Diderot. Doutor em Antropologia Pela 
Universidade de Paris. Mestre em Antropologia Social pela UFRGS. É fotógrafo desde 1975. O termo 
fotoetnografia foi por ele cunhado quando da defesa de sua dissertação de mestrado em 1997. 
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3. Fotografia e Antropologia 

Antes de qualquer coisa, deve-se analisar a fotografia por uma perspectiva 

antropológica, já que utilizar a fotografia como método de pesquisa é, principalmente no 

Projeto em questão, preocupar-se com a utilização da antropologia. É estudar a sociedade, a 

cultura, e toda a realidade do homem em determinada região situado em determinado 

contexto histórico.  

Antropologia, então, nada mais é que o estudo do homem e dos grupos os quais o 

homem está inserido. Nesse sentido, busca-se estudar o homem social a partir da fotografia, 

que proporciona uma descrição do objeto de estudo mais fidedigna à realidade. 

Antropologia e fotografia caminham juntas, pois ambas tentam, de alguma forma, explicar 

o homem e suas características em determinada situação. 

 
“A imagem é fácil de compreender e acessível a toda a gente. A sua particularidade 

consiste em que ela se dirige à emotividade: não deixa tempo para a reflexão nem 

para o raciocínio, como é o caso com a conversação ou com a leitura de um livro. É 

na sua imediatez que reside a sua força e, também, o seu perigo. A fotografia 

multiplicou a imagem por milhares de biliões e, para a maioria dos homens, o 

mundo deixou de ser evocado para ser apresentado”. (Freund, 1995:200). 

 

Assim, Fotoetnografia então, pode ser definida como uma antropologia visual, ou 

seja, a descrição de uma realidade social, de uma determinada cultura, de um determinado 

nicho social; a partir do uso de imagens fotográficas. É fazer uma etnografia a partir da 

fotografia. Como diz Achutti: “A antropologia visual não é uma antropologia da imagem, 

mas uma antropologia em imagens”. 

 

4. Fotografia Descritiva 

 Como forma descritiva a fotografia mostra-se bastante eficaz já que proporciona 

uma exposição constante de uma fração de segundo da realidade, ou seja, o instante 

fotografado permanece fixo no papel, sendo suscetível assim a análises e interpretações 

mais profundas.  
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 Analisar a fotografia como forma de descrição do real é imprescindível, já que é um 

dos primeiros aspectos inerentes da mesma. Antes de narrar ou documentar, a fotografia 

descreve. E descreve, pois, a imagem fotográfica representa o real de forma muito similar a 

realidade. A fotografia é umas das formas de produção descritiva que mais se assemelha ao 

que ela representa. 

“... é bem verdade que a imagem não é o real, mas é, pelo menos, o seu analogon 
perfeito, e é precisamente esta perfeição analógica que, para o senso comum, define 
a fotografia (Barthes, 2001:12)”. 

 
 A imagem grava um acontecimento, uma fração de segundo da realidade, e a 

mantêm viva. Ela proporciona a observação de uma realidade, mesmo que o observador 

não esteja presente e inserido nessa realidade; e isso se deve graças a sua capacidade 

descritiva.  

Aqui é fundamental o termo fotoetnografia, já citado anteriormente. A fotografia e a 

antropologia juntas, possibilitam o estudo dos grupos sociais, já que em ambas existe essa 

preocupação. Surgiram praticamente ao mesmo tempo e caminham juntas em algumas 

pesquisas antropológicas atuais. 

A fotografia descritiva é importante, principalmente no projeto em questão, pois ela 

é a aspecto inicial para a construção de uma narrativa. Cada foto individualmente descreve, 

mas quando agrupada de forma seqüencial, estas acabam por contar uma história. 

 

“Fotografias feitas com o olhar treinado pela antropologia – fruto de uma adequada 

entrada no campo e devidamente contextualizadas podem, de forma isolada, se 

construir em bons planos descritivos, e quando agrupados em seqüências podem 

compor eficientes elaborações narrativas.” (Achutti, 1997:77 ,78) 

 

5. Fotografia Narrativa 

O estudo proposto no Projeto Fotoetnográfico Ilha dos Marinheiros visa, 

principalmente, utilizar a fotografia como narrativa, e é exatamente neste ponto que ela é 

importante. Fotografando-se determinada realidade social, e agrupando cronologicamente 

essas imagens, cria-se uma narrativa a partir da fotografia. Esse agrupamento, sendo feito 

de maneira adequada, consegue transmitir ao receptor uma mensagem e uma compreensão 

do fenômeno estudado. Este processo não é um fato novo, ainda que pouco utilizado, mas 
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teve seus precursores, como diz Collier Jr. em Gregory Bateson e Margaret Mead, que em 

1942, publicaram o livro “Balinese Character. A photographic analisys”. 

 A fotografia tem essa característica, ela consegue nos proporcionar uma visão mais 

característica da realidade, ao contrário, a escrita muitas vezes é falha, pois necessita da 

expressão do autor do texto para descrever e narrar; de fato Alam Thomas reforça este 

conceito ao dizer “que toda imagem pode se tornar falante” (Thomas 1977 - Time in a 

frame photographic and the nineteenth century mind schokenn Books. New York. 1997). 

Na fotografia a imagem descreve por si só, e o agrupamento de imagens, desde que em 

forma ordenada, pode contar uma história tão bem quanto a escrita, ou qualquer outra 

linguagem narrativa. Como diz Achutti “procurei dar a mesma importância à linguagem 

escrita e à linguagem visual, fotográfica, no caso”. (Achutti, 73). 

A idéia aqui não é estabelecer um combate entre a linguagem tradicional, a escrita, e 

a linguagem visual, no caso, a fotografia, mas apresentar uma forma diferenciada de narrar 

fenômenos, com outras formas narrativas. A proposta é de enaltecer a fotografia como uma 

possibilidade de representação da realidade de forma única e singular.  

 

“A estrutura de uma fotografia não é uma estrutura isolada; identifica-se com pelo 
menos outra estrutura que é o texto (título, legenda e artigo) [...] essas duas 
estruturas são concorrentes, mas, tendo unidades heterogenias, não se podem 
confundir; no texto, a substância da mensagem é constituída por palavras; na 
fotografia, por linhas, superfícies, matizes”.(Barthes, 2001:12). 

 

 O pesquisador, ao propor-se em criar uma narrativa de determinado objeto de 

estudo, antes de qualquer coisa deve observar este objeto, vê-lo, para que assim possa 

descrever e contar o que viu. A fotografia, geralmente é usada como forma de ratificar o 

narrado pelo texto. Sendo assim, por que não utilizar a imagem ela própria como forma de 

uma narrativa visual? No texto, há a filtragem do autor. Ele pensa sobre o que observou e a 

partir daí cria uma narrativa baseada não só na realidade, mas também nos aspectos 

inerentes a todo e qualquer indivíduo: o nível de experiência adquirido e suas percepções 

do mundo. 

 A fotografia já possibilita uma relação mais fiel do significante com seu significado. 

Claro que existe ainda uma filtragem do autor, como a escolha do objeto fotográfico, a 

iluminação, e muitos outros aspectos técnicos; mesmo assim, a imagem continua sendo 
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uma representação do retratado. É como se a máquina recortasse aquele segmento da 

realidade e o conservasse sempre vivo no papel. “O que a fotografia reproduz ao infinito só 

ocorre uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente” (Barthes, 1984:13). 

 Mas para que uma narrativa imagética seja eficiente é necessário o emprego de 

conhecimento técnico aprofundado de fotografia e antropologia. Assim como na escrita, o 

pesquisador que se utilizar da fotografia deve saber expressar-se utilizando as mais diversas 

técnicas possíveis, tanto na área do conhecimento humano, que é a antropologia, como no 

uso da fotografia. 

“Um bom trabalho de documentação fotográfica contém em si características do 
bom fotojornalismo, no que tange à agilidade e domínio da técnica visando à 
comunicação visual. Um trabalho de documentação fotográfica pressupõe o 
conhecimento do universo a ser investigado e demanda o respeito pelas 
determinantes culturais do ‘outro’ para viabilizar um trabalho de antropologia 
visual com a utilização da fotografia, é necessário que o antropólogo domine a 
especificidade da linguagem fotográfica e que o fotógrafo tenha substrato do olhar 
antropólogo, com suas interrogações e formas específicas de olhar o outro” 
(Achutti, 1997:37). 

 
 No Projeto Fotoetnográfico Ilha dos Marinheiros busca-se trabalhar exatamente com 

essa idéia da fotografia como forma de narrativa imagética. A partir do uso da fotografia 

busca-se comprovar que a fotografia é também uma forma muito eficaz de documentação 

científica, que contém substrato para se tornar um elemento de pesquisa de grande 

influência social. 

 
6. Fotografia Documental 

 A fotografia Documental é uma forma de relatar, descrever, determinado 

acontecimento; mas que têm um enfoque social. Que leva a refletir sobre algo, e que dessa 

forma, tenta criar uma consciência. Como no fotojornalismo, na fotografia documental não 

deve existir preocupação com a estética, mas sim, somente com a informação. A 

brutalidade da realidade torna fotografia esteticamente adequada. O fotógrafo deve 

transmitir o que vê da forma mais clara possível para que assim possa comunicar o que 

aconteceu.  

 O fotografo que utiliza a fotografia como forma de documentação, retrata por meio 

dela, algo que presenciou, ele faz com que a câmera torne-se a extensão da sua memória e 
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da visão de outros que posteriormente irão observar a sua produção. Ao mesmo tempo em 

que ele reproduz o que viu, ele aumenta a capacidade dos outros de verem o mundo. Sua 

câmera congela aquela situação no papel e a reproduz de forma com que todos os 

observadores possam “presenciar” aquela realidade.  

 Outro fator que torna a fotografia tão importante forma de documentação social, é a 

posição do fotografo perante seu objeto. Ele é apenas a testemunha do fato, e não intervêm 

no que vê. Dessa forma a representação da realidade torna-se mais fidedigna ao que ela 

realmente é. 

 Por isso a fotografia documental choca, pois ela insere-se na vida do homem de 

forma a mostrar o que não é visto. Ela busca chamar a atenção da sociedade para o que não 

está certo, e dessa forma relembra a importância da preocupação das pessoas com o 

próximo e com o mundo em que vivem.  

 Também, ao retratar a sociedade, a fotografia documental faz presente o 

passado. Torna-se um ícone de um fato que já foi real. Dessa maneira permite com que as 

pessoas possam ter consciência do que presenciaram, de suas vidas. Proporciona-lhes uma 

visão externa de suas próprias vidas.  

O fotógrafo ao documentar, se fez presente e dessa forma comprova historicamente 

a existência de determinado fato. Também mostra às pessoas o que de errado foi cometido 

no passado, e assim, como na história, dá visão às pessoas para que os mesmos erros 

cometidos no passado não sejam cometidos no futuro.  

 

7. O Projeto 

O Projeto Fotoetnográfico Ilha dos Marinheiros, tenta, a partir da utilização da 

fotografia em Preto e Branco como método de pesquisa, mostrar o modo de vida da 

comunidade, dos costumes, da sua história... O uso da fotografia como narrativa visual 

descreve a ilha, seu cotidiano, suas rotinas, e mostra o ilhéu na sua realidade sócio-cultural. 

Possibilita, portanto que o mesmo ao rever-se nas imagens fotográficas, possa reavivar e 

resgatar uma identidade daquele povo, não somente perante visões externas, mas também 

dentro da própria comunidade. Propõe-se o projeto, oferecer para os Ilhéus uma visão 

secundária de suas próprias realidades. Busca-se fazer repensar o papel dos que “olham” e 

daqueles que são objetos do “olhar”. “A linguagem não-verbal do realismo fotográfico é a 
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mais entendida inter e transculturalmente. Esta facilidade de reconhecimento é a razão 

básica para a câmara ter tal importância antropológica”.(Collier, 1973:06) 

Para essa descrição da realidade, nada melhor que a fotografia, já que essa é uma 

das formas que mais se assemelha a uma realidade objetiva. De fato como diz Susan 

Sontag, “A fotografia pode distorcer – mas sempre permanece a suposição de que algo 

semelhante ao que a fotografia mostra existe ou existiu”. (Sontag, 1981: 6)  

 Sabe-se que a imagem nunca é neutra, sempre há influências externas na produção 

visual, desde a escolha de determinado assunto até a forma com que esse assunto será 

retratado. Mas devemos ter em mente que, como método de pesquisa etnográfica, a 

fotografia é mais do que eficiente, já que é, segundo Collier, um espelho com memória. 

Então, para o projeto foi estabelecida uma metodologia de trabalho em que algumas 

etapas foram definidas. Primeiramente buscou-se material teórico para embasamento dos 

envolvidos no projeto de forma a criar-lhes tanto um conhecimento técnico e uma visão 

fotográfica, como também uma perspectiva de antropologia e da metodologia da qual 

deveriam utilizar-se para definir assim, um objetivo, e conseqüentemente, atingir resultados 

satisfatórios. 

Em um segundo momento estabeleceu-se um contato direto com os objetos de 

estudo, antes de qualquer coisa seres humanos; para que assim se pudesse aplicar os 

primeiros conhecimentos da teoria na prática. Também, a atuação no campo de estudo foi 

importante para se criar um sentimento de identificação dos estudantes com a população da 

Ilha, e vice-versa; e dessa forma, se criar uma inserção na comunidade estudada. Não há 

estudo etnográfico, principalmente em fotografia, sem que haja uma visão interna do objeto 

de estudo, ou seja, o pesquisador deve estar presente, e “fazer parte” do seu objeto de 

pesquisa, no caso, da vida das pessoas. 

 
“O trabalho de campo (...) restringe seu foco de ação buscando a demonstração 
particular pertinente aos objetivos da pesquisa. O reconhecimento da etnografia 
inicial inter-relaciona, guia e coloca no lugar essa amostragem cultural” (Collier, 
1973:9). 

 

É importante que haja um conhecimento prévio da história e dos aspectos sócio-

econômicos e culturais da Ilha dos Marinheiros. “O entendimento da ecologia e da 

geografia cultural abre um caminho ordenado aos futuros planos de investigação”. (Collier, 
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1973:9). É fundamental que o pesquisador esteja situado e ciente dos problemas e das 

dificuldades da localidade estudada, assim como deve saber também suas características e 

as percepções daquele povo sobre sua própria realidade.  

A partir do conhecimento teórico e da relação estabelecida entre os Ilhéus, iniciou-

se então a documentação fotográfica e a catalogação das famílias residentes na Ilha. 

Explicou-se o projeto aos moradores para que eles, então, cientes desta pesquisa, se 

dispusessem a serem fotografados. Isto feito dividiu-se os integrantes dos projetos por 

localidades. Cada qual deveria atuar em uma das seguintes regiões: Marambaia (Leste), 

Bandeirinhas (Oeste), Porto Rei (Sul) e Fundos da Ilha (Norte). Tais localidades foram 

assim divididas pelos próprios Ilhéus, sendo que cada nome é relativo a aspectos singulares 

de cada uma dessas regiões.  

Em seguida buscou-se fazer exposições fotográficas dentro da própria comunidade, 

para que dessa forma, se pudesse proporcionar uma perspectiva externa aos Ilhéus de suas 

próprias vidas, de suas próprias realidades; e dessa forma, aproximar-se da real idéia de 

uma fotoetnografia. Segundo Achutti (1997:64) “O empreendimento etnográfico consiste 

em um esforço de análise e interpretação na busca do recorrente que delineará como 

singular a cultura de um determinado grupo social”.  

Por fim, retorna-se a campo para se realizar um estudo mais aprofundado. É uma 

etapa nova, e de grande importância, pois é nesse momento que se colhem os frutos da 

pesquisa. Primeiramente buscou-se categorizar cada residência, conhecer os moradores e 

caracterizá-los. Agora, busca-se criar a narrativa, demonstrar através da fotografia o 

cotidiano daquelas pessoas e assim documentar os seus modos de vida. Também, é nessa 

fase do projeto que se entrega as fotografias aos fotografados, observa-se suas reações e, 

fotografa-se novamente. Dessa maneira, pode-se, além de se estabelecer uma relação de 

cumplicidade com os Ilhéus, analisar suas reações e assim compreender melhor a visão que 

eles tem de suas próprias realidades. 

 

8. Conclusão 

Pode-se observar então, que a fotografia não é apenas um aspecto secundário de 

documentação social, mas sim, um elemento fundamental na construção de uma identidade, 

na caracterização de uma cultura.   
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O Projeto Fotoetnografico Ilha dos Marinheiros é um exemplo disso. Nele a 

fotografia é utilizada como a principal ferramenta de pesquisa e, tanto a escrita como todas 

as outras formas de produção utilizadas, tornam-se ferramentas auxiliares. Nem por isso, o 

Projeto deixou de ser eficiente, pelo contrário, vem rendendo resultados a cada visita dos 

integrantes a Ilha. 

A fotografia sempre é posta em um plano inferior ao do texto escrito. Sabe-se que a 

imagem fotográfica é auxiliar do texto e em trabalhos científicos tem sempre caráter 

ilustrativo. No entanto, em pleno século XXI, em que vivemos numa civilização 

completamente impregnado pelo uso da imagem, essa forma de ver a fotografia deve ser 

repensada. 

Para denotar e conotar a fotografia basta apenas observá-la. A escrita pode muito 

bem acompanhar a fotografia como forma de complementá-la, como forma de deixar claras 

as observações do pesquisador. Mas não há esta necessidade, quem vê consegue 

compreender o fenômeno estudado apenas observando, basta dedicar um pouco de 

interesse. É como diz aquele famoso lugar-comum: “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”. 

“Para decifrar fotografias, não preciso mergulhar até o fundo da intenção 

codificadora, no fundo da cultura, da qual as fotografias, como qualquer símbolo, 

são pontas de icebergs. Basta-me decifrar o processo codificador que se passa 

durante o gesto fotográfico, no movimento do complexo <<fotógrafo-aparelho>>. 

Se conseguíssemos captar a involução inseparável das intenções codificadoras do 

fotógrafo e do aparelho, teríamos decifrado, satisfatoriamente, a fotografia 

resultante”. (Sontag, 1981:61). 
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