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Resumo 
 
Os fotógrafos Pierre Verger (1902 – 1996), José Medeiros (1921 – 1990) e Mario Cravo 
Neto (1947 – 2009) produziram em suas obras um conjunto significativo de imagens cuja 
base é a religião dos orixás. Em diferentes estratégias, eles retiram e recriam elementos 
dessa cultura, construindo visualidades a partir dela. Este trabalho, o segundo de uma 
série de três artigos que compõem o segundo capítulo da tese Imagética do candomblé: 
uma criação no espaço mítico-ritual (2010), pretende ressaltar a “mitografia” de Pierre 
Verger, ao analisar o contexto em que suas imagens da cultura religiosa negro-africana 
foram realizadas. O exemplo emblemático é aquela feita em Ifahin, Dahomey (1954) que 
ilustra a capa do livro Dieux d’Afrique e pode ser considerada um marco teórico dessas 
religiões e de seu conhecimento a respeito delas.  
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Os cultos do candomblé, realizados ainda em certo segredo, afastados dos grandes centros 

e disfarçados de espiritismo – socialmente, assim, aceitos – nos recenseamentos, nas 

conversas e nas pesquisas, têm seu universo retratado em uma intensa produção de 

imagens que vai se firmando na contramão desse processo.  

Do simples registro das festas públicas, feito pelos próprios religiosos, às possibilidades 

expressivas e documentais, criadas por fotógrafos, as imagens realizadas dentro dos 

rituais ou que, visualmente, os constroem, enfrentam a ocultação dessa matriz de origem 

negro-africana em séculos de história brasileira, desvendando-a e, muitas vezes, recriando 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2 Denise C. F. de Camargo é fotógrafa, doutora em Artes (Unicamp), mestre em Ciências da Comunicação (ECA USP), 
pós-graduada na Faculdade de Ciências da Informação (Universidade de Navarra, Espanha), e graduada em Jornalismo 
(ECAUSP). Tem experiência profissional em fotojornalismo. Foi editora de veículos especializados na difusão cultural da 
fotografia brasileira. Seus estudos e pesquisas se concentram em teoria e crítica fotográfica e imagem na tradição afro-
brasileira. Recebeu o Prêmio JT de Jornalismo (1991). É pesquisadora do Grupo de Pesquisa da Imagem Contemporânea 
(GPIC). Foi docente da graduação e pós-graduação em Fotografia do Centro Universitário Senac e, atualmente, é docente-
colaboradora da pós-graduação em Fotografia da Universidade do Vale do Itajaí. Desenvolve projetos curatoriais, 
editoriais e culturais, como curadora da Oju Cultural. 
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seu espaço mítico-ritual.  

A produção fotográfica alimenta a imagética do candomblé para si mesmo. De que modo 

a imagem provoca impactos no próprio ritual? Esta é uma investigação ainda por fazer. 

De qualquer forma, o que posso adiantar, neste momento, é que a imagem fotográfica cria 

um canal diferenciado de transmissão do conhecimento sobre o próprio candomblé, que se 

vale da difusão de suas próprias imagens para se recriar.  

Os fotógrafos Pierre Verger (1902 – 1996), José Medeiros (1921 – 1990) e Mario Cravo 

Neto (1947 – 2009) se destacam, nesse sentido, pela relevância da contribuição que seus 

trabalhos fotográficos deram à temática. Além da evidente importância no cenário crítico 

da Fotografia Brasileira, reúnem em suas obras um conjunto significativo de imagens cuja 

base é a religião dos orixás.  

Eles utilizam diferentes estratégias de produção fotográfica e retiram dessa cultura 

elementos que, transformados em visualidade, são devolvidos a ela, nutrindo a produção 

de presença sobre os rituais. São trabalhos que sistematizam um conhecimento acerca do 

mítico-ritual, comunicando sentidos, mobilizando-os, por meio de sua visualidade 

material, imagética. 

Verger procura explicar, por comparação com a estética vigente, o quanto o ritual está 

ligado a raízes mais profundas e autênticas que justificam a legitimidade social da religião 

dos orixás.  E não está sozinho nessa defesa, mas acompanhado do antropólogo Roger 

Bastide.  

Suas imagens propõem uma espécie de interlocução com o Brasil que registra de suas 

lentes, mas ele não utiliza a sua religiosidade para se expressar. Ao contrário, produziu 

conhecimento para alimentar a religiosidade alheia e, por muitas vezes, demonstrou sua 

descrença no estatuto religioso do candomblé. Verger aposta em uma sacralização intensa, 

entretanto. Com isso se coloca dentro e fora do ritual, ao mesmo tempo, trazendo os 

valores do candomblé à luz da sociedade. 

Medeiros, em sua documentação jornalística, contempla apenas, pontualmente, uma 

inserção no ambiente dos terreiros suficiente para destampar a panela do segredo. Sua 

profanação do ritual leva a escândalos e descobertas próprios ao contexto histórico-social 

daquele Brasil, que começava um processo de familiarização e reconhecimento, ainda que 

velado, de suas próprias origens.  
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Medeiros revela, faz despontar a imagem do ritual no interior de um roncó3, até então 

excluído, estigmatizado, um “corpo estranho” na sociedade da época. Ele é um “de fora”, 

como a presença de sua fotografia nesse local. 

Quando Mario Cravo Neto inicia sua produção fotográfica nesse tema, a religião dos 

orixás já se integrara à cultura brasileira. Naquele momento, é o candomblé que ele recria 

em suas imagens que explica a sociedade.  Faz, assim, o caminho inverso de Verger, 

embora tenha sempre se declarado como uma espécie de seu seguidor.  

Sua obra como um todo ultrapassa essas fronteiras, uma vez que ele localiza seu objeto 

em si mesmo, uma produção artística autoral e caracterizada pelo drama e pela 

performance, pela atuação. Mas não suporta a complexa hierarquia do candomblé por 

muito tempo. O fato é que esteve fora do ritual, mas gostaria de permanecer dentro dele 

para legitimar a construção de suas imagens. Assim o fez e, posteriormente, pegou um 

caminho de volta. 

Estudo a obra desses fotógrafos, no contexto do candomblé, analisando-a sob a égide da 

própria manifestação ritual em seus desdobramentos sociais e culturais internos, ou seja, 

“de dentro”, buscando em dois autores pistas para uma análise de suas imagens. 

Beceyro (1978: 88) menciona a altura da câmera, a sua posição em relação à incidência de 

luz e uma rede de olhares que o fotógrafo consegue organizar na imagem como alguns dos 

elementos que encerram a análise na própria fotografia em sua temática e sua 

estruturação. Outros autores ressaltam diferentes expedientes para a análise das imagens. 

Mas é ele que explicita, ao meu ver, o que pode ser o principal método para olhar as 

imagens fotográficas e analisá-las. Beceyro diz que cada fotografia, uma vez tomada de 

modo muito particular, também exige análises particularizadas, não existindo um modelo 

de análise  que possa ser aplicado, indistintamente, a toda e qualquer fotografia. 

Flusser (1985: 13), com o conceito de scanning, propõe percorrer os fatos sociais em 

varredura, ato fundamental para o “deciframento de imagens”, pois é o vaguear que impõe 

uma certa circularidade do retorno, pelas relações temporais contidas no quadro. Flusser 

(op.cit: 14) diz que: 

 

“o tempo que circula e estabelece relações significativas é muito específico: 
tempo de magia [...] no tempo da magia, um elemento explica o outro, e este 
explica o primeiro. O significado das imagens é o contexto mágico das relações 
reversíveis.” 

                                                
3 Roncó é o termo que designa o quarto onde os iniciados são recolhidos para os rituais de iniciação ao candomblé. 
Também conhecido como camarinha. 
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As propostas de Beceyro e Flusser facilitam o alcance a camadas de leitura em Medeiros, 

Verger e Cravo Neto, de onde um discurso teórico-visual possa emergir e, por meio dele, 

dar-se a ver a manifestação cultural da religião dos orixás. De qualquer modo, estes 

fotógrafos parecem comprovar, cada um a seu modo, que ninguém entra em vão em um 

roncó. 

 

O mito Verger 

Vestido com sua túnica em estamparia africana, por onde estivesse, Verger parecia 

reforçar, com o rigor e a despretensão do traje, o imaginário social formado a seu respeito: 

um francês, iniciado na África ao culto de Ifá, onde recebeu o nome Fatumbi (o 

renascido), adepto da cultura negra da África e do Brasil, que abandonou seu local de 

origem e uma vida, relativamente, confortável em Paris para viver, modestamente, desde 

os anos 1940, em Salvador, na Baía de Todos-os-Santos, onde conquistou, em 1948, um 

oiê (cargo, título) de Ojuobá (os olhos do rei), das mãos de Mãe Senhora, iyalorixá do Ilê 

Axé Opô Afonjá. 

Sua casa, no bairro de Vasco da Gama, transformou-se após sua morte, em 1996, na sede 

da Fundação que leva o seu nome. Criada em 1988 por ele, a instituição detém os direitos 

sobre todo seu acervo fotográfico, estimado em 62 mil imagens, além de outros 

documentos, sua preservação e difusão. Nesse local imprimiu referências à religiosidade 

negro-aficana. Nas paredes externas, de um vermelho muito vivo, a cor de Xangô, orixá 

ao qual sua cabeça foi consagrada; nas cercas de bambu, planta que “pertence” a Oyá, 

esposa desse deus; nas esteiras espalhadas pelo chão; nas insígnias rituais, como o 

machado duplo de seu orixá e as estatuetas diversas – todas compondo o ambiente simples 

e revelador da materialidade negro-africana que, no uso desses objetos, ele propunha 

evidenciar.   

Observador atento, Verger construiu de forma positiva e significativa a imagem do negro 

e seu cotidiano. Por 50 anos dedicou-se ao estudo das diásporas negras religiosas: o 

candomblé em Salvador, Bahia; o xangô do Recife, Pernambuco; o tambor de mina em 

São Luís, Maranhão; a santería em Cuba; o vodu no Haiti. Na África, durante 15 anos, 

fotografou no Benin, Nigéria, Congo, principais localidades que foram objeto de seu 

trabalho. 

Arriscaria dizer que seu interesse por essa cultura deveu-se em parte à atração pelo 
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exotismo encontrado nos trópicos – magníficos corpos negros suados na estivaria e no 

arrastar das redes de pesca, podem ser alguns exemplos – e, em parte, por compartilhar 

com ela formas pessoais de resistência e que teriam auxiliado na composição do mito 

Pierre Fatumbi Verger, indissociável das imagens fotográficas e dos escritos que ele 

produziu, ou que o produziram. Como os negros escravizados, ele teria encontrado 

enfrentamentos à cultura imposta pelo dominante: “Abandonei a existência burguesa na 

Europa quando percebi que não suportaria passar o resto da minha vida num meio social 

no qual as pessoas passam o tempo tentando causar impressão umas às outras [...] 

(Marcondes de Moura, 2002: 21).”  

A narrativa sobre sua vida se confunde com a de um mito: mudanças abruptas, constantes 

ações do insuspeito destino, atos quase heroicos. Segundo (Amaral e Gonçalves da Silva, 

2002: 30): 

 
Estudante indisciplinado, dândi parisiense, viajante solitário, fotógrafo, babalaô, 
‘mensageiro entre dois mundos’, etnólogo e historiador, entre outras – parecem 
expressar o leitmotiv do renascimento contínuo [...] a tônica da religião na qual 
Verger encontrou seu porto seguro: o candomblé.  

 
Candomblé, no qual ele dizia simplesmente não acreditar. A busca, para ele, não era pela 

religiosidade e sim pelo conhecimento. Afirmava que durante sua vida se dedicara a 

contemplar e tentar entender o espetáculo único da manifestação dos orixás nas pessoas. 

E dizia não saber de onde partia a escolha por esse modo de viver: “Talvez se trate 

simplesmente de uma troca de necessidades. O filho precisa do orixá para se tornar quem 

ele realmente é. O orixá precisa do filho para que sua existência se torne real (Pellegrini, 

2002: 15).” 

 

A fotografia no complexo sistema de crenças  

Entretanto, flagrou sua “descrença” com imagens que propiciaram, por si mesmas, 

contato com o complexo sistema de crença na materialidade dos deuses africanos e sua 

valorização, desvencilhando-se das representações de caráter antropométrico classificador 

dos sujeitos4, aproximando-se, fotograficamente, de seu objeto, mediando sua relação com 

o outro por meio da imagem.  

                                                
4 Para ampliar esta abordagem pode-se verificar  Kossoy (2002), entre outros autores.  
Também o projeto Representação imagética das africanidades no Brasil, contemplado pelo Programa Cultura e 
Pensamento 2007, e publicado pela revista Studium. Conferir, especialmente, as falas de Maria Helena Pereira Toledo 
Machado, sobre apropriação da imagem do negro, no debate on line Interterritorialidades, disponível em 
http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/debates/debate_28_11.pdf. 
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Sua fotografia dialoga com a etnologia. É carregada de um saber próprio e não se 

pretende um instrumento de pesquisa, simplesmente. Ela se ocupa da dinâmica das ações 

ao invés da pose de seus personagens. É provável que esse efeito, quase inconsciente, seja 

justificado pelo equipamento usado – uma câmera que permite ao fotógrafo manter o 

contato visual com o objeto enquanto fotografa – que não esconde a própria face diante do 

fotografado.  A recompensa é uma manipulação mais direta do fotográfico, em detrimento 

da mediação do equipamento. Os corpos estão, frequentemente, em movimento, apesar da 

ação congeladora da técnica utilizada, denunciando a lida, o transe, a dança das 

comunidades sempre em festa. E é recorrente um interesse plástico pela modelagem dos 

corpos e das ações que deles emanam, sujeitos autônomos durante a tomada, 

completamente inseridos no universo cultural que os envolve.  

No livro Dieux d’Afrique (1954) e sua versão brasileira Orixás (1981) Verger, 

metodicamente, comparou os rituais nas duas culturas, numa tentativa de descrevê-los 

visualmente. O trânsito das imagens dos rituais entre Brasil e África constituiu importante 

ferramenta para a confirmação dos laços de parentesco mítico entre africanos e 

brasileiros, aproximando-os de maneira inédita, permitindo que, simbolicamente, 

brasileiros descendentes de africanos recuperassem suas origens e que africanos fossem 

convocados a outorgar a permanência das africanidades no Brasil. Nelas, Verger vai 

traçando sua capacidade de retribuir, fortemente, os elementos que figuram um uso da 

“rede de olhares” e de uma “descrição etnográfica densa”5, reveladoras do domínio que 

adquire com o tema, como na imagem realizada no Daomé, em 1954, que julgo exemplar 

para as reflexões propostas aqui. 

 
 
Foto: Pierre Verger/Fundação Pierre Verger 
Ifahin, Dahomey, 1954. 

A imagem número 5441 do acervo da Fundação Pierre Verger se encontra no seguinte 
link: 
http://www.pierreverger.org/fpv/index.php?option=com_wrapper&Itemid=176  
 

 

 

                                                
5 O conceito de descrição densa foi definido por Geertz (1989) no ensaio Uma descrição densa: por uma teoria 
interpretativa da cultura. 
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Esses oris (cabeças), prostrados em reverência, abrem a edição do livro Dieux D’Afrique. 

Cabeças iniciadas são uma espécie de marco teórico das religiões negro-africanas. 

Imagem-síntese, não por acaso, ela figura também a capa do livro Candomblé, de José 

Medeiros. Elas desenham e silenciam um gesto universal  – mescla de respeito e 

submissão. A ideia de “bater cabeça”, isto é, o cumprimento tradicional das religiões de 

origem africana, que foi nomeado, coloquialmente, no Brasil dessa forma, parece dar 

conta de uma espécie de universalidade que leva à compreensão desse movimento.  

Tanto nas tradições de origem nagô quanto banto toca, sutilmente, no imaginário 

brasileiro, colonizado e subserviente da época da escravidão, dos senhores de terras, do 

beija-mão. 

Tomada de cima para baixo, “como deve ser” – iaôs, em última instância, são submissos 

– esta imagem coloca seu autor, Verger, em um “extra campo sutil”. Ele conhece, 

exatamente, o lugar de onde esses personagens são olhados e assim os olha. Interferência 

direta do equipamento utilizado nessa construção visual? Certamente, mas a escolha desse 

ponto de vista não é acaso. 

A cabeça de iaôs, pintadinhas como as galinhas-d’angola, lembra o mito segundo o qual 

deuses e homens foram separados depois que um deles sujou o Orum, tocando-o com suas 

mãos. Os deuses, inconformados, queriam estar com os humanos novamente. Assim, 

pediram a Olodumare para que os deixassem retornar à terra. Olodumare consentiu desde 

que os homens fossem montados por eles, em transe. Os deuses-orixás só entrariam em 

corpos preparados, cujas cabeças estivessem raspadas.  Oxum, escolhida para diferenciá-

los, inspirou-se na estética da galinha-d’angola. Desenhou-lhes pintas brancas, apanhou a 

castanha da angola e a cobriu com ervas, manteiga e cores e  instalou um oxu no topo de 

suas cabeças, para que, desequilibrados, cambaleassem o andar; deu-lhes laços e panos e 

pôs em suas testas o ecodidé, uma pena, para sempre se lembrarem da realeza de Oxalá e 

para que os orixás, incorporados nos corpos de seus filhos, recebessem o dom de gritar seus 

nomes, difundindo-os, como o trinado que a angola emite. (Prandi, 2001: 526-528; Vallado, 

2002: 112-113; Prandi, 2005: 178-180). 

Primeiro. A cabeça é uma entidade em si.  É tocada, continuamente, abençoada, protegida 

por panos, rezada, cantada, lacerada para a entrada dos deuses, na iniciação. Diz-se 

também para esse procedimento “fazer cabeça”. Em linguagem náutica a expressão 

significa desviar a proa para um ou outro bordo. O que pode dar a entender que, ao fazer a 
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cabeça para o orixá, há uma movimentação, uma transformação – travessia para uma outra 

vida. É possível que daí venha o termo usado, corriqueiramente, entre adeptos do 

candomblé. 

Segundo. Iaôs iniciados em conjunto pertencem a um mesmo barco. Matricial, essa 

imagem retoma a “travessia da calunga grande” aqui consentida como metáfora para o 

processo de iniciação. Que é o que me faz julgar essa imagem tão “especial” no conjunto 

de imagens de Verger.  

Metáfora para o processo, um barco de iniciação reconduz a travessia para o renascimento 

em que negros africanos se fizeram irmãos e passaram pelos mesmos sacrifícios juntos. É 

bem provável que a repetição desse momento tenha feito e ainda faça outros barcos 

surgirem. Sucessivamente, outros barcos sempre virão, muitas cabeças iaôs serão 

raspadas, feitas, ao longo do tempo, na manutenção da ancestralidade africana, no reviver 

e no atualizar dos mitos.  

Sobre a esteira, as cabeças desse barco dispõem-se em diagonal. Seria comum, segundo a 

gestualidade aprendida no sistema ritual, estarem alinhadas, supõe-se, aos pés de um 

mesmo sacerdote, ou da mesma mesa de oferendas, ou de personalidades, 

hierarquicamente, qualificadas dentro do terreiro, para o que se formariam uma ao lado da 

outra.   

Não haveria explicação para a funcionalidade ritual dessa disposição que se desenha no 

espaço de forma escultórica a menos que ela fosse ordenadora visual da cena. São como 

estatuetas, máscaras sob a luz que faz brilhar pontos estratégicos dos corpos envolvidos 

apenas em tecido branco e atados por tiras de coloridos diversos. 

Verger realizou alguns outros fotogramas dessa mesma cena, até chegar a ela, alterando a 

posição da câmera, o ponto de vista, a visualização. A cena “original”, sem o “golpe de 

corte”, é mais aberta e nos mostra um barco de dez ou mais iaôs. A partir dela, ele percorre 

o espaço em busca do local exato onde a disposição irregular das cabeças na esteira criaria 

um outro sentido e uma outra visualidade, provavelmente, entre troncos, um deles visível 

na tomada mais lateral, mais distante. São excluídas desse corte frontal, exatamente, onde 

as esteiras desunidas, deslocadas da junção lado a lado, geram uma certa deformidade na 

organização “lógica” das cabeças – de onde ele obtém a formação em diagonal que,  à luz, 

sustém a composição.  
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Foto: Pierre Verger/Fundação Pierre Verger 
Ifahin, Dahomey, 1954. 

A imagem número 5393 do acervo da Fundação Pierre Verger se encontra no seguinte 
link: 
http://www.pierreverger.org/fpv/index.php?option=com_wrapper&Itemid=176  
 

 

 

Ao discorrer sobre um pensamento plástico, no processo de construção dessa 

imagem, Verger aponta para uma dimensão também plástica e etnográfica mas, 

curiosamente, não se trata de uma imagem religiosa. Entretanto, em contato com ela, 

reconhecemos sabedorias e densidades “etnofotográficas” no olhar desse mais velho.  

Mesmo assim, ele se desculpa por sua condição: “Nunca alcancei aquele estado 

privilegiado de consciência que a experiência verdadeira do transe acarreta. Tenho muita 

dificuldade de me entregar. Acho que este é o preço pago pela minha educação cartesiana 

branca e europeia (Pellegrini, 2002: 27)”. 

A despeito do transe, esse homem branco europeu, destinado a renascer nos trópicos e a 

dar fluxo ao entrelaçamento das matrizes religiosas africanas, firmou compromissos com 

o mistério, melhor dizendo, o segredo (auô). É provável que esse tenha sido o motivo pelo 

qual achou inconveniente publicar imagens dos sacrifícios, deixando proibição expressa 

da divulgação dessa parte de seu acervo. Tem acesso ao ritual brasileiro, fotografa-o e 

prefere confiná-lo no sagrado da camarinha, dos arquivos.  
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Suas imagens dos rituais, mesmo os sacrifícios, se tomadas na África, acontecem ao ar 

livre, diante de uma multidão. Nada comparável ao culto brasileiro, tradicionalmente, 

aprisionado nas distâncias, nos fundos, na tentativa de escapar da repressão social. Ele 

sabia disso muito bem. 

Os escritos de Pierre Fatumbi Verger tocam nas relações de segredo que suas imagens 

tentam não tanger. Eles decifram os usos, os costumes, as folhas sagradas. Elas 

reconstroem a cosmografia africana a partir de seu próprio discurso visual, fazendo de 

Verger um personagem cultural brasileiro e africano, moldado a partir de sua própria 

visualidade. Talvez pela ciência de que esse discurso produtor de presença é o que vai 

impactar a materialidade do próprio ritual, ele faz a ponte com a África, transportando não 

só imagens, mas raros objetos para o culto. À moda de Exu, comunica, transfere 

mensagens, religa dois mundos, põe à vista a imagem-renascimento, mito de si mesma, que 

é pura presença.  
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