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MOMENTO MAIOR DO GÊNIO CRIATIVO DE PIERRE VERGER

Quando Pierre Verger, em meados da década de 1980, decidiu reunir em um só lugar todo o acervo 
acumulado em 50 anos de viagens, estudos e publicações, desejava cuidar de sua preservação e buscar 
meios de disponibilizá-lo de forma organizada a um público maior, interessado nos temas de sua dedicaçao. 
Julgava desta forma estar contribuindo para perpetuar suas idéias e legar àqueles que o sobrevivessem 
o conhecimento acumulado e desenvolvido ao longo de sua existência.
Quiseram os orixás que sua decisão tivesse sido de sediar na Bahia este acervo dos quatro cantos 
do mundo.
O endereço escolhido para abrigá-lo foi a sua própria casa, colorida de vermelho, no Alto do Corrupio, 
número seis, da Segunda Travessa da Ladeira da Vila América, no Engenho Velho de Brotas, de onde 
se descortinava uma fascinante vista do Dique do Tororó e da Avenida Vasco da Gama, ao longo dos 
quais se concentravam alguns dos mais importantes candomblés da Bahia.
Aconselhado por amigos, Verger instituiu, em 1988, a Fundação Pierre Verger para que se ocupasse 
da manutenção e da divulgação desse material. À Fundação, ele doou todos os seus bens, que eram 
constituídos de sua casa e do acervo reunido, que já abrigava àquela altura 62.000 negativos, mais de 
3.000 livros de sua biblioteca especializada, milhares de documentos de pesquisa e uma pequena 

importante coleção de objetos da cultura afro-brasileira.
Convidou um grupo de amigos, entre os quais Carybé, Jorge Amado, Balbino Daniel de Paula (Pai 
Balbino), Luiz Viana Filho, Lina Bo Bardi, Mário Kértesz, Enéas Guerra e Tasso Gadzams para 
compor o primeiro Conselho Curador, assumiu a presidência e foi o umco gestor e mantenedor da 
Fundação até sua morte, em 1996.
Sucessora do Mestre e Patrono, a Fundação Pierre Verger assumiu a tarefa de divulgar seus pensamentos, 
exibir sua fantástica produção fotográfica e estimular o prosseguimento das pesquisas sobre os temas 
relativos à cultura afro-brasileira. Nos últimos cinco anos, a publicação de 12 livros e a real.zaçao de 33 
exposições no Brasil e no exterior, com grande sucesso de público e critica, atestam a qualidade e a 
fantástica variedade da obra de Verger que permanece, em grande parte, ainda inédita.

O BRASIL DE PIERRE VERGER

A diversidade étnica e cultural é uma das características mais 
marcantes de nosso país. O conhecimento acerca das origens do 
nosso povo e de seus costumes é o ponto de partida que nos 
permite compreender e melhorar as relações na sociedade à qual 
pertencemos.
Como uma organização cuja atividade é calcada essencialmente 

conhecimento, a PricewaterhouseCoopers tem um compromisso 
permanente com as manifestações culturais da sociedade em que 
atua, por meio das quais podemos desvendar nossas origens e 
revisitar os valores que regem nossas ações.
Nesse contexto, nutrimos profunda admiração em relação ao 
trabalho realizado pela Fundação Pierre Verger, que preserva e 
dissemina o valioso acervo produzido por seu fundador. Mais do 
que um conjunto artístico ímpar, essas obras compõem um dos 
mais abrangentes e profundos trabalhos no campo da antropologia. 
A oportunidade de aliar o nosso nome a um conjunto de obras de 
tamanha importância e colaborar para sua difusão na sociedade é 
motivo de imensa satisfação para os sócios de nossa firma.
Na qualidade de líderes, comprometemo-nos a promover e apoiar 
ações que permitam compartilhar e transmitir conhecimentos e 
aptidões. Assim, acreditamos poder retribuir à sociedade parte do 
sucesso obtido nos negócios. Este é um compromisso assumido 
há nove décadas pela PricewaterhouseCoopers: o apoio incessante 
ao desenvolvimento do país em todos os planos.

mas

em

Coroando esse profícuo período, a Fundação, com grande alegria, tornou realidade um velho sonho 
ao inaugurar, no final do ano passado, o Espaço Cultural Pierre Verger, que ja recebe centenas de 
crianças e jovens adolescentes das comunidades locais interessados em aproximarem-se da cultura 

antepassados, tomando conhecimento da sua influência na formação da naçao brasileira,de seus
como desejava Verger.
É neste clima de alegria que comemoramos a abertura da Exposição “O BRASIL DE PIERRE VERGER , 
fruto de uma maravilhosa parceria com a PricewaterhouseCoopers que, alem de ser a grande 
patrocinadora do evento, diligenciou para abrigá-lo três magníficos espaços de exposição, os Museus 
de Arte Moderna de São Paulo, do Rio e da Bahia.
Orqanizada em comemoração aos 60 anos da chegada de Verger à Bahia, a mostra explora um 
período muito especial e com conteúdo em grande parte inédito do trabalho fotográfico de Verger.
Produzidas na primeira década da sua presença no Brasil (1946-1958), as magníficas imagens fazem 
parte de um período de deslumbramento do mestre com a multiplicidade cultural brasileira, com a 
extensão do seu território e com a variedade das atividades mercantis, religiosas, lúdicas e festivas do 
seu povo tão fortemente miscigenado.
A surpresa e o encantamento do visitante diante da exposição se dará com a visão esteticamente 
bem-cuidada das 250 imagens expostas de forma clássica, com a presença de outras tantas belíssimas 
imaqens em perfeita sintonia com textos e sons em projeções multimídia e, finalmente, em um momen o 
de relaxamento e contemplação, com o confortável acesso a algumas milhares de fotos interat.vamente 
acessíveis em computadores disponibilizados para os visitantes.
A Fundação Pierre Verger e a comunidade da Vila América estão muito felizes em dividir com o público 
em geral e com os leitores deste livro-catálogo um momento maior do gênio criativo de Pierre Verger.

Fernando Alves
Presidente

PricewaterhouseCoopers
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Gilberto Sá
Fundação Pierre Verger
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É tão contemporânea a exposição fotográfica O BRASIL DE PIERRE VERGER, que só vendo para crer.
A realidade brasileira, marcada por fortes contrastes sociais existentes na década de 50 do século 
passado, enfoque geral da mostra, está revelada em preto e branco, em cada fotograma com perfis 
da diversidade cultural do seu povo, mutáveis com o tempo, é verdade, mas representati/os do
ontem e do agora.
As fotos de Verger são um olhar luminoso sobre a cultura popular brasileira. Uma percepção da vida 
cotidiana nas cidades e no campo - no apresentar-se, no vestir-se, nos falares e nos olhares - que 
faz com que se descubra um Brasil pouco visto, com um grau ilimitado de fidelidade. É um caldo tão 
apetitoso que exala o gosto do saboroso.

Tudo isso se traduz, meio século depois, numa atualidade 
impressionante: o Brasil reproduzindo hoje, em muitos segmentos 
de sua vida citadina, um atraso semelhante em pobreza e em 
desigualdade à época Vargas, igualando a Rolleiflex utilizada por 
Verger às câmaras digitais da atualidade.
Mesmo sendo obras antigas, achamos oportuno tratar essas 
imagens não somente de forma clássica - apresentadas em 
molduras
contemporâneas de expressão. A projeção de imagens editadas 
digitalmente e um programa interativo permitem mostrar esse 
trabalho que, embora realizado há 60 anos, apresenta-se moderno. 
Há de tudo um pouco: as tendas e as oficinas de trabalho, os locais 
e os terreiros da religiosidade do povo-de-santo, as áreas de festas 
populares próprias para divertir-se, a arquitetura da mais pujante 
cidade brasileira, cenas de manifestações das artes popular e 
erudita, o modo de vida das pessoas, enfim, de como era o Brasil 
que se ajustava na redemocratização desenhada pelos ventos pós- 
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mas também aproveitando formas mais

Escrever sobre Pierre Verger é uma tarefa extremamente difícil. Generalizar em pouco espaço uma 
personalidade e uma obra tão complexas significa uma prova de resistência. Tal foi também o desafio 
representado pela realização de uma exposição que selecionou temas que as lentes de Verger 
captaram em 13.000 fotogramas sobre a vida brasileira, desde quando pisou nas terras do Brasil
nos idos de 1946.

Como tratar separadamente o Brasil do contexto geral de uma obra internacional que abrange tantas 
disciplinas e diferentes culturas ocidentais?
Ademais, fruto do seu inconformismo, de sua postura anti-acadêmica e peculiar de cidadão livre do 
mundo, seu trabalho compõe um caleidoscópio multiestético, complexo, produzido e catalogado em 
diversas linguagens - fotografia, cinema, texto, arte plástica etc. - dando margem a amplas e
diversificadas interpretações.

Esta mostra contempla apenas imagens de uma determinada época do Brasil. Como se trata de 
uma cultura tão abundante, rica e expansiva, a expressão contendo o advérbio “apenas” não expressa 
necessariamente os limites de grandeza da exposição e do que está à mostra aos espectadores.
A liberdade total da ação de Verger com sua câmera fotográfica, sem nenhum vínculo com as 
estruturas formais academicistas, sem a preocupação de teorizar ou explicar cada momento, tal 
como fazem alguns artistas e etnólogos, faz com que seu trabalho, no contexto geral da mostra 
Brasil, desfrute de uma singularidade raríssima.

Os fotogramas compõem um quadro da realidade tal qual se expressava naquela época, sem 
retoques, sem maquiagens, sem a necessidade de recompor ou adulterar cenários para que as 
imagens se adequassem à estética do autor.
Com Verger, tudo é muito real. Tudo é muito Brasil.



européia. Sua sensibilidade o conduzia àqueles povos com o objetivo de compartilhar, de estudar, 
de viver a vida daquelas pessoas.
Dividia a sua experiência com quem encontrava: com o povo-de-santo da Bahia, com outros povos 
baianos, com os brasileiros em geral, com os latino-americanos, com os africanos e com os europeus.
Verger era assim: compartilhava até mesmo breves instantes de sua vida, as suas diferenças. 
Viver momentos ao seu lado representava um aprendizado. Uma escola de saber geral. Uma 
universidade pública gratuita.
Foi a divisão do saber, o compartilhamento pleno, a troca de experiências que o levaram à arte fotográfica 
e à condição de um excepcional retratista de humanos.
São tão belas as imagens que produziu de homens e mulheres neste Brasil-brasileiro que estas se 
tornaram exemplares únicos, admirados, estudados, analisados como peças do comportamento cotidiano.

Daí extrairmos da obra brasileira deste autor temas preferivelmente menos conhecidos do público e 
do que até então tinha sido apresentado. Foram assim tratados, independentes um do outro.
Cada módulo foi descrito e analisado por um estudioso com vasto conhecimento do seu tema. 
Colaboraram nessa tarefa jornalistas, escritores, historiadores, antropólogos, artistas, uma gama 
de especialistas que atuou para facilitar a interpretação dos visitantes que percorrerão a mostra.
É evidente que cada um deles temperou a exposição com sua interpretação pessoal acrescida de 
dados históricos de cada subitem temático, deixando margem para que o público também faça a 
sua própria avaliação.
Este, aliás, é o objetivo principal da mostra: interatividade. Cada pessoa, obviamente, fará sua 
interpretação pessoal e poderá repassar sua análise adiante, da forma que lhe convier.
Registre-se que, embora cada tema tenha uma clara distinção entre um e outro, existem certas 
conexões nas quais podem ser interligados.
O Brasil é assim: não há missa sem foguetes, nem festa sem pinga.
O artista plástico Calazans Neto contou-nos que não se pode comentar sobre os pintores baianos daquela 
época sem falar de pinga - a caninha fruto da terra pernambucana e que está expressa na obra de 
Mestre Vitalino. Há cerâmicas deste mestre que se encontram ainda hoje, produzidas por seus seguidores, 
nas feiras de Caruaru ou nos mercados de Salvador. Existem centros abastecidos por essas silhuetas 
harmoniosas no horizonte paraense, no porto de Ver-o-Peso, no cais da Bahia e na sua festa de 
Navegantes com saveiros em extinção, e também nas embarcações de Penedo. Tal um personagem de 
Bunel no Fantôme de Ia Liberté, cada cenário está interligado por uma ou por várias conexões.

São fatias da vida cristalizadas por um poeta do dia-a-dia.
Observem as crianças numa festa de largo da cidade da Bahia; as mulheres e os velhos do mundo 
sebastianista de Antonio Conselheiro; os rapazes e as moças no cultivo da lavoura do caroa no 
agreste de Pernambuco; os personagens integrantes do Circo Nerino; os peregrinos da Lapa; os 
travestidos e os vaqueiros.
As expressões projetadas vão além de uma simples manifestação artística ou de uma expressão 
poética da obra de Pierre Verger.
Trata-se, a rigor, de um testemunho sobre uma fase, a identidade da cultura popular brasileira de 
uma determinada época, sem retorno, sem a possibilidade de um bis.
São retratos de algumas manifestações que ainda persistem até os dias atuais, muitas das quais já 
se modificaram e incorporaram novas usanças, outros ritos e folguedos. Muitas delas desapareceram 
engolidas pelo tal do progresso, tais como os saveiros da Baía de Todos os Santos e os atores dos 
circos mambembes que percorriam o interior do Brasil com suas peças de teatro.
Este documentário poético-itinerante ressuscita facetas, apresenta cenários pitorescos pouco usuais 
na atualidade, revela perfis do povo mestiço brasileiro, induz aos estudos e às discussões sobre a 
temática da cultura popular, tudo isso realizado por um estrangeiro, por um francês que ficou amigo 
da Bahia e dos baianos e a quem Jorge Amado, o mago das letras, chamava de “bruxo .
Um bruxo francês que amava o povo-de-santo e o culto do Candomblé. Que vivia cercado de exus e 
ao lado da gente das Vilas América e Colombina, onde manteve durante anos sua residência e a 
tenda de estudos. Dali documentou como ninguém o culto religioso afro-brasileiro.
Não poderiamos fazer uma exposição de Verger no Brasil e sobre o Brasil sem revelar um pouco 
dessa temática.

Laços muito fortes ligam os temas selecionados para a Mostra: as Manifestações Populares - 
Cavalo- Marinho, Carnaval dos Travestidos, Circo Nerino, Festa dos Navegantes e Frevo; a História 
Social - Canudos e Peregrinos de Bom Jesus da Lapa; Mestre da Arte - Rodolfo Cavalcanti e 
Cuíca de Santo Amaro e seus cordéis, Mestre Vitalino, Pancetti, Calazans Neto, Jenner Augusto, 
a Vida Urbana - Ver-o-Peso, Arquitetura em São Paulo e Água de Meninos; Cotidiano e Trabalho 
- Caroá, Vaqueiros, Cachaça e Embarcações de Penedo; e os Cultos Afro-brasileiros.
Nenhum deles se sobressai de forma isolada. É certo que cada autor tratou do seu subitem temático 

ter conhecimento do contexto geral da mostra. Isso, de certa forma, permitiu que eles comentassemsem
de maneira apaixonada e isoladamente a relação de Verger com os aspectos da cultura brasileira. 
Quando reunimos todos os textos neste catálogo, pudemos observar que compõem, a rigor, 
panorama geral e único sobre a realidade brasileira, de forma similar àquela com a qual Verger 
documentou esses cenários.
Cada autor omitiu suas opiniões e pontuou a diversidade de idéias e pontos de vista, porém, convergiu 
para um mesmo campo, destacando a criatividade, enaltecendo a espontaneidade, citando a maneira 
peculiar de como o fotógrafo francês enxergou e documentou, com suas lentes do amor, a cena brasileira. 
Cremos que a maioria das pessoas sequer suspeite da existência desse monumental acervo, ainda 
inédito aos olhos do grande público. Graças a pesquisas realizadas pela Fundação Pierre Verger 
por mais de seis anos, vendo e revendo fotogramas, recortando e recolocando clichês nas telas dos 
computadores, foi possível, no contato com os pesquisadores, abrir nossos olhos para detalhes 
fundamentais que, embora tenham estado à nossa frente durante todo esse tempo, nunca tínhamos 
dado a eles a importância que mereciam.
Desde então, esses clichês transformaram-se em peças raríssimas, organizadas e catalogadas, 
preservadas com as técnicas da atualidade, prontas para serem exibidas e para servirem de objetos 
de teses e estudos.
Hoje, podemos afirmar, com a distância do tempo - mais de 50 anos de produção dos filmes - que 
Verger não ia ao encontro dos povos que lhe eram desconhecidos com a finalidade de simplesmente 
fotografá-los e de impor seu ponto de vista europeu, como muitos na época assim o faziam.
Verger estabelecia uma comunicação bilateral, promovia uma troca com os representantes das 
comunidades fotografadas. Não era um caçador, um ladrão de imagens. Sequer impunha a estética

um

as fotos mais secretas que produziu, contendo cerimônias do Candomblé,Destaque-se, inclusive, que 
as mais complicadas de serem realizadas, foram feitas, sobretudo, no terreiro de Joaozinho da
Goméia quando era apenas fotógrafo.
À medida que foi se dedicando ao estudo da cultura do Candomblé e se tornou babalaô, título 
honorífico de autoridade numa casa de santo, menos fotos secretas produziu.
Portanto, respeitando-se esses dois aspectos distintos, mas característicos do trabalho de Pierre 
Verger -a fotografia como obra de arte e a fotografia como elemento documental de um determinado 
momento da vida brasileira - o Brasil aqui representado e exposto a todos, indistintamente, destaca
nitidamente esses dois lados.
O pequeno tesouro sobre a cultura popular brasileira produzido por Verger, mais voltado para a 
Região Nordeste, especialmente para os estados da Bahia e de Pernambuco, impressiona por sua 
raridade, pela qualidade e pelo contexto apresentado.
Nesta exposição, O BRASIL DE PIERRE VERGER está de novo à disposição de todos nós. De 
todos aqueles que amam este país.



BUMBA-MEU -BOI e outras confeccionadas em papel, tinta, fibras e materiais reciclados, trazendo marcas da costa ocidental 
tão próximas do interesse estético desse fotógrafo viajante.
Há uma busca visual de Verger pelo movimento que é a base do teatro de rua, hoje retomado por 
muitos grupos profissionais no mundo todo, como o então chamado teatro antropológico.
A série de fotografias tem como foco o enredo, seus personagens, destacando-se a figura humana, 
tema central formador do olhar e da compreensão do outro, da pessoa.
Assim, Verger traz em sua obra sobre Pernambuco o cavalo-marinho, convivendo com o frevo de rua, 
com o Maracatu Elefante de Dona Santa, com o xangô do terreiro Obá Ogunté Seita Africana Oba 
Omin, com o Sítio de Pai Adão, com Mestre Vitalino, com a arquitetura do Recife - Recife cidade - 
sereia, como já dizia Gilberto Freyre; cidade sedutora, de rios e mar que comovem o visitante.
Verger traça, em Pernambuco, um dos momentos mais profundos de sua obra sobre o Brasil, só 
comparado com sua obra sobre a Bahia.
Hoje a atualização do cavalo-marinho se dá com o grupo de Mestre Salustiano, em Olinda, Pernambuco, 
e é celebrado na rabeca e nas danças de pé no chão com toda a energia do teatro popular tradicional, 
que estabelece falas e relações ancestrais com o mamulengo e com outras formas de representar 
histórias e cenas de vida regional.
O teatro popular cresce no seu reconhecimento patrimonial enquanto registro da arte, da invenção, da 
criação de enredos que dão ao conceito do tempo um sentimento de profunda plasticidade. E ele 
então síntese, memorial dinâmico que está sempre sendo revivido no desejo da comemoração geradora 
de sociabilidades e de encontros entre o sonho e a realidade.

BRINCADEIRA É FESTEJAR 
O CAVALO-MARINHO DO RECIFE
Raul Lody antropólogo, museólogo e escritor

Os homens reúnem-se para dar voz e cena a personagens 
conhecidos, outros inventados pela necessidade da crítica e da sátira 
e outros ainda fantásticos, míticos, ancestrais, mitos fundadores da 
história e da sociedade. Tudo traduz fé, drama e comédia. É a 
essencialidade do teatro.
Funcionalmente, trata-se do desejo de auto-representação, trazendo 
o que há de arcaico e de contemporâneo nas falas, nos gestos e 

jeitos, representando o mundo dos homens e também o dosnos
deuses.
Os espetáculos populares são tão antigos quanto essa destinação 
de socializar histórias, levando às ruas as emoções do teatro grego, 

da commedia deli'arte, do teatro latino e elisabetano, além dos itãs e de outros contos africanos que 
compõem esse imaginário dos autos tradicionais brasileiros.

Cavalo Marinho 
Já podes chegar 
Que a dona da casa 
Mandou te chamar. Retira-te boi 

Que já é hora,
Já deu meia-noite, 
Já rompeu a aurora.Para festejar o natal, um dos ciclos populares e tradicionais mais importantes da cultura brasileira, 

ocorrem inúmeras manifestações de música, dança e especialmente teatro. Pastorinhas, ternos e 
ranchos-de-reis, reisados, folias-de-reis, guerreiros, marujadas, cheganças e os autos do boi 
traduzem diferentes maneiras de louvar e de experimentar memórias tão antigas, muitas pre- 
cristãs.
O chamado bumba-meu-boi é de ocorrência nacional, compondo variações regionais como o cavalo- 
marinho, em Pernambuco e na Paraíba. Bumbá, bumba-boi, boi-calemba, boi-de-reis, boi-de-mamão, 
boizinho, boi pintadinho e outras são maneiras de representar enredos cujo tema central é o boi, 
recorrendo às mitologias do Egito, da Grécia e de povos africanos, como os Senufo, os Baulê, os 
Bijangó, todos da área ocidental, e muitos grupos Banto, da área austral.

Ô bambá de querer
É o cavalo-marinho de Pernambuco.

VERGER E AS METAMORFOSES DO CARNAVAL
Ordep Serra antropólo e escritor

É antiga e bem difundida no Brasil inteiro a tradição carnavalesca 
do travestimento, sempre no mesmo sentido: homens que se 
apresentam com roupas, adornos, maquiagem e atitudes de mulher. 
O contrário é insólito. No carnaval baiano, por exemplo, ostentando 

irônicos como As Derrubadas do Garcia, As Mariposas denomes
Roma, As Muquiranas, As Descaradas, As Dondocas, As 
Gostosas, As Safadinhas etc. desfilam ainda hoje grandes blocos 
organizados de travestidos; é assim que eles preferem chamar- 
se, para evitarem a confusão com os travestis homossexuais. Esses 
foliões também têm presença marcante, ainda que não exclusiva, 
em outros blocos, como a Mudança do Garcia, grupo folião em 
que a sátira é o traço mais característico. (As Mudanças já 
constituíram um tipo de bloco muito comum no carnaval de bairros 
de Salvador: teatralizavam a situação de gente pobre trocando de 
residência, carregando os “trastes” em carroças - cenário propício à imitação de tipos locais e a 
produção de críticas políticas, ou de costumes. Os personagens femininos dessa dramatizaçao 
carnavalesca eram ou ainda são sempre homens travestidos).
Porém, hoje como ontem, os travestidos da folia não se exibem apenas em formação de blocos. No 

de Salvador, do Rio de Janeiro, do Recife, de numerosas cidades brasileiras,
- e casais

Também conhecido como burrinha, o cavalo-marinho está hoje no carnaval do Recife, integrado aos 
espaços das ruas com os passos do frevo de bloco, do frevo de orquestra, do frevo de pau e corda, das 
troças, dos maracatus, dos cabocolinhos, de Ia ursa, entre tantos outros temas que fazem o reinado 
de Momo.
Ainda o cavalo-marinho traduz antigas memórias revividas nos rituais da Igreja, no período da Idade 
Média na Europa, fortalecendo o imaginário do cavalo enquanto animal que traduz a força e ao 

tempo o trabalho agrícola. Também se agregam símbolos dos rituais da primavera, marcando 
festivais da fertilidade, reunindo diferentes produções tradicionais de música e dança. 
Interpretações dos chevallets, zomalzain e chivaux-frus, França; cheval bayard, Bélgica; cavalinhos 
fuscos, Portugal; hobby-horsee wilde horse, Inglaterra; zamarrones e botargas, Espanha, compõem 
também em síntese e desejo o significado do nosso cavalo-marinho do Nordeste brasileiro.
O grupo de cavalo-marinho chefiado pelo capitão Antonio Pereira foi um dos temas desenvolvidos por 
Pierre Verger, em 1946, quando da sua viagem a Pernambuco.
Certamente Verger encontrou referências africanas nesse auto, por meio de personagens, como a 

pinturas de rosto, verdadeiras máscaras de expressões dramáticas, como o Mateus, o vaqueiro,

mesmo

carnaval de rua
continuam a aparecer pequenos grupos não organizados de homens assim fantasiados 
cômicos em que o cavalheiro e a dama, vestidos de maneira burlesca, são ambos do sexo masculino

ema;



CIRCO NERINO
O MUNDO VIAJANTE DO CIRCO VISTO PELO VIAJANTE VERGER

Não é incomum o folião isolado que ostenta esses trajes contrastantes.
Nos dias atuais, as pessoas que se travestem para a folia geralmente usam no rosto apenas “máscaras ’ 
de maquiagem; no passado, porém, eram comuns os caretas travestidos. No caso destes, prevaleciam 
as máscaras de pano mais burlescas, nem sempre com feições femininas claramente delineadas. 
Em Salvador e em outras grandes cidades brasileiras conhecidas pelo seu carnaval, os caretas 
perderam terreno a partir da metade do século passado: o mascaramento, de comum que era, 
restringiu-se a pequenos grupos mais tradicionalistas.
Como regra, tem de ser mesmo acentuado o contraste entre a evidência da condição masculina 
do travestido e sua fantasia feminina. Um travestimento muito bem feito, capaz de iludir (a exemplo 
do que sucede com homossexuais peritos nessa arte), é coisa que o travestido carnavalesco 
típico evita. A maquiagem, os trejeitos de mulher, as roupas femininas são exagerados, mas também 
ficam visíveis traços másculos do portador, que resultam até salientados.
O travestido é um andrógino caricato. Ele mima o feminino com exagero ridículo, imita de forma 
desajeitada as poses sedutoras, o charme e a sensualidade das mulheres em tom de humor 
essencialmente grotesco, mas que admite várias gradações. Na sua caracterização, não é apenas 
o feminino que se caricatura; o macho também se ironiza, consciente ou inconscientemente. E o 
poder da fantasia costuma ultrapassar as barreiras da consciência: não raro, transparecem desejos 
e sentimentos femininos efetivos na brincadeira que os imita. Nesse jogo, a sátira transborda: o 
ridículo e o deboche atingem também a “macheza”, mesmo quando quem brinca assim não o 
quer, nem o percebe. E há muitos matizes nessa caracterização, no desempenho dos foliões que 
saltam ludicamente a barreira do gênero: vai-se do tipo da “periguete” escandalosa à matrona 
grávida e carrancuda, ou à donzela tímida; da prostituta à grã-fina cheia de não-me-toques... O 
gradiente é tão amplo que cabem aí até travestis (mais ou menos efêmeros, mais ou menos 
confessos), exibindo-se em papel de travestidos, com maior ou menor sutileza. Predominam, porém, 
os machos ostensivos - que todavia não se privam, no teatro carnavalesco, de “galantear" 
comicamente outros homens, às vezes perseguindo, com essa gozação, os espectadores mais 
tímidos. Já as mulheres sempre se divertem muito com essa brincadeira; geralmente são elas que 
se encarregam de vestir e maquiar, com grande aplicação e prazer manifesto, maridos e namorados, 
acompanhando alegremente sua performance. Assim, elas participam do travestimento, entram 
no jogo com suas roupas, sua arte, seu carinho e sua ironia. Pierre Verger fez uma bela 
documentação desse costume carnavalesco, numa época em que as distâncias sociais entre papéis 
masculinos e femininos eram mais acusadas e o simbolismo das diferenças de gênero, expresso 
em trajes e atitudes, era bem mais marcado que hoje no Brasil. O carnaval era uma oportunidade 
para a catarse risonha do machismo.
Mas é bom lembrar que esse travestimento também tem ainda, para muitos, um sentido de afirmação 
masculina. Exemplo disso está na figura de um personagem inesquecível de Jorge Amado, o 
grande macho sedutor Vadinho, malandro e galã que morre fantasiado desta maneira em pleno 
carnaval.
A folia dos travestidos continua a valer-se de dramatização para marcar essas diferenças. Sua 
fantasia é também encenada: os foliões que se vestem de mulher representam os papéis que sua 
caracterização sugere, ou seja, fazem poses e assumem atitudes de “madame", de “melindrosa", 
de “perua", de “bandida” etc., falando em falsete, desfilando com uma gesticulação cômica. A rua 
é seu teatro e nele se divertem contracenando em gags improvisadas.
Nas fotografias de Verger, vêem-se os travestidos em bloco, em pequenos conjuntos, em aparições 
singulares ou compondo casais cômicos. São extravagantes e sonhadoras “mulheres de brinquedo 
que os homens incorporam. Aparecem em plena folia ou a caminho dela; de rosto maquiado, 
limpo ou mascarado; com fantasias típicas, requintadas ou triviais. O etnógrafo de olhar inspirado 
fez assim uma documentação de significativo valor histórico, acervo precioso para os estudiosos 
do carnaval brasileiro, do qual assinala um momento especialmente rico, detendo-se 
preferencialmente nas expressões das camadas mais populares. A sensibilidade do fotógrafo genial 
imprime nesses registros um lirismo que parece refletir discreta comunhão de simpatia com a 
fantasia desses foliões.

Verônica Tamao pesquizadora, escritora e artista circense

Senhoras e senhores, respeitável público, é com imenso prazer que 
apresento a extraordinária aventura vivida por Pierre Verger no Circo 
Nerino, em 1947, na cidade do Recife.
Os preâmbulos da aventura, o que motivou o então repórter da revista 
“O Cruzeiro" a eleger o circo como tema de uma de suas reportagens 

são desconhecidos. Reminiscência do Grande Circo Internacional 
do romance Jubiabá, de Jorge Amado, que o influenciara a conhecer a 
Bahia? O sentido ritualístico do circo que continua a celebrar, dentro de 

anel encantado, fragmentos das mais antigas religiões do mundo?
Interesse pelo caráter viajante do circo? Deixando as suposições de 
lado, o fato é que Verger, quando voltou a sua Rolleiflex para o circo, 
legou-nos documento valioso de um modo de produção circense que, 

década depois, começaria a desaparecer. O próprio Circo Nerino,
Curitiba no ano de 1913, iria baixar de vez sua lona em 1964, na cidade de Cruzeiro (SP).

O circo que Verger fotografou era o que o povo chamava de Circo de Cavalinhos, termo que acabou 
virando nos dicionários sinônimo de circo, pois o cavalo era protagonista do espetáculo circense ate 
meados do século XX. Era também conhecido como Circo-Teatro, Circo Pau Fincado e Circo Família. 
Circo-Teatro - o mais importante teatro popular da nossa história - porque apresentava o circo na 
primeira parte do espetáculo e o teatro na segunda. Circo Pau Fincado, porque os paus de roda que 
contornam o circo eram fincados e faziam parte da estrutura da arquibancada, popularmente conhecida 
como galinheiro ou poleiro. E Circo Família, porque a família era o mastro central do circo, onde se 
apoiava toda a sua estrutura, e os conhecimentos e saberes desse mundo perpetuavam-se através da 
transmissão de pai para filho.
No jogo de Pierre Verger com o Circo Nerino, duas imagens posicionam-se frente a frente como dois 
gols. De um lado, o público, visto de costas, entronado no poleiro. Do outro, na coxia do circo, uma 
artista espia pela abertura das cortinas. Só que o foco do olhar dos dois goleiros - o campo - no caso 
do circo, o picadeiro, não é o mesmo que o do fotógrafo. Verger, numa série de 158 fotos, registrou a 
partida, ou seja, o espetáculo, apenas duas vezes. Coincidência ou não, um número acrobático e uma 
cena de teatro. Circo-Teatro.
O olhar de Verger no circo concentra-se nos bastidores, no que não foi forjado para ser exposto e visto. 
O espetáculo que ele nos mostra começa nos camarins de lona, muito antes de soar o terceiro sinal, 
com a maquiagem do palhaço Picolino - Nerino Avanzi (1886-1962). Passa pelo quintal, com os artistas 
aquecendo-se, afinando seus instrumentos ou posando para o fotógrafo. E chega a coxia, na 
concentração dos artistas, atrás da cortina, durante o espetáculo.
Mas é na montagem e na desmontagem da grande tenda de lona do Circo Nerino que o espetáculo 
que Verger nos apresenta atinge sua apoteose. Num estado de presença absoluto e com uma limpidez 
total no olhar, ele nos revela o que nossos olhos, mesmo vendo, não conseguem enxergar.
Um acrobata, durante a desmontagem do circo, escala o mastro de 12 metros de altura, sem cinto 
nem rede de segurança, para soltar o colar de lâmpadas que se enrascara no mastro e que contorna, 
do lado de fora, a cúpula do circo. Solto, o colar desce, e Verger acompanha sua descida como se 
quisesse evidenciar o que já nos mostrara: a figa pendurada no meio do fio do colar de lampadas e 
que há pouco estava sobre o centro da tenda zelando pelo circo. Na sequencia, Verger volta a sua 
máquina para o acrobata no topo do mastro. E nesse instante, senhoras e senhores, a entidade de um 
marinheiro baixa no cavalo do acrobata. E não é a única vez em que isso acontece. Observem como a 
marujada se manifesta no terreiro do circo. Estamos num circo ou num navio? Decerto no mar, pois 
além dos marinheiros, os pescadores também se revelam. Com passos sincronizados, escalam os 
degraus da arquibancada para estender a cobertura, já presa ao mastro, numa sensacional puxada de 
rede. Rede que no mar pega peixe e, no circo, homens que, mesmo sem asas, insistem em voar.
E o que falar dos objetos que, como no circo, parecem ganhar vida nas fotos de Verger? Vejam como 
o alto-falante, com suas longas caudas de lona, assemelha-se a um deus descendo à terra. E e. O
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As fotos de Verger traduzem um momento que já não existe mais na cidade do Salvador, a abertura da 
BR-101 (Rio/Bahia) e a industrialização da Região Metropolitana que, a partir da década de 1960, 

eixo de abastecimento da cidade e aniquilaram com os saveiros; as festas populares 
que incorporaram nos seus ambientes setores da classe média alta a partir dos anos 1970, e a Procissão 
do Senhor dos Navegantes e os novos tempos que introduziram em sua trajetória nautica lanchas, 
catamarãs, iates e uma permissividade tola e exibicionista que não se registrava há 50 anos.
Neqros, mestiços e mulatos dos saveiros que davam glamour à fnsta com suas rústicas embarcações 
à vela é agradeciam ao santo pela graça da vida, ano após ano, no trabalho de abastecer a capital 
das telhas e dos tijolos às frutas e verduras - deixaram de ser maioria na festa, ainda que dela participem, 

foco retratado por Verger modificou-se completamente.
importância desse olhar do francês à Procissão do Senhor dos Navegantes, porque é único,

documentaristas atuais terem uma noção das

alto-falante, senhoras e senhores, é o deus que promove a ligação entre o circo e a cidade. Reparem 
que os fardos de lona e cordas, que vão sendo enrolados pelos homens, afiguram-se casulos gigantes. 
Em que seres alados irão se transformar esses casulos? E o vulcão de lona, prestes a emergir pelo 
mastro? Será que ele vai inundar a cidade de fantasias?
Como o circo, Verger rompe a superfície de uma realidade para revelar uma outra realidade, mais real 

normal. Começo a compreender o que o levou a fotografar o circo. Pierre Verger, senhoras e

modificaram o

que a
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Daí a i
representa instantes da vida da cidade, e permite 
transformações que se passaram em Salvador e em sua gente.
O povo naquela época parecia ser mais pobre, porém mais feliz. Essa é uma outra tradução exposta 
nas imagens de Verger: quer nas vestes simples que ostentavam, quer nos chapéus e chapeloes de 
palha que cobriam suas cabeças e eram vendidos nas calçadas, quer nos seus semblantes e na 
pureza dos seus sorrisos e embarcações.
Gente simples. Gente que se orgulhava de vestir a melhor roupa para ir à festa popular. Gente que 
participava de uma roda de samba horas a fio sem arruaça; meninas de tranças; caboclos cervejeiros, 
a roda da capoeira no meio da rua, sem combinação e aberta para quem quisesse jogar; ambulantes 
de paletó; policiais sem capacetes; o povo na sua expressão mais autêntica.
Hoje a paisagem é mais sombria e a louvação ao Senhor dos Navegantes ainda acontece sem os 
saveiros dos mestres do Recôncavo e dos navegantes da Gamboa de Baixo, da Ribeira, da Rampa do 
Mercado e do antigo Cais Dourado da Bahia, mas seguramente ela não e mais a mesma.
Até a manqa e o abacaxi que se vendem nas imediações do Elevador Lacerda e o sorvete em tabocas 
não têm o mesmo sabor dos tempos de Verger, de 1948 e de 1959. Lá se foram 57 anos de 
transformações decepando mãos e tradições que não voltarão nunca mais.

aos
A FÉ DO POVO MESTIÇO
E A GALEOTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES
Tasso Franco jornalista e escritor

Um mar de mãos mestiças. Mãos calejadas no manejo das velas 
dos saveiros. Mãos firmes e resistentes na condução das 
mercadorias entre o Recôncavo e a Cidade da Bahia. Mãos, 
centenas de mãos em posições de súplica ao Bom Jesus dos 
Navegantes. Milhares de mãos, corpos e faces negros e mestiços 
postos em evidência pela lente e pela ótica de Pierre Verger.
As fotos dessas cenas encarnam o registro do 19 de janeiro de 1948 
e, 11 anos depois, mais experiente e de amores com a Bahia e sua 
gente, do 19 de janeiro de 1959. Assinalam a presença do povo em 
toda a sua paixão e simplicidade, quando a festa era do povo, na 
louvação ao santo, no amor à cidade do Salvador, na gratidão ao 
mar da Baía de Todos os Santos e na saudação à vida.

: marcadamente popular. Depois da novena e da adoração a NossaNaquele tempo, a festa era assim 
Senhora da Conceição da Praia, com ápice em início de dezembro de cada ano, dia 8, nas rezas e 
folguedos da praça em louvor à padroeira da Bahia, o povo fartava-se de frutas tropicais - abacaxis e 
mangas de Amoreiras; carambolas de Itaparica; canas-de-açúcar de Iguape; melancias de São Felipe 
- e fazia de tudo um pouco, de ousadia a promessa; de samba-de-roda a confidências; de arruaça a

FREVO

VERGER REVELA A ARTE
Antonio Nóbrega músico e dançarino

chamego.
E ainda comia do bom e do melhor: acaçá, vatapá, caruru e galinha de xinxim nas barracas decoradas 
com cortinas de renda e tamboretes de madeira pintados de várias cores; abarás, acarajés, bolinhos 
de estudantes, cocada puxa e outras iguarias nas baianas de acarajé que vendiam seus produtos 
expostos em tabuleiros de madeira, sem a sofisticação dos toldos dos dias atuais. Baianas que fritavam 
os bolinhos com dendê extraído do Baixo Sul e usavam carvão nos fogareiros.
Era assim que o povo comparecia às festas populares religiosas da cidade do Salvador, 
de 1940 e 1950, que muita gente ainda chamava de Cidade da Bahia.
E foi dessa maneira que aquele francês assustado e noviço em Salvador, com apenas cinco anos de 
terrinha documentou em primeira instância a Procissão do Senhor dos Navegantes, uma manifestação 
que se eterniza desde meados do século XVIII com muita fé do povo mestiço, predominantemente a 
gente mais pobre da cidade, na condução do santo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da 
Praia, levado no andor por milhares de mãos até o Cais da Rampa do Mercado Modelo, entronizado 
na galeota e posto a navegar pelas águas da Baía de Todos os Santos até a Península de Itapagipe 
para desembarcar no Cais da Rampa da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, novamente cantado 
e levado pelo povo.
Trata-se de uma das mais antigas manifestações da cultura ancestral européia católica na América 
Portuguesa que, em Salvador, ganhou esse contorno nativista indo-euro-afro-descendente, com 
matrilinearidade de predominância afro-baiana, própria do mestiço, com sua abnegação aos santos, 
mas também com os folguedos típicos de sua própria cultura: a música, o samba-de-roda, a capoeira, 
a palha, a comida, o querer, a fala sincopada.

Tivesse de escolher entre as manifestações artísticas do povo 
brasileiro aquela que mais me atrai, e não relutaria em eleger, 
seria o Frevo. Vem de longe o meu encontro com Ele.
Primeiramente, através de sua dança, o Passo do Frevo; 
posteriormente, pelo Frevo-de-rua, que é a vertente puramente 
instrumental da música Frevo. É interessante constatar que ambos, 
dança e música, provêm de universos varonis.
A música tem nos dobrados e nas marchas militares, tocados pelas 
fanfarras e bandas das corporações militares, os seus principais 
gêneros fundadores, e a dança, na figura do capoeira, o seu principal 
ator. Foi ele que, transformando pernadas, rabos de arraia, golpes e 
gingados em passos de dança, como passeando-na-pracinha, chã- 
de-barriguinha, ferrolho, coice-de-mula, vôo-do-morcego, é-de- 
chupetinha-que-eu-vou, trem-bala, tramela, ponta-de-pé-e-calcanhar, entre dezenas de outros, veio dar 
início à constituição do mais completo alfabeto de passos, movimentos e procedimentos coreograficos 
presentes (e codificados) em uma dança popular brasileira. E claro que tudo isso nao se deu da noite 
para o dia. Essa é uma história que começou, como tudo indica, no século XIX. No Recife.
Pierre Verger presenteou-nos com seus registros fotográficos e revela-nos, sobretudo, um dos momentos 
mais importantes e elucidativos da história da dança Frevo, ou seja, aquele instante em que a dança

nas décadas

11

10



chegar na Bahia e suponho que tenha clicado fssim: cada nome, cada pessoa, cada gesto, 
anotando num papel as personalidades; a feira livre de Canudos, a seca exposta nos esqueletos, 
as cabeças de boi no varal, os animais de montaria, as cangalhas, o jazigo do coronel Tamarindo, 
as ruínas da Igreja Velha, as frutas do sertão, as peças de roupas puídas cobrindo o corpo das 
pessoas, os cereais de meia à venda no mercado, de tudo um pouco que captou numa alta 
exposição de luz natural, sol de rachar a cabeça que não havia na sua França de origem.
Filhos e filhas do Anti-Cristo, a República dos marechais Deodoro e Floriano deflagrada em 15 de 
novembro de 1889 para sepultar o Império dos Bragança, dos reis, rainhas e das tradições seculares 
da Igreja do Papa, o que resultou na guerra divinizada por um beato de saias, um conselheiro da 
guerrilha das caatingas, que amava Dom Sebastião e imaginava que o Rei Moço, o Divino, voltaria 
da África para salvá-los: dos republicanos e das modernidades.
O que passou pela cabeça de Verger - recém-chegado à Bahia - diante daquele povo atarracado, 
cismado com tudo, usando alpercatas de solas de couro cru e roupas de tecidos de linhagem, que 
no final do século XIX, guiados por um fanático cearense, Antonio Vicente Mendes Maciel, 
negociante e advogado dos pobres de Quixeramobim, peregrino e beato por convicção, deflagrou 
a mais devastadora guerra que já houve no Brasil?
A série de fotos que produziu responde à pergunta com imagens de quem só ouvira falar nos 
sertões de notícias, do bruxo Antonio Conselheiro ou Santo Antonio dos Mares; Santo Antonio 
Aparecido ou Bom Jesus Conselheiro. Um documento humano e político materializado na pele 
enrugada das mulheres, na feira livre, no sol inclemente e na agreste paisagem de cactos e pedras 
onde a natureza teima-em acreditar que só vinga cobra e gavião. Mas que também vinga homem, 
vinga mulher e vinga menino. E vingaram as fotos do francês.
Verger foi captando cada detalhe, cada sol, cada forquilha, cada calango como se fosse fotograma 
múltiplo. E assim montou seu painel, seu mural sobre o que prosperou depois de quase 50 anos 
daquela guerra, numa releitura da história com o tempo parado, como se o movimento messiânico 
estivesse ali aos seus olhos, como aconteceu também na Serra do Roncador com Silvestre José 
dos Santos e sua comunidade sebastianista - a Cidade do Paraíso Terrestre; e outro Antonio, João 
dos Santos, que imaginou a Pedra do Reino e se proclamou João I.
Tudo isso numa época em que o movimento republicano pregava a separação do Estado da Igreja 
Católica; anunciava novas normas para o comportamento da família e do casamento; mais 
devassidão e mais impostos; isso segundo a visão dos beatos-monarquistas. E foram surgindo 
esses reinos encantados no Nordeste do Brasil para pregar a moral e a honra; e para seguir o Rei 
e sua Corte; para combater em nome da Santa Igreja e da fidelidade.
E foi assim que surgiu o Conselheiro de Canudos, o Santo Antonio dos Mares, que combateu com 
seus abades durante um ano no interior da Bahia contra as tropas do Exército da República do 
Brasil compostas por 10 mil homens de dez estados, enfrentou quatro expedições militares e 
levou à morte milhares de pessoas. Na degola, na faca, no tiro do canhão, no chumbo da espingarda, 
na guerrilha, na ponta do facão.
Em outubro de 1897 o conselheiro estava morto e o movimento messiânico sebastianista chegava 
ao fim. Entre os escombros do Belo Monte o fotógrafo Flávio de Barros teve a felicidade de 
documentar imagens de vencedores e vencidos. Ao chão, degolado, num único fotograma, o perfil 
do homem santo de Quixeramobim e sua imensa barba. Amém. Muitos ainda se benziam diante 
do corpo do seu Rei.
Como a Tempestade que se Levantou no Coração de Maria por Ocasião do Mistério da Anunciação, 
obra divinatória do conselheiro com o Leão de Natuba, apareceu o francês para gravar com suas 
lentes a saga desse povo do interior da Bahia que teima em viver numa terra que não tem começo 
nem meio e só parece ter fim.

começa a individualizar-se. Aquele momento em que se desgarra do meio da “massaroca do povo” a 
figura do Passista de Frevo, o dançarino que, através de um repertório já tradicionalizado de passos, 
começa a individualizar o seu jogo.
Os registros fotográficos foram feitos em 1947. O cenário são as ruas centrais da minha cidade, 
principalmente a Avenida Dantas Barreto, na região em que fica a igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
Por essa época, alguns dos nossos frevos clássicos já haviam sido compostos: Luzia no Frevo, de 
Antonio Sapateiro, Satanás na Onda e Mexe Com Tudo, de Levino Ferreira, Cuidado Senão eu Grito, 
de Zumba, e o emblemático Vassourinhas, de Matias da Rocha e Joana Bezerra, entre outros. Já 
estavam nas ruas contagiando, desatinando, penetrando veias a dentro o povo para fazer-lhe cócegas 
no sangue. Música e dança evolucionaram de tal maneira que é como se tivessem entre si vasos 
comunicantes, sem os quais nenhum deles poderia ter germinado e crescido.
Não “vejo”, apenas, as fotos de Pierre Verger. Sinto-as profundamente, com todas as fissuras e as 
reentrâncias do meu corpo. Elas me dão uma espécie de ardência de alegria tão arrebatadora que a 
culminância é uma comoção em que, por vezes, chorando, me tremo, tremo, tremo. Entro numa espécie 
de comunhão mística com esses homens e mulheres que se torcem, se enlaçam, se cheiram, se 
agacham, tomados por uma música “de arrancos e estocadas, de tremores e tetanizações, de 
nervosismos e indolência, de sacudidelas e agrados, de rodopios e curvaturas, de calma e temporais, 
de amaciamento e beliscões, de frenesis e languidez, de veludos de dominós e atritos de papel picado” 
(In: Seu Candinho na Farmácia, de Mário Melo).
Um outro elemento que as fotos de Pierre Verger revelam: a marcante presença do guarda-chuva 
entre os foliões. É ele que, passando de utensílio de proteção contra o sol, de defesa pessoal e até de 
provedor alimentar (pedaços de charque e miúdos eram amarrados às suas hastes) veio a se tornar a 
sombrinha do Frevo, acessório hoje quase indissociável da figura do passista.
As fotos são de um encontro monumental conjunto, registro de um tema de nossa diversa e ao mesmo 
tempo unívoca cultura. Uma cultura que soube encontrar em Pierre Verger a compreensão que muitos 
de nós dela não temos. A obra de Pierre Verger nos revela a nós mesmos. E se até há pouco eu 
apenas pressentia, agora eu tenho absoluta certeza de que aquele homem de hábitos franciscanos, 
que deixou seus pais, seu país e seus amigos, aportou aqui com elevada missão.
Salve, Pierre Fatumbi Verger, Babalaô Oju Obá, guardião do Brasil!

OLHAR MESSIÂNICO
NO CENÁRIO DA GUERRA DO FIM DO MUNDO
Tasso Franco jornalista e escritor

Os olhares das mulheres de Canudos estão perdidos no tempo. 
Não há perspectiva à frente; não há sinais de esperança. Estão 
paralisados no tempo e imortalizados nas lentes da sensibilidade 
de Pierre Verger, um europeu de sapatos no cenário da Guerra 
do Fim do Mundo, mais dramática na Bahia para aquela gente 
do que a 2a Guerra Mundial, porque infinita enquanto dura ainda 
hoje no palco da miséria e da fome.
Ano das fotos de Verger: 1946. Ano do término da Guerra de 
Canudos: 1897. Período de tempo entre uma e outra data: 49 
anos. Quatro novas gerações de sobreviventes do massacre aos 
catingueiros, muitos dos quais adultos velhos cansados da guerra 
diária pela sobrevivência, com pote d’água na cabeça, passo 

miúdo, natureza -morta, mas firmes e vergando como a macambira, sem protestar, sem reclamar; 
esperando a hora de falar com Deus.
Nome: Maria Avelina da Silva. Nome: Francisca Guilhermina. Nome: João Ciriaco. Nome: Fernando 
Cardoso. Nome: Manoel Ciriaco. Verger não falava português naquela época, tinha acabado de
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O CAMINHO, A LAPA E O BOM JESUS
Cândido da Costa e Silva historiador e especialista em religião

Essa romaria está enraizada no paradigma cristão fundamental da via crucis. Na identificação 
Cristo sofredor, mediante a penitência física do dia-a-dia, assumida e elevada agora nos desconfortos 
da viagem a pé ou em caminhão, geralmente obedecendo ao caráter do próprio voto ou promessa; na 
dieta frugal e pobre; na própria reconstrução da realidade geográfica posta simbolicamente ali 
decisão de levar o anseio de salvação à prática expiatória dos pecados cometidos, pagando por eles. 
Vale destacar que assim fazendo estavam realimentando a íntima conexão entre a gênese 
experimentada pelo “Monge” e a reiterada pelos romeiros.
O tempo forte da romaria anual decorre da festa da Transfiguração do Senhor, de 6 de agosto a 15 de 
setembro, festa de Nossa Senhora das Dores ou da sua Soledade.
Nesse quadro cultural de pobreza, encontram-se a sensibilidade do fotógrafo e a expressividade 
natural e humana.

com o

O curso do rio São Francisco quando se apruma rumo ao norte 
corta inteiramente o oeste baiano em sua extensão atual. Desde 
os começos da conquista da terra pelos colonizadores, o rio foi 
ali uma linha a ser alcançada pelos que do litoral se internavam 
subindo aos sertões. E ao longo, margeando suas águas, 
cercaram currais para abrigo e controle de seus rebanhos criados 
na solta. Esses “pastores guerreiros" foram vencendo os 
obstáculos do semi-árido pontilhado de cactos e xique-xiques e 
também acabaram por se dobrar à aspereza de uma vida rústica, 
frugal, marcada de valentia e violência.
Outrora os nativos haviam sofrido esses embates, ou foram 
integrados, ou foram sumindo num agressivo confinamento pela luta 
inclemente dos mais fortes. Mas sempre o rio, estrada lisa e ligeira, 

ante os tropeços e a fadiga dos caminhos da terra. Dela, no entanto, eleva-se entre outros menores o 
morro ou lapa, a itaberaba dos índios, ou seja, a pedra formosa e resplandecente. Aqui se uniram a 
natureza e a cultura religiosa do colono.
Com intento diverso, subiu a esses sertões, pela última década do século XVII, um cristão leigo, 
de nome Francisco Mendonça Mar. Na casa dos 20 anos, chegou de Portugal à Bahia e como 
ourives e pintor prestou serviços ao governo sem receber, contudo, o que constava em contrato. 
Requereu em vão. Foi recolhido à cadeia em Salvador e açoitado duramente. Desgostoso do 
acontecido, vagou pela cidade numa vida “solta e licenciosa". Ferido pela injustiça e humilhado 
com a prisão e a tortura, partiu em busca de solidão. Apurou o que lhe restava, adquiriu uma 
imagem do Cristo crucificado e outra de Nossa Senhora para por elas ser guiado. Deixou crescer 
a barba, vestiu-se em túnica rústica presa à cintura por uma corda, bordão de peregrino. Léguas e 
léguas a pé, quando se deparou com a lapa “formosa e resplandecente”, gruta e calvário da sua 
inspiração, posta às margens do rio. Solitário, retraiu-se em vida de trabalhos e mortificações. 
Logo correu a notícia de que ali havia “um homem extraordinário que fazia vida de santo”. Exortava 
à penitência, atraía para a oração, cuidava dos doentes, acolhia os que buscavam pouso. 
Exatamente por ser assim, passou a ser conhecido como “o monge”. Sabendo o Arcebispo do que 
acontecia, resolveu ordená-lo padre e o reenviou, já agora com sua identidade secular trocada 
por Francisco da Soledade, para servir à Capela do Bom Jesus da Lapa, instalada na gruta que 
ele mesmo escolhera para santuário.
Abriu-se assim ao romeiro um caminho que até o presente é trilhado por um número incontável. 
Continuam todos a carregar as diversas penas da marginalidade política em que vivem. Suportam 
toda sorte de humilhações e resistem. À dureza da pedra respondem com a constância do apelo 
sempre renovado. Na mística do sofrimento transfigurado na cruz do Bom Jesus, realimentam “a 
coragem de ser”.
Pierre Verger chegava ao Brasil e à Bahia vindo de uma Europa traumatizada pela 2- Guerra Mundial. 
O Nordeste sofria o aumento do êxodo de sua mão-de-obra em busca do Sul. A navegação pelo São 
Francisco ainda era intensa. Aproximou-se da realidade brasileira composta de belezas e contrastes 
ecológicos e socioeconômicos. Foi à Lapa do Bom Jesus, contemplou e fixou flagrantes do que ao seu 
olhar parecia mais representativo ali.
Estava diante de lugar sagrado que todos entendiam como tendo se deparado ao "Monge" por inspiração 
divina. A natureza, que ali antes se mostrava desarticulada e caótica, passou a possuir sentido e 
simbolicamente recriava o mundo. Explicitava a comunicação entre o céu e a terra.
Estava em meio aos romeiros que realizavam a experiência primordial de toda romaria ou 
peregrinação, pois ao deixarem o seu cotidiano, o seu locus geográfico, a ele regressariam 
espiritualmente reconfortados. De perto ou de longe, afastavam-se espacialmente de seu ambiente 
social para retornarem depois de terem vivenciado um verdadeiro rito de passagem individual e 
espontâneo, cuja essência está na opção mesma de ir em romaria, de peregrinar.

e na

O CORDEL E O IMAGINÁRIO DO NORDESTE
Doralice Fernandes Xavier Alcoforado doutora em literatura brasileira, 

presidente da comissão baiana de folclore e coordenadora do programa de pesquisa 
de literatura popular no Instituto de Letras da UFBA

Trazido pelos colonizadores, o cordel firmou-se no Nordeste 
brasileiro ao apresentar-se com características próprias, 
expressando a linguagem e o modo de ser do homem da região, 
preso às suas raízes tradicionais, seus costumes, seus valores.
Dessa forma, o cordel qualifica-se como um documento que 
expressa e veicula a identidade nordestina, produto do 
entrecruzamento de etnias, mas também de práticas e discursos 
regionalistas, espacialmente construídos em um determinado 
momento histórico, institucionalizando como verdade um arquivo 
de imagens e enunciados sobre a região (manifestações 
messiânicas, cangaço, lutas de famílias, secas periódicas 
provocando desequilíbrios econômicos e sociais).
Como um gênero poético, a literatura de cordel é uma expressão da cultura popular brasileira 
impressa, que emerge de um contexto de oralidade do qual saíram os seus poetas, apresentando 
um texto em linguagem simples, acessível ao povo, destinado ao consumo e à fruição imediata. 
Na primeira metade do século XX, torna-se um sistema literário popular complexo e independente 
do sistema literário institucionalizado, com seus poetas, suas editoras, seus circuitos de 
comercialização mantidos por produtores populares e, sobretudo, com seu público de iletrados, 
quase sempre analfabetos.

De reconfigurador da memória ancestral transmitida pela oralidade, o cordel transformou-se nas 
feiras nordestinas - o primeiro palco das performances dos poetas - no principal veículo informativo 
para a população, sobretudo da zona rural, ávida por notícias do que ocorria no mundo, atraída 
pelos reclames das vozes poéticas versejadas em sextilhas com rimas e ritmos vigorosos. Como 
um ágil instrumento de comunicação, o folheto tornou-se o primeiro jornal para o sertanejo, lido 
nos mercados, nas feiras e nos serões familiares, veiculando assuntos vários, desde os tirados da 
tradição oral, como também fatos do cotidiano e notícias da mídia. Dada a sua penetração 
meio do povo, virou um veículo de esclarecimento de campanhas de vacinação e de política 
partidária, além de contribuir para a alfabetização.
Por muito tempo esse tipo de poesia esteve voltado para um público sertanejo, do qual também 
vinham os seus poetas. Seu sistema editorial apresenta-se já consolidado nos anos 1930 do século 
passado, com o aprimoramento da técnica de impressão que possibilitou o seu deslocamento, 
tornando-se, assim, um produto mercadológico. Sem abrir mão das suas características formais, 
ajusta-se às injunções do mercado, atualizando a sua linguagem e a sua temática, adequando-se 
ao seu sistema de produção e divulgação.

no
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ADÃO FOI FEITO DE BARRO 
A ARTE DE CRIAR DE MESTRE VITALINO

O movimento editorial que começa de forma artesanal com Leandro Gomes de Barros (1865- 
1918), considerado o maior poeta popular brasileiro, com mais de mil produções de sua autoria, 
desenvolve-se com a participação também de Francisco das Chagas Batista; outro importante 
poeta, graças aos quais esse movimento se expande por todo o Nordeste, com produção em 
massa, sobrevivendo por meio de pequenas tipografias avulsas, bem artesanais, espalhadas pelo 
interior. O movimento editorial de folhetos, após a morte de Leandro, ganha novo impulso com 
João Martins de Athaíde, que se torna o grande editor-proprietário de cordel, expandindo-o e 
poucos transformando a concepção do folheto de produto local em produto de cultura de massa, 
direcionado, sobretudo, ao público urbano.
Além dos autores consagrados já mencionados, existem outros igualmente importantes. Na Bahia, 
José Gomes criou o personagem Cuíca de Santo Amaro, vestido de fraque xadrez, chapéu - coco, 
flor na lapela vermelha, óculos escuros, anelão - espécie de fantasia usada nas suas performances, 
uma maneira de atrair o público. Continua na memória de tantos quantos o viram apregoar seus 
folhetos em alta e vibrante voz no Elevador Lacerda, Praça Cayru, Estação Rodoviária e outros

de Cuíca de Santo Amaro, Ele o Tal. Tornou-se um mito

Raul Lody antropólogo, musólogo e escritor

Trabalhar o barro, modelando figuras de bonecos e bois para 
brincar, foi o caminho de Vitalino, criando o que via em seu entorno 
na localidade do Alto do Moura, município de Caruaru,
Pernambuco - terras do agreste, entre a zona da mata e o sertão; 
terras ungidas pelas águas do rio Ipojuca.
Desde cedo Vitalino experimentava o barro, imitando muitas vezes 
sua mãe, também ceramista, louceira.
A produção materna ia para a feira semanal de Caruaru, de grande 
importância na região, atraindo público não só de outras 
localidades de Pernambuco, mas também da Paraíba, de Alagoas, 
de Sergipe e até do Sudeste.
Tradicionalmente realizada aos sábados, reunia um tudo que uma feira deve reunir. Desde farinha de 
mandioca, fumo de rolo, favas, feijões, rapadura, queijos de coalho e de manteiga, carne de bode, 
utensílios industrializados de diferentes materiais, especialmente o plástico, até redes de dormir, 
inúmeros objetos feitos de couro; utilitários feitos artesanalmente em barro - panelas, potes, copos, 
pratos - colheres de pau, cestos, urupemas, folhetos de cordel, animais vivos, como cavalo, boi, ovelha, 
galinha e capote (galinha-d’angola), além de iguarias como galinha assada, galinha de cabidela, os 
doces artesanais nego bom e manuê, entre outras delícias do agreste e do sertão.

aos

logradouros da cidade, com o nome 
conhecido por sua irreverência, ousadia e coragem, não medindo as palavras com que dirigia as 
suas críticas, independente de quem criticava e sem dosar as conseqüências que poderiam advir, 
razão de muitas prisões. Para ter a venda dos seus folhetos garantida, o seu ganha-pao, necessitou
de um habeas corpus.
É também bastante propalada a sua fama de chantagista que, aproveitando-se de fatos escandalosos 
do momento sobre personalidades da sociedade, apresentava ao interessado a produção ainda 
inédita para ter a venda garantida. Situações como essas retratam o espírito irreverente com que 
satirizava ocorrências e personagens da política e da sociedade baiana, sendo comparado com 
Gregório de Mattos, o Boca do Inferno que, como ele, não deixava escapar bons motivos para as 
suas sátiras. Na sua produção poética, podem ser encontrados fatos da vida política e social da 
Bahia ocorridos entre as décadas de 40 e 60 do século passado.
Mostrando-se um excelente marqueteiro, os seus folhetos já traziam impresso na contra-capa os 
títulos de futuros cordéis, geralmente de cunho sensacionalista, incitando com isso a curiosidade 
do público.
Rodolfo Coelho Cavalcante, ao contrário, apresentava-se de forma comedida, embora veemente, 
mas sem o linguajar nem as roupas espalhafatosas. Apesar de ter nascido em Alagoas, teve a 
sua prática poética exercida na Bahia. Em parte de sua vasta produção poética da um tratamento 
de cunho ético e moral mais conservador a assuntos que dizem respeito ao comportamento 
humano, sobretudo das mulheres. Um dos seus folhetos de maior vendagem - “A moça que 
bateu na mãe e virou cachorra” - com cerca de 300 mil exemplares vendidos, trata justamente 
deste tema. Dedicou boa parte da sua produção a folhetos de encomenda, com as habituais 
características do gênero.
A grande contribuição de Rodolfo para a literatura de cordel, no entanto, e em que se notabilizou, 
foi o importante trabalho de militância política da vida inteira desenvolvido em prol da atividade 
dos cordelistas. Foi seu porta-voz, interpretando os seus problemas, as suas carências, 
defendendo-os contra as injustiças: “Aonde estiver um trovador ou cantador repentista sofrendo 
injustiça ou passando penúria, eu estou junto a ele”, foi o que afirmou em entrevista a Mark 
Curran. Organizou congressos e, sobretudo, protegeu e incentivou publicações de novos poetas 
de bancada.
Pierre Verger, ao focar suas lentes nesses poetas populares da Bahia e em suas produções, 
imortalizando aqueles momentos através da fotografia, certamente se maravilhou com a grande 
capacidade desses indivíduos de aglomerarem pessoas do povo em torno de suas performances 
e do interesse dessa gente pela literatura de cordel, o que expressa também a cultura e a identidade 
da terra.

Bati a mão no barro e fiz o grupo de soldado e trouxe para a feira - Vitalino

No Alto do Moura, o barro, massapê, é recolhido no rio Ipojuca e, depois de limpo, é pisado com água, 
conseguindo-se assim a liga desejada. O barro, preparado para a modelagem, é cuidadosamente guardado 
e usado na quantidade de cada trabalho. Depois de modelado, é levado ao forno para a etapa da cocção. 
Da produção de Vitalino, foram registrados 118 tipos, incluindo temas do cotidiano, da vida agreste de 
Caruaru, festas tradicionais, como o cavalo-marinho, diferentes profissões, figuras da mitologia regional, 
como Lampião e Maria Bonita, entre muitos outros.
A fama de Vitalino é marcada com a exposição no Rio de Janeiro, em 22 de junho de 1947, das peças 
adquiridas em Caruaru por Augusto Rodrigues. Dá-se um sentido de consagração por meio de um 
reconhecimento intelectual sobre o popular, o popular tradicional, no momento histórico de uma 
sociedade pós-2a Guerra Mundial, quando os valores étnicos e culturais dos povos ganham dimensão 
e significados especiais. Vitalino emblema o homem do agreste, quase sertanejo, preservando a imagem 
de que o homem do sertão é antes de tudo um forte.
A liberdade criadora de Vitalino transgride em bois coloridos, floridos, em figuras algumas delas quase 
cubistas, outras retratando, com fidelidade gestual, posturas, detalhes de momentos da intimidade da 
casa ou de acontecimentos públicos.
A nova dimensão da obra para apreciação estética inclui o artista como representante do Nordeste, de 
um Brasil ainda em descoberta dos seus criadores telúricos e fundamentais na afirmação de um 
patrimônio partilhado enquanto um bem nacional.
As figuras de Vitalino ganham novos mercados, galerias e museus. Contudo, a memória do homem- 
artista tem, através de Verger, um dos mais importantes registros de uma história que relata o fazer, o 
criador e a criação desse notável e consagrado artista do barro.
Após sua chegada à Bahia em 1946, Pierre Verger segue para Pernambuco e lá outro alumbramento 

ga de emoção o olhar do fotógrafo com vocação para retratar o homem em seus entornos culturais.
Verger segue o roteiro do processo artesanal, que se inicia com a coleta da matéria-prima, o barro, e 
passa para as etapas da modelagem, a queima das peças no forno a lenha, a pintura de algumas 
figuras e a comercialização na feira de Caruaru.

carre
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O grande João Alves, que pintava seus quadros onde ganhava a vida engraxando sapatos, 
confessou a Zélia Gattai e a Jorge Amado, padrinhos de sua filha, que tinha mais ambição para 
ela - desejava que em vez de pintora, como seu pai, ela fosse datilografa.
Rafael, homem de culto, pai-de-santo, protegido do poeta Odorico Tavares, está também incluído 
entre os pintores fotografados por Pierre Verger.
Estão ainda nos flashes: Maria Célia (professora da Escola de Belas Artes, muito apreciada pelo seu 
talento, mas também por sua elegância, beleza e sensualidade); Genaro de Carvalho (a expressividade 
de sua pintura e de seus desenhos podia ser vista na tapeçaria mural, tendo sido pioneiro nesse ramo); 
Carybé (desenhos, ilustrações, murais, pinturas faziam dele um artista brilhante que retratou cenas de 
tradições e crenças das comunidades afro-brasileiras); Jenner Augusto (sergipano apenas de nascimento, 
Jenner tornou-se um artista “baiano" de primeira grandeza devido à sua capacidade de trabalhar entre 
os universos figurativo e abstracionista; seu colorido possuía um profundo lirismo, seus murais decorativos 
e sua pintura configuraram-se em grandes obras de arte).
São todas essas manifestações que fazem parte dos registros de Verger. Registros de representantes 
da arte baiana, tendo ponto alto no Grupo do Caderno da Bahia e na Geração Mapa, ambos dirigidos 
por figuras significativas. O primeiro, comandado pelo homem das letras, cronista, poeta, o famoso 
mecenas das artes baianas, o intelectual Odorico Tavares. O segundo remete à minha própria geração, 
da Revista Mapa, idealizada por Glauber Rocha, onde pude conviver e trabalhar com minhas criações 
para o teatro e para o cinema.
Essas gerações praticamente se compactuaram, pois havia um fenômeno maior que tudo: o incentivo 
à arte, inclusive pelo .então reitor da UFBA, Dr. Edgard Santos, com a criação das Escolas de Dança 
e Teatro. Muitos nomes sobressaíam-se, como Lygia Sampaio, Fernando da Rocha Peres, Paulo Gil 
Soares, Jorge Amado, Mário Cravo, Rubem Valentim, Wilson Lins, Vasconcelos Maia, dentre outros, 
todos convivendo e produzindo muito em suas áreas específicas.
Esse período representou, na Bahia, um completo impulso na direção do mundo cultural; a arte era 
uma tônica, na qual a pintura, os desenhos, a escultura, os escritos mostravam a riqueza de elementos 
por nós vivenciada. E politicamente a situação não era das melhores, pois pouco tempo depois, com 
os anos 60, a repressão tentaria sufocar nossos ideais.
Todavia, tudo era muito próximo e humanizado, de uma convivência realmente compartilhada. 
Podemos falar de amigos e não de artistas concorrentes. Quantas vezes nos pegamos nós mesmos 
indicando trabalhos de amigos para serem adquiridos por particulares, chegando até a levar o 
pretendente aos seus endereços diretos!
Nesse contexto geral, podemos dizer que Odorico Tavares, o preposto de Chateubriand na Bahia e 
dirigente dos Diários Associados, teve papel fundamental na difusão dos trabalhos artísticos de 
quase todas essas figuras que estão se perpetuando até os dias de hoje. Sabia reconhecer nos 
mais leves traços um artista de qualidade. Odorico terminou criando fortes laços com as terras da 
Bahia, tornou-se um baiano por natureza, assim como o argentino Carybé, o português Agostinho 
da Silva, a italiana Lina Bo Bardi e o francês Pierre Verger.
As reportagens dos Diários Associados e do Diário de Notícias, este último adquirido por ele após 

chegada à Bahia, divulgavam para o Brasil as belezas da Bahia ainda pouco conhecidas 
àquela época, juntamente com a propaganda que Jorge Amado já fazia por aí, pois nessa fase 
Jorge já despontava como grande escritor.
Por conta dessa divulgação da Bahia, uma grande matéria foi feita por Odorico, que percorreu a 
trajetória de Conselheiro, entrevistando parentes de Euclides da Cunha, investigando arquivos 
locais e, coincidentemente ou não, acompanhado do jovem fotógrafo francês Pierre Verger, 
resultando o trabalho um verdadeiro empreendimento jornalístico, um documento da história oral 
e visual de Canudos. Odorico realizou, ainda em parceria com Pierre Verger, matérias importantes 
sobre a Bahia para a revista O Cruzeiro, narrando, inclusive, a obra de Pancetti, a revolução 
artística baiana, com a produção de vários pintores e escultores, as festas da Conceição da Praia, 
Navegantes, Bonfim e lemanjá, a pesca do xaréu e os carregadores das feiras. A arte poética de 
Odorico aliava-se à arte fotográfica de Verger.
Este não é um texto crítico, é uma filosofia de comportamento da cidade que Pierre Verger encontrou 
e soube como ninguém fotografar o que tinha de mais importante: seu povo, sua arte, sua cultura, 
seus costumes, seus deuses, enfim, sua história.

A série de Verger sobre Vitalino é a mais ampla e detalhada memória visual sobre este artista que 
identifica a alma pernambucana.
O homem-artista que experimentou o barro desde criança virou mestre, ganhou fama quase no final da 
vida quando foi reconhecido por intelectuais que encontraram na feira de Caruaru o homem e sua obra. 
Na difusão de seus trabalhos, Vitalino sente a necessidade de assinar suas peças, marcando então 
com um carimbo as iniciais V.P.S., Vitalino Pereira dos Santos.
Mestre, fez seguidores no Alto do Moura: Zé Caboclo e Manuel Eudócio, além de seus filhos, que até hoje 
continuam a modelar figuras segundo a técnica e a estética daquele que se tornou um dos mais importantes 
artistas brasileiros. Artista, sim, independente de ser ou não popular; artista como qualquer outro artista. 
Assim, tocando a essencialidade de trabalhar o barro, dando forma e vida simbólicas aos objetos, 
Vitalino traduziu heranças imemoriais que são trazidas pelo ato da criação.
Fez escola, destinou estilo, consagrou uma vertente de produção figurativa realizada hoje por centenas 
de ceramistas no Alto do Moura e que é reconhecida, tradicionalmente, como bonecos de Vitalino.
A arte de Vitalino é quase um sinônimo de arte popular brasileira. É um encontro com certos ideais de 
brasilidade, nacionalidade, de matriz nordestina, de brasileiro genuíno.

PINTORES BAIANOS
AS LENTES DE VERGER REVELAM A ALMA DA BAHIA
Calasans Neto artista plástico

O cais da Bahia era, naquela época, toda uma alegria misturada 
com o Mercado Modelo, cheiro de frutas, muito batuque, onde a 
negritude e a sensualidade da mulher baiana botavam a 
exuberância de suas formas para completar esse festival para os 
visitantes que aqui aportavam. A palavra era aconchego.
Era o convite para o alimento ideal de artistas, antropólogos e 
fotógrafos, pois a imagem era o cotidiano, e a mistura do cristão 
com o profano era herança trazida pelos navios negreiros, fazendo 
da Bahia e de seu cais um só emblema de luz. Foi nesse clima 
que muitos vieram e fizeram da cidade seu lar, criando as raízes 
que mudariam radicalmente a sua forma de viver. Foi nesse clima 
que aportou Pierre Verger com sua Rolleiflex e pôde documentar 

o mundo dos artistas, os candomblés, o povo e tudo de importante que habitava essa república 
negra surgida da luz atlântica.
Havia todo um clima para a sobrevivência nesse baú de tons e imagens, o que resultou numa 
das épocas mais criativas e mais ingênuas em que conviviam artistas, babalorixás, eruditos e 
primitivos. Foram esses novos moradores, vindos de outras civilizações, que trouxeram para os 
olhos do povo burguês da Cidade o Candomblé, a capoeira, a comida de santo etc. Sou 
testemunha que nas tardes de sábado Carybé e Mário Cravo iam ao arrabalde do corta-braço 
assistir à mais pura roda de capoeira de Angola, assunto que, junto com o Candomblé, virou 
tema de seus trabalhos.
O grande Pancetti, cercado na praia do Farol da Barra de pessoas, alheio ao público, pintava a 
céu aberto, calmamente, suas marinhas. Enfrentando o seu conhecido mau humor, eu, jovem 
ginasiano, tive a coragem de me dirigir ao pintor e ele surpreendentemente foi gentilíssimo. Fui 
convidado a ir à pensão Guanabara, onde ele morava, para ver as suas obras, convite que 
aceitei imediatamente e que me deslumbrou e meenvaideceu profundamente, porque o aviso 
pregado na porta do seu quarto era “SOU UM DEMÔNIO". Acabadas as férias, voltei para minha 
casa na Joana Angélica, e não o vi durante muito tempo. Só voltei a encontrá-lo em um salão 
baiano onde eu também expunha. Pancetti teve uma carreira meteórica, apesar das criticas; 
alcançou êxito e reconhecimento, com apogeu entre os anos de1941 e 1958 (obras como As 
Meninas, As Marinhas).
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ARQUITETURA DE SÃO PAULO
PORTO - BELÉM VERGER E OS TEMPOS MODERNOS NA GRANDE SÃO PAULO w

O VER-O-PESO E AS RETINAS DE PIERRE VERGER
Geraldo Mártires Coelho diretor do Arquivo Público de Belém Josélia Aguiar jornalista e mestranda em história social pela USP

A passagem de Pierre Verger por São Paulo, no final dos anos 
1940, segue a velocidade de suas avenidas - é rápida, mas se 
estende por tempo suficiente para que possa esquadrinhá-la com 
a velha Rolleiflex em ação. Em poucas horas, registra os arranha- 
céus e os relógios que marcam as horas no centro da cidade, os 
letreiros de multinacionais encobrindo o horizonte, os carros em 
movimento e estacionados nas praças.
Até o fim da vida o fotógrafo-viajante seria pouco afeito às intervenções 
do progresso. Mas apesar da sua preferência por outras imagens, a 
beleza de São Paulo impõe-se nos vários ângulos que captura.
A essa altura, Verger já percorreu os cinco continentes. Acaba de 
voltar de uma temporada de quase dois anos na Argentina, no 
México e nos países andinos. Em 1946, chega ao Brasil por 
Corumbá e embarca em outro trem para São Paulo. Na capital paulista, 
antropólogo Roger Bastide e logo seguirá para o Rio de Janeiro.
A cidade grande o surpreende já na estação - por um triz, quase perde a carteira para alguém que 
tenta ser mais esperto que ele. Um Verger atento evita o infortúnio. Liçao aprendida durante as andanças 

outra grancte cidade latino-americana, a capital mexicana.
A São Paulo que Verger encontra naqueles dias mantém o ritmo de crescimento iniciado desde as 
primeiras décadas do século XX. Há tempos a indústria ocupa o lugar do café na economia paulista. 
Com as fábricas, a população aumenta e a fisionomia da cidade diversifica-se. A pequena província ja 
desceu da colina onde nascera e invadiu as várzeas.
A população de São Paulo mais que dobra de 1920 a 1940 - salta de 580 mil para 1,3 milhão habitantes, 
muitos vindos de outros estados ou países. Uma década depois, a explosão se repete. E em 1953, 
São Paulo alcançará 2,7 milhões de habitantes e se tornará assim a mais populosa do pais, a frente 
do Rio de Janeiro, então capital federal.
As 54 imagens que Pierre Verger faz naqueles dias eternizam os tempos da mudança; capturam as 
pródiqas feições da capital paulista e também os primeiros contrastes. Mostram os carros modernos e 
os de burro, os edifícios novos que se tornariam históricos, o cinema de portas abertas, as ruas por 
onde caminham a gente abastada e os operários.
A São Paulo que Pierre Verger conhece já havia atravessado uma fase de verticalização acentuada, 
período em que haviam surgido os edifícios Martinelli, Saldanha Marinho e Sampaio Moreira. Nos 
final dos anos 20, quando fica pronto, o Martinelli é o mais alto da América do Sul. Mas a disputa pelo 
prédio de maior altura está apenas começando. Nas fotos do repórter-fotográfico, vê-se também o 
edifício que pouco depois superaria o Martinelli: aquele criado para sediar o Banespa, prestes a ser 
inaugurado e, mais tarde, denominado edifício Altino Arantes. Seria por duas décadas o prédio mais 
alto da cidade.
Os prédios e os palacetes exibem uma miscelânea de estilos arquitetônicos de influência européia, o 
neoclássico e o eclético, ambos predominantes entre o final do século XIX e o início do XX nas obras feitas 
principalmente por engenheiros italianos; o art nouveau, marcadamente decorativo, e o art deco, de linhas 
futuristas, que aparecem nas construções de inspiração francesa que surgem nas décadas seguintes.
No caminho de Verger, há o Theatro Municipal, aberto no começo do século XX e que teve como principal 
inspiração a Ópera Cômica de Paris. Foi projetado por Ramos de Azevedo (1851-1929) o principal 
arquiteto da capital paulista nesse período. Anos mais tarde, o seu nome seria homenageado na praça 
onde fica o casarão. As fotos registram também o vale do Anhangabaú e o Viaduto do Chá, o primeiro da 
cidade, construído na virada do século XX para ligar a rua Barão de Itapetininga à rua Direita.
As avenidas já estão abertas nessa época. No decorrer daquela década de 40, São Paulo passava por 
grandes obras. O então prefeito Francisco Prestes Maia, seguindo modelo parisiense, anunciara o seu 
“plano de avenidas”: com investimento alto, o objetivo é ampliar o sistema viário. A maior preocupação

Quando, em 1541, o conquistador espanhol Francisco de Orellana, 
memorável jornada fluvial, desceu o rio Amazonas e fez conhecer 

a Amazônia ao mundo europeu, suas retinas teriam captado uma cena 
mágica no coração do universo tropical do Novo Mundo: as amazonas, 
guerreiras a cavalgar, uma nudez cuja representação perdia-se 
mais antigas mitologias. Pelos olhos de Orellana, cujas impressões estão 
no texto de seu escrivão, Gaspar de Carvajal, a Amazônia passava a 
encarnar um
então, o maravilhoso amazônico, na forma do exotismo de homens e 
coisas, atrairía o olhar do estrangeiro, alimentando muitas e diferentes 
narrativas.
Ainda que em alguns casos, como no da Viagem Filosófica de Alexandre 
Rodrigues Ferreira, o recurso à iconografia haja sido dominante, na 

maioria das vezes o que as retinas dos viajantes captavam do universo amazônico transformava-se 
documento textual. Assim, o real de uma Amazônia que era ao mesmo tempo Natureza e Cultura, aparecia 
como um corpo de palavras, um enquadramento retórico, em que pese o rigor com que os viajantes 
construíam a informação e elaboravam o relato. Veja-se, nesse sentido, o exemplo do monumento 
representado pelo Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, do padre Joao Daniel, sem duvida o 
maior tratado, a mais completa narrativa setecentista sobre a Amazônia. Pouca coisa mudou praticamente 
no correr dos séculos XVIII e XIX
Somente ao findar o século XIX a fotografia assumiu a condição de uma linguagem artística dotada de 
suas próprias técnicas. E à medida que esse aparato técnico evoluía, mais era exigido do fotografo, ele 
mesmo transformando-se num leitor do cotidiano, usando o seu olhar e trabalhando as suas lentes como 
instrumentos narrativos. Assim, o que antes era o relato textual dos antigos viajantes que cortaram o 
mundo, passou a ser também imagem, vista e visão desse mesmo mundo. O fotógrafo elabora um relato 
visual, uma outra leitura do mundo em seus processos culturais dinâmicos. Esses são os elementos que 
certamente conduziram Pierre Verger ao encontro da realidade do Ver-o-Peso, em Belém do Para.
Mais do que ancoradouro de embarcações que cortam os rios da Amazônia, mais do que local de docas e de 
comércio, esse cenário da capital paraense é antes cultura e memória. Depois de a cidade ser fundada no 
século XVII e de seu corpo urbano começar a ganhar forma, o Ver-o-Peso, plantado às margens da baia de 
Guajará e feito lugar de fiscalização de vendas pela autoridade colonial, transformou-se lentamente num 
mercado, mas principalmente num cenário onde o habitante da cidade dialogava com o rio e com a floresta 
por meio de trocas comerciais. Ali, tecia-se a malha densa da cultura da capital do Pará, um lugar de encontro 
dos habitantes de Belém, um espaço de conhecimento e de reconhecimento dos moradores da cidade.
Não sem razão é possível assegurar que o Ver-o-Peso é o espelho de uma cultura nascida da floresta e 
dos rios. As velas que seu ancoradouro abriga, enfunadas ou derreadas, e mais as centenas de embarcações 
menores ali igualmente acolhidas afirmam o triunfo material e simbólico do amazônida sobre as águas. Os 
personagens que parecem ser partes do corpo das embarcações, os que dão vida aos seus espaços os 
produtos que ornamentam as pedras do lugar são, igualmente, criaturas da grande mata e das grandes 
águas. Além de cenário de grande plasticidade, esses corpos, essas formas são figurações representativas 
de uma narrativa maior, a história da Amazônia.
As lentes de Pierre Verger peregrinaram e iluminaram os compostos desse sistema cultural complexo, 
conferindo-lhe visibilidade instigante: tempo e espaço encontram-se por meio do olhar com que o artista 
indaga o vivo e o vivido; revelam-se pela meticulosa e sensível arqueologia que ele pratica. As retinas de 
Pierre Verger, por isso mesmo, fixam, sem congelar, o que de vivo e dinâmico é próprio da cultura. Quadro 
algum por ele composto, quer os buscados às águas, quer os tirados à terra, quer ainda os das sínteses 
culturais, deixa de revelar uma expressiva dimensão humana: a arte de Pierre Verger trabalha a imagem 
pela ótica de uma antropologia universal! Afinal, no caso do Ver-o-Peso, o que as lentes do observador 
visitam e tornam visíveis são o cotidiano, o real do rio e o da curva dos rostos, os corpos e o trabalho, o 
alimento e a força física, em suma, figuras da história da cultura em seu fantástico cortejo de homens, 
bens materiais e símbolos.
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com o espaço urbano é abrir caminho para os automóveis e atender aos interesses da indústria 
automobilística que ali se instala. São Paulo continuaria a sua marcha, pródiga e desigual, e entraria 
nos anos 50 com 6 mil ruas e 170 mil carros.
Muito além da gente da aristocracia, crescem os bairros operários, como o Brás e o Belenzinho. 
Povoações mais distantes, como Pinheiros e Santo Amaro, já estão incorporadas à cidade. Na metade 
do século XX, já há quase 1 milhão de operários em 21 mil fábricas. Mais um pouco, São Paulo terá o 
maior parque industrial da América Latina.

pimentas em garrafa, cheiros verdes em molhe, jacas em pedaço, melancias em fatia, milhos em 
balaio e produtos outros que eram vendidos em medida, em bolinho, em cuia, em barril, em porção, 
em pitada, ao cento, à dúzia, ao litro ou à mão. Mangas carnudas e cheirosas - espada, rosa ou 
carlota - doces como mel, dos quintais de Itaparica, misturavam-se aos cajus em penca, às bananas 
em cacho, às canas em feixe, às laranjas de umbigo em cesto, às pitangas em balaio das ilhas de 
Maré, Frades ou Madre de Deus, ou dos antigos engenhos que outrora construíram a riqueza da 
região.

Tudo era farto, cheiroso e saudável, sem agrotóxicos nem selos de garantia e tinha um sabor especial. 
Podia-se tocar, provar, cheirar ou pechinchar. Ajustava-se o preço, pedia-se a quebra, tratava-se por 
freguês e patroa e, com o troco ou o miúdo, pagava-se o carregador, comprava-se uma sacola, mocó 
ou balaio e tudo era levado na cabeça ou no carrinho de mão. Às vezes, alugava-se uma carroça, 
quando a feira era grande, para uma festa de santo, um arrasta-pé ou um mutirão de comadres e 
vizinhas.

Pierre Verger registrou o cotidiano, eternizando tipos populares que transitavam pelo universo lúdico 
da Bahia dos anos 1950. Ciganas, vaqueiros, pescadores, filhas-de-santo, ogãs, baianas de tabuleiro, 
carregadores, mascates, pretos velhos e crianças, entre as barracas de lona e os engradados de 
madeira, circulavam na lama. A “missa pedida” para o velho Omolu, com tabuleiro de pipoca coberto 
por toalha de barafunda, atraía devotos para as esmolas do santo. Trajando roupas de algodão, linho 
ou pano de saco, com pernas de calça dobradas, mangas arregaçadas e paletós abertos, chapéus de 
palha, couro ou feltro, os homens, no seu árduo trabalho, encontravam tempo para cortejar as mulheres, 
de saias longas e rodadas, batas, panos-da-costa ou vestidos de chita, com amplos chapéus de palha 
ou torços, arrastando chinelos e cheirando a suor misturado com alfazema. Tudo muito respeitoso. 
Tamboretes e caixotes serviam de assento para um “dedo de prosa”, um “gole de cachaça” ou uma 
“média de café pingado”. Ali, crianças nasciam e eram criadas, num modo de vida consagrado pelo 
tempo que o fogo destruiu e a memória não consegue apagar. A Feira da Água de Meninos era mágica, 
sagrada e profana, era a Bahia que persistia no tempo, mesclando tipos e produtos, vendendo “de 
tudo” e traduzindo a cultura popular na sua mais verdadeira e pura essência.
A sensibilidade de Verger constatou o momento preciso para registrar, era bruxo e feiticeiro... Sabia 
ver, tinha lucidez e alma para enquadrar e captar imagens e visão para congelá-las, perpetuando-as 
em eternas e saudosas lembranças, no colorido “preto-e-branco" das suas fotos.

FEIRA DA ÁGUA DE MENINOS
RETRATO DE BAIANIDADE
Francisco Senna

Na velha Cidade da Bahia, debruçada sobre as águas de Kirimurê, 
estendia-se a Feira da Água de Meninos como uma colcha de 
retalhos nas fraldas da montanha. Nascida no Cais Dourado, a Feira 
do Arraial dos Sete avançou para o sopé da Ladeira da Água Brusca 
até 1964, quando sucumbiu no grande incêndio, transferindo para 
São Joaquim o que restou na tentativa de preservar seu espírito, 
engaiolado pelas transformações urbanas e culturais.
A Feira tinha a alma do povo, o espírito do mascate e o coração do 
mercador. Ali pulsava a essência da baianidade negra e mestiça do 
Recôncavo baiano, com sua forte herança da matriz africana, do 
comércio tribal, das manifestações populares. Tudo tinha um sabor 
especial, abrasado pelo ardor das pimentas, no frigir do caldeirão 
desta Meca cultural abastecida pelas especiarias da rota do Oriente, 

pelas quinquilharias do comércio de trocas, pelo nativismo dos produtos da terra, pelas mercadorias 
da Costa d‘África e do Reino e pelas esquisitices do tráfico de espécies exóticas aclimatadas.
Água de Meninos era o centro vital da economia popular soteropolitana, que abastecia consumidores 
e distribuidores com sua gama de produtos transportados diretamente das fontes, com abundante 
qualidade e fartura tão características do meio rural, onde o lucro é sinônimo de bem-servir e o saber 
e fazer confundem-se na academia da vida. Ali o universo apresentava-se em síntese, os sinais eram 
o alfabeto da linguagem popular e o verbo se conjugava pela cartilha da confraria. Pierre Verger tudo 
via, tudo entendia, sem necessidade de tradução dos seus códigos e fixava, através de sua lente, 
mundo que persistia em sobreviver na contramão do tempo, escrevendo sua própria história engolida 
pelas chamas do incauto progresso, ávido por novos mercados.
A Feira era pura magia, na insana transformação do lodo em pérola - barroca, mundana, profana - 
que só os magos como Pierre Verger sabem captar e imortalizar. Transitava como se mergulhado em 
transe, captando o suor, o cheiro e o clamor ensurdecedor pelo espaço sagrado do solo, onde os 
deuses se alimentavam das oferendas do cotidiano, depositadas em sintonia com as forças da natureza. 
Circulava entre o balé de corpos robustos e saudáveis, de homens com torços nus e mulheres com 
seios fartos, na cosmogonia tropical do universo mestiço e sensual.
A cidade comercial, aberta para o mundo como um grande entreposto, era o porto dos saveiros, 
territórios flutuantes carregados de produtos e costumes que se estendiam das bordas do Recôncavo 
para a Feira, com suas mercadorias impregnadas de maresia e baianidade. Produtos aclimatados, 
transportados pela brisa da viração, aportavam nos saveiros fundeados, dos tipos lanxão ou tijupá, 
com seus mastros e panos de vela grande, traquete e bujarrona. Os mestres saveiristas, com suas 
tripulações e aprendizes, negros e mestiços, robustos, de pés descalços e chapéu de palha, carregavam 
mercadorias com rodilha na cabeça e cozinhavam, no fogareiro a carvão, apetitosas moquecas de 
vermelho de fundo, na flor do azeite, servidas com farinha de copioba e pimenta de cheiro, em cerâmica 
de Nagé, com muito coentro, limão e uma boa dose de aguardente.
Assim os costumes eternizavam-se nas relações humanas. Encontravam-se farinhas em saco, carvão 
e azeites em lata, galinhas em capoeira, caranguejos em corda, rapaduras em barra, manteigas e

um

TALO COM ESPINHO QUE ALIMENTA E DÁ FORÇA
lides Ferreira professor UEFS

um

A natureza foi sempre benévola com seus habitantes, humanos ou 
não; ela criou, em quase toda a terra, as condições básicas para permitir 
a vida de pessoas e de animais, mesmo nas regiões mais insólitas. Foi 
assim no semi-árido nordestino. Se, por um lado, o clima é um fator 
que limita a ação do homem e da mulher que vivem nessa macrorregião 
com 1,6 milhão de quilômetros quadrados, quase 20 milhões de 
habitantes e índices pluviométricos que variam entre 600 a 800mm 
anuais em períodos normais, e metade disso nos períodos de estiagem 
prolongada, por outro, a biodiversidade da vegetação nativa, 
especialmente nas áreas de caatinga, esconde uma riqueza inestimável, 
capaz de assegurar as condições de vida humana e animal. As espécies 
vegetais nativas, ainda pouco estudadas e conhecidas, concentram 
preciosas substâncias alimentares para os humanos e para os animais,
medicinais, aromáticas etc. que se somam a valiosos recursos minerais distribuídos em vários pontos da 
região.

Para os seus~ habitantes, nos períodos que antecederam aos processos de urbanização e de 
mdustrialização, havia duas alternativas: para aqueles (poucos) que detinham a posse da terra, a
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pecuária extensiva e predatória constituiu-se na principal atividade econômica emfa toda a história 
de ocupação do território semi-árido; para a grande maioria da população, desprovida de bens 
restava a alternativa de conhecer a fundo as condições geofísicas, climáticas, a fauna e a flora e,’ 
de forma criativa, utilizar-se de sua bravura e sabedoria para obter os meios de sobrevivência. E 
aí a presença do sertanejo - não apenas um forte, como bem disse Euciides da Cunha, i 
também bravo e criativo - destaca-se pela sua capacidade de transformar as adversidades 
possibilidades efetivas para produzir os meios de sobrevivência.
Para extrair da seca caatinga os meios de sobrevivência, o sertanejo precisava conhecê-la e 
desvendá-la; conhecê-la por dentro para, a partir daí, estabelecer uma relação de parceria. Foi 
quando descobriu o Caroá (Neoglaziovia Variegata), palavra tupi que significa talo com espinho. É 
uma das poucas plantas que durante longos períodos de seca mantém sua coloração natural no 
meio da caatinga, pela sua capacidade de retenção de água e de resistência às estiagens 
prolongadas. E uma bromélia fibrosa de poucas folhas, de flores sortidas e dispersas e de coloração 
viva, muito apreciada nos dias atuais nos ambientes requintados como peça de decoração. Durante 
séculos, o caroá foi utilizado para suprir necessidades domésticas dos indígenas, dos camponeses 
e da população em geral, a exemplo, produção artesanal de cordas, instrumentos de caça e de 
pesca, cabrestos, adereços, aiós, arupembas (peneiras confeccionadas com talas de ariri) e até 
casacos para proteger o homem e a mulher das agruras do tempo e da própria caatinga, o que já 
anunciava o seu potencial econômico e que viria a ser utilizado no governo de Landulpho Alves 
(1938-42) que, com o discurso de criar alternativas para manter o sertanejo em sua terra nos 
períodos de seca, propiciou o surgimento de muitos empreendimentos econômicos lucrativos 
extração predatória da fibra do caroá.

planta? exlntas56 C°ntÍnUaSSe 3 S6r eXtraído para fins econômicos, podería ter entrado na lista das

LaTDivTrsTfrnmMn H8? ® “"í1™.3 3 ajudar na sobrevivência de muitos sertanejos nos dias 
1 , comunidades rurais ainda se valem dele como fator de geração de renda através

daat'V'dad! artesana : sao variadas as peças utilitárias e decorativas que incorporam a arte de 
artesaos e artesas sertanejos e encantam todos os que as vêem. Hoje, ao contrário do que ocorreu 
oassandnda°’ 3 sabedona.do sertanej° levou-o a compreender melhor a importância do caroá 
com ! f mcorporar a dimensão da sustentabilidade: extrair as folhas para a atividade artesanai 
sem exterminar as plantas, garantindo a sua preservação.

3 através da arte de fotografar. Conseguiu, com sua capacidade e 
mvejave,s: nao aPenas registrar o processo de extração do caroá no Nordeste mas 

ambem a paisagem do sertão e a vida do sertanejo - suas expressões de simplicidade 
2 ;™ldade’ cora9em - e a sua dor, decorrente de uma situação humilhante e opressora Verger 
nnrd^t 3 9r3nde Pr°eZ3’ 3tr3vés de SUaS f°tOS’ de retratar a real'dade do cidadão sertanejo 
díettoTnm6’ a°Hmasmo tempo' anunciar que aquela gente é reconhecidamente a portadora do
rnmhdm i V! d!Fna' 6 qUe ° ,3l° d° Caroá’ que pode machucar com o seu espinho, pode 
também alimentar vidas, culturas e a própria natureza.
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A atividade econômica cresceu com o advento da 2a Guerra Mundial, permitindo o surgimento de 
varias fábricas para a produção de cordas, sacarias etc. para o mercado interno e para a exportação. 
O processo de extração da fibra, no entanto, continuou distante de qualquer forma de modernização. 
Homens, mulheres e crianças, sábios e manhosos, precisavam desbravar a caatinga, superar a 
ausência de caminhos, enfrentar os animais peçonhentos e as plantas espinhosas para coletar as 
folhas do caroá, que chegam a 1,80m de comprimento e a três centímetros de diâmetro. Cada 
folha tem apenas 10% de fibra. Os 90% restantes, representados pela polpa, nunca foram 
aproveitados com fins econômicos, embora ela seja apreciada por alguns animais, como bovinos, 
caprinos e ovinos e seja utilizada como fertilizante; em alguns casos, é também destinada a fins 
medicinais. Transportadas em feixes pelos próprios sertanejos - e em parte do trajeto, onde as 
condições permitiam, em lombo de jumentos - as folhas do caroá chegavam ao local do 
desfibramento.

OS HERÓIS DO SERTÃO NA FOTOGRAFIA DE VERGER
Franklin Maxado poeta, jornalista e idealizador do Museu da Casa do 

Setão da Universidade Estadual de FEira de Santana (BA)

O vaqueiro - um dos heróis da colonização dos sertões brasileiros 
- e um tipo que até hoje é encontrado. A tradição mantém-se, 
embora com a adaptação às coisas modernas e às novas 
técnicas de criação do gado vacum.
No Nordeste, ainda é uma profissão bastante prestigiada, pois 
exige experiência, coragem, destreza e dedicação, entre outras 
qualidades.Tres momentos marcaram esse desfibramento. No primeiro, que antecedeu à utilização econômica, 

a extração da fibra era feita totalmente de forma manual: a folha era pisada, com a utilização de 
pedras, para separar a fibra da polpa; no segundo, inventou-se o farracho - um engenho bastante 
rústico feito com tronco de madeira em forma de forquilha que era fincado ao chão, havendo na 
forquilha duas lâminas, uma fixa e outra móvel, nela sendo pendurada uma pedra com peso 
suficiente para gerar a pressão capaz de possibilitar separar a fibra da polpa. A lâmina móvel era 
interligada com uma corda de caroá a um pedal feito de vara, permitindo ao farracheiro movimentá- 
la para cima e para baixo para introduzir as folhas do caroá e assim proceder ao desfibramento; 
no terceiro e último momento, pelo processo industrial, através das centenas de usinas de 
desfibramento que se instalaram no Nordeste, partindo de Pernambuco.
O caroá é uma planta nativa da caatinga nordestina e nunca foi cultivado em campos específicos: 
nasce, cresce e é extraído no meio da caatinga. Mesmo registrando-se alguns estudos anteriores, 
foi na década de 1980 que a atenção de pesquisadores foi despertada. Eles têm procurado 
compreender e resgatar a sua importância econômica, cultural e ambiental para o sertanejo e 
para toda a sociedade nos períodos específicos da história.
Mas a utilização do caroá como atividade econômica durou pouco menos de uma década. Três 
foram os fatores principais que determinaram a sua decadência: a concorrência internacional do 
mercado de fibras, especialmente a juta, a partir do final da 2a Guerra Mundial; a ampliação dos 
campos do emergente sisal que entrou na disputa pelo mercado de fibras duras voltadas para a 
sacaria e a aniagem em geral; e a extração predatória, sem nenhuma preocupação com a sua 
preservação, reduzindo substancialmente a oferta. O caroá estava escasso nas caatingas

Como uma figura marcante, o vaqueiro também foi foco das 
sensibilidades estética e histórica de Pierre Verger. Ele o 
fotografou em Feira de Santana, na Bahia, cidade bem 
característica desse ciclo do couro e que até presentemente 
apresenta uma secular feira semanal de gado 
Aliás,

comum.
a fama dessa feira atraiu a visita imperial de D. Pedro II em meados do século XIX

vaquSrnfp^^rh6, 08 Verger ,ocali2aram ° «queiro em corridas de mourâo, ou
coS ÃlL d Paraiba'exlbl"d° as aaaa habilidades em cima de um cavalo e em derrubar bois 

. Alem de serem documentos, as fotos deslumbram pelos seus ângulos estéticos.
O vaqueiro é assim uma 
no interior e depois com 
descendentes.

figura mestiça, primeiramente dos portugueses com as índias encontradas 
i as negras escravas trazidas das costas da África. Depois, entre seus

Como o litoral da colônia era mais para a cultura da cana-de-açúcar, as primeiras reses foram
Para Nutras reoiõaesaPdanT V|Cente ® 33 C3PÍt3'Salvador' DeSS6S portos'foram sendo levadas 
estabelPPPnH 9 adentra"d° Pel°s sertões, seguindo por margens de rios com os colonos
Francisco,etranspasaandOd0^raSóutros?im!tes defeiTasS ** ^ ^ 6 àS d° Ri° S8°

o vaqueiro foi um dos “colonizadores" pioneiros, tendo de produzir quase tudo para a sua subsistência 
no isolamento dos sertões. Além dos cuidados com o gado - incluindo cavaloscabras^ carneiros
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CACHAÇA
EXERCÍCIOS DE RECONHECIMENTO E 

MEMÓRIA DAS OCUPAÇÕES E SABERES SERTANEJOS
Fernanda Carvalho historiadora

galinhas, teve de fazer uma roça para o plantio de mantimentos, como mandioca,porcos - e com as 
milho, feijão, batata e abóbora, basicamente.
Todavia, a principal criação era a da vaca. Dela tirava o leite para o cambreche ou para a sua 
refeição matinal, fazia a coalhada e o requeijão que podiam durar muitos dias. Também a sua 
carne que, salgada e seca ao sol, ou ainda moqueada, conservava-se mais tempo. E o couro, com 
o qual fazia móveis, dormitórios, selas, arreios, cordas e tantas outras utilidades ali precisadas. 
Notadamente, vestimentas para enfrentar o mato espinhento, a vegetação alta e os galhos secos

A intensidade solar dos sertões brasileiros impressiona mesmo 
aos olhos mais acostumados a ambientes semi-áridos. Pierre 
Verger, em sua foto - reportagem na região de Vitória de Santo 
Antão, em Pernambuco - nos aproxima de uma espécie de 
inscrição em alto- contraste, dando-nos a conhecer imagens 
particulares da “terra ensolarada e remota” a que se referiu Glauber 
Rocha nos anos 1960.
Os registros que Verger fez em Pernambuco, na década de 1950, 
descrevem parte das fases do trabalho em um engenho de açúcar 
e documentam, em sua longa duração, o modo de funcionamento 
das estruturas sociais e produtivas do sertão.
Aqui, importarão menos os motivos e as técnicas para a captação 
fotográfica e mais a temática retratada por Verger: o homem brasileiro do agreste. Das ambiências 
cromáticas promovidas pelos canaviais verdejantes, pelas paredes caiadas das moradias da comunidade, 
pelas lâminas prateadas das pás do arado, pelo amarronzado dos tonéis de pinga, pela brancura da 
farinha torrada e pelo mel dourado emergem singularidades.
O estabelecimento dos complexos açucareiros no litoral brasileiro remonta às duas primeiras décadas 
do século XVI. De suas dependências rudimentares, operadas e assistidas por mão-de-obra escrava até 
o final do século XIX, diversos produtos ganharam os mercados internos e externos. Das casas dos 
engenhos, onde ardiam fogos vivos, como da casa de purgar e da casa de farinha vieram muitas riquezas 
e delícias.
Se o cultivo da cana-de-açúcar - crioula no princípio, e caiana a partir do século XVIII - era essencial à 
manutenção das plantation e do Sistema Colonial, o da mandioca (Manhiot utilíssima) e o do milho, 
aprendidos com os índios, e o do feijão tornaram-se obrigatórios, pois que gêneros para garantia da 
subsistência da gente dos bangüês e das lavras de ouro e diamantes.
Contra a fome e as dificuldades regionais, assim como para o suprimento das exigências do mercado 
internacional, o Brasil criou uma pauta de fabricos que informou nossa cultura material e configurou 
hábitos de consumo ancestrais, dos quais constam as aguardentes, o melado, os açúcares refinados ou 
mascavos, o melaço, a rapadura, o beiju, o mel-de-pau, a canjica de milho e os doces, como os de 
marmelo e caju, em calda ou cristalizados.
A cachaça ou aguardente da terra, também conhecida como abre-bondade, chica-boa, lágrima-de-virgem, 
marvada, omim-fum-fum, santinha, proveniente da garapa extraída em moendas e destilada em 
alambiques, teve inúmeros usos no Brasil Colonial. Moeda de câmbio exigida pelos mercadores africanos 
na entrega de escravos para o tráfico negreiro, a jeribita (como a cachaça era conhecida na África) foi o 
primeiro produto de exportação brasileiro em larga escala; ingrediente da jacuba, mingau feito de farinha 
de mandioca, água ou leite, açúcar ou mel, que era a primeira refeição entre os escravos de eito e 
alimento energético para os escravos que mineravam em rios gelados; fonte de alegria para o espírito 
dos trabalhadores livres pobres. De trago curto e seco, a pinga ajuda, ainda hoje, a suavizar as dificuldades 
do dia-a-dia. Seus inúmeros nomes não nos desmentem!
A aguardente de cana, aperitivo ora popular entre as elites metropolitanas brasileiras do século XXI, 
nem sempre teve apreço entre os poderosos. Utilizada em práticas como o jongo, tomada nas 
comemorações de casamentos e batizados na roça, servida nas rodas de samba e celebrada em músicas, 
usada para curar ferimentos e dores nas costas e em garrafadas mágicas nas poções para “todo o mal”, 
a bebida assume a feição do Brasil: multifacetada.
A preparação de receitas mestiças, oriundas das cozinhas das sinhás, onde fumegavam tachos de 
cobre ou flandres com frutas cozidas em calda de açúcar, o melado vindo das caldeiras para preencher 
as formas de rapadura e os disputados “pães dos trópicos” ou tapioca, regados com mel-de-pau para 
atenuar a secura da massa de mandioca torrada com ajuda de rodos, era composta de elementos 
recorrentes da vida cotidiana que nos ajudam a compreender alguns de nossos usos e valores tradicionais.

das caatingas.
Tinha de ser valente e auto-suficiente para morar sozinho naqueles ermos. Corajoso e previdente, 
cavando cacimbas para ter água nas temporadas de seca. A estas muitos chamam de vaquejadas 
que, naquela época, eram acontecimentos para buscar o gado solto nos campos gerais sem cercas. 
Ou para trazer o boi arredio, fujão arremetedor ou corrão. O cavalo foi fundamental em sua tarefa. O 
cão também muito o ajudou, servindo ainda de guarda no terreiro das casas. As reses trazidas eram 

currais e cercados da fazenda. Neles, apartavam os bezerros, as crias gordas e os boispresas nos 
erados para vender, curar ou contar.
O vaqueiro era nessa prática um trabalhador independente, não tendo quem lhe mandasse 
diretamente, pois sabia bem a sua função. O patrão dono do gado morava distante. Quando aparecia 
ou mandava um representante, era para ajuntar, contar e apartar as cabeças, separando um quinto, 
ou seja, 20% para o peão como pagamento. Assim, era mais um sócio do que um empregado. 
Muitos vaqueiros depois arranjavam terras e viravam pequenos fazendeiros, construindo uma casa 
melhor com paredes de adobes, rebocadas e caiadas, já tendo cobertura de telhas de barro cozido. 
Dessa maneira, a sua casa sofisticou-se e não era mais o rancho de pau-a-pique com cobertura de 
palha de palmeira perdido no meio do mundo. Ou mesmo de paredes de sopapo, isto é, paus fincados 
com varas entrelaçadas e amarradas com cipós, enchidos com barro nos vazios, a chamada casa 
de sapé.
A ótica fotográfica de Pierre Verger não deixou escapar a imagem antropológica do vaqueiro 
como um cruzamento das três raças formadoras da sociedade brasileira. Como tal, ainda tem a 
fusão de costumes, idiomas e de outros aspectos. Deu um tipo chamado de caboclo, de pele 
morena brilhante pelo sol, cabelos escuros, lisos ou anelados, olhos castanhos escuros e de
porte magro.
Aprendeu a aboiar, ou seja, a emitir um canto de trabalho chamado de aboio. Este é um canto 
gutural monocórdio e dolente que acalma o gado e ajuda a conduzi-lo para o curral ou para o pasto, 
bem como tocá-lo para outra parte, quer junto em boiada ou em pequeno grupo de reses.
Suas vestimentas apresentam diferenças entre regiões. Às vezes, o chapéu tem abas grandes, 
estes tendo sido utilizados depois pelos cangaceiros e jagunços. Em outras zonas, o chapéu é um 
casquilho com abas curtas. Em alguns, há enfeites e quebrados.
Muito próximos do vaqueiro são o toureiro, o carreiro, o pastor, o tropeiro, o amansador de brabo e 
o jóquei.
Descendente do cavaleiro medieval, o vaqueiro gosta de sua montaria e de seus trajes de couro e 
zela por eles. Os trajes são como uma verdadeira armadura, enfeitados por costuras pespontadas 
com recortes sinuosos e de desenhos barrocos. A sela e os arreios, idem. Quando não está labutando 
com o gado, é como qualquer outro roceiro. É o chamado tabaréu, na Bahia; matuto ou capiau, no 
restante do Nordeste; e caipira, no Centro-Sul do país.
Decorrente da aculturação, seguindo o modelo dos filmes de faroeste, empresários e autoridades 
estão sempre realizando vaquejadas e rodeios, nas quais o vaqueiro se tornou uma imitação dos 
“cow-boys” ianques.
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Das grandes amplitudes do campo nordestino, Pierre Verger selecionou como tema central de seu 
registro indivíduos em sua lida, na lavoura, descalços, protegidos do sol por seus chapéus de palha e 
entre construções e puxados cobertos de sapé, processando colmos da cana, torrefazendo farinha de 
mandioca, extraindo mel silvestre, queimando bagaço de cana para utilização como combustível em 
fornalhas e forragem para o gado, além do transporte nos lombos dos burros da aguardente, 
acondicionada em pequenos tonéis, até a vila próxima para engarrafamento.
Se, como quer Susan Sontag, o fotógrafo preserva e consagra um inventário da transitoriedade, as 
fotografias de Verger atribuíram importância a sujeitos comuns e às suas especificidades 
pequena fatia do tempo. Suas representações desses matutos, ocultando o típico mais do que o 
revelando, nos atraem e nos provocam, informando-nos acerca da diversidade cultural brasileira e 
da necessidade da reafirmação tanto da legalidade estética de nossas práticas culturais, quanto da 
dimensão ética de nossas práticas sociais.

canoa deslizar mansa por entre as correntezas. Viu o canoeiro ser âncora quando, de um pulo, se 
planta em terra, sossega o embalo da embarcação, estende a prancha e oferece ajuda na mão 
estendida para os que descem. Verger não perdeu o lance do equilíbrio de homens e de mulheres 
sobre a prancha, habilidade que o ribeirinho adquire desde que, na vida, ensaia seus primeiros passos. 
E do rio, quanto mais tempo no passar, mais firmeza.
Pelo registro que deixou, há de se crer que os beiradeiros, no vai-e-vem entre as margens, as canoas
de todos os tamanhos e os canoeiros de músculos retesados foram os modelos prediletos do fotógrafo 
em sua viagem pelos lados do Nordeste. Percebeu e registrou que a simplicidade de viver à margem 
do São Francisco dá a essa gente o mesmo desejo de transparência das águas do seu rio: canoeiros, 
pescadores, passageiros e passageiras, lavadeiras e feirantes, sempre humanizando a paisagem.
Permanece no Baixo São Francisco o trabalho no remanso das águas e na chã das várzeas como 
meio de sobrevivência; o Velho Chico garantindo a bonança para os beiradeiros, apesar de não ser 
mais o mesmo rio de Verger, profundo e piscoso. Mas o legado continua e os homens que nascem ou 
vivem na região ainda acalentam sonhos e mantêm o respeito às tradições e a crença sempre renovada 
nos mitos que rondam as margens.

numa

EMBARCAÇÕES - PENEDO
A cultura construída no Baixo São Francisco é rica em lendas e superstições que passam de boca em 
boca, povoando o mundo imaginário de sua gente. Entre outras histórias mirabolantes, que por certo 
chegaram a Verger, existe a crença entre seus canoeiros de que o rio também dorme. E de tanto 
crerem, avisam logo aos mais jovens, nas animadas rodadas de bate-papo no porto das canoas, que 
respeitem os enigmas das águas e os seres invisíveis que nelas habitam. Dizem com ar de mistério 
que, uma vez por ano, em uma noite que ninguém sabe qual é, o Velho Chico descansa. Sempre à 
meia-noite. A correnteza pára, a cachoeira congela.
Ouve-se falar que é lindo o espetáculo, mas quem já o viu, ninguém sabe. A água fica inerte e seu 
borbulhar emudece. A mãe d'água emerge das profundezas, gloriosa, e vem pentear seus longos 
cabelos à luz do luar, tentando seduzir algum canoeiro desavisado. Os peixes acomodam-se quietos 
no leito mais fundo do rio, enquanto humanos que perderam a vida afogados afloram à pele da água 
e são levados pelo clarão das estrelas às delícias do céu!

CANOEIROS E CANOAS
Cármen Lúcia Dantas museóloga

Chegar a Penedo, em Alagoas, pelo São Francisco é descortinar 
um belo cenário com as águas do rio emoldurando a paisagem da 
secular cidade, relicário de História, de Arte e de Gente, cuja 
colonização nasceu do caminho fluvial aberto pelos desbravadores 
dos séculos XVI e XVII. Povoando a região, eles trouxeram 
influências e tradições que imprimem, ainda hoje, uma 
particularidade fidalga aos nascidos no rochedo.
Foi essa imagem que encantou Verger no início dos anos 1950 
quando de sua viagem pela região sanfranciscana à procura de 
motivos que satisfizessem a simplicidade e a sensibilidade do seu 
olhar. Encontrou uma cultura farta em hábitos, costumes, linguajar 
próprio, modo de vida, alimentação típica e em tantos outros laços 
que estabelecem o grande vínculo entre as populações que vivem 
da fertilidade que o rio propicia.

Fiel adepto da estética do natural, Verger pintou, com o verde de seus olhos, toda essa paisagem ribeirinha 
que se entregava mansamente aos avanços de suas descobertas. Registrou a cidade com seu campus 
arquitetônico de séculos passados, suas igrejas e casario; misturou-se com os feirantes na tagarelice da 
rua da praia, por entre vasos de cerâmica, cestos de taboca e esteiras de piri-piri que chegavam dos 
povoados próximos para o grande acontecimento público que é a feira dos sábados, em Penedo. Mas o 
seu olhar brilhou mesmo e mais intensamente quando se voltou inteiro para o grande rio!
No remanso das águas, rodopiou feito menino feliz ao encontro da paisagem. As canoas com suas 
velas abertas a borboletear pelas águas barrentas do belo rio; as de tolda, as maiores e mais confortáveis 
do Baixo São Francisco, hoje raras, deslizavam por sobre as águas, levando mercadorias e passageiros 
de uma margem a outra, ajudando a tecer a rede das relações ribeirinhas. O vapor Penedinho a apitar 
na Vila Nova, anunciava as novidades que vinham da Bahia.
E ainda, como era de costume, o fotógrafo/etnógrafo trouxe para as suas fotos a consistência dos detalhes, 
também da paisagem humana, como se tirasse o lacre do que está além das aparências, nos enigmas 
e nos vieses da alma. Porque Verger não flanava pela obviedade das superfícies rasas. Ao contrário, 
mergulhava fundo até conseguir a imagem da resistência, mapeando a intimidade do quase inatingível. 
Via o que poucos alcançam. Exercitou o prazer de olhar no outro o que deveria levar a muitos. Expôs 
as minúcias da natureza transmutada no jeito de ser ribeirinho. Nessa perspectiva, o Baixo São 
Francisco, e sobretudo Penedo, foi um campo aberto aos seus registros.
Viu o canoeiro enfrentar a fúria das águas com a habilidade de quem conhece bem 
temperamentais do seu rio. Domá-lo com a firmeza e a experiência que só o tempo concede e fazer a

Ninguém deve perturbar o sono do rio. É momento sagrado, como sagrado é o rio para os nativos das 
ribeiras. Como sagrada era a imagem para o olhar poetizado de Pierre Verger.

CULTOS AFRO - BRASILEIROS
OS LIMINARES ELUSIVOS DO SEGREDO 

A RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA NA FOTOGRAFIA DE
PIERRE VERGER

Lisa Earl Castillo doutora em letras pela UFBA e 
Luis Nicolau Parés professor de antropologia da UFBA

A maior parte da obra fotográfica de Pierre Verger sobre as 
religiões de matriz africana no Brasil foi produzida na Bahia, r.__ 
dez anos posteriores à sua chegada em 1946. Seus primeiros 
trabalhos detalhados sobre o assunto foram publicados na década 
de 1950, na França. Foi apenas em 1981, com o lançamento do 
livro Orixás, que a fotografia de Verger sobre essa temática atingiu 
o grande público brasileiro. Nos anos a seguir, Orixás tornou-se 
uma obra de referência, quase um ícone da Bahia, sendo suas 
fotos reproduzidas em inúmeras publicações e, mais 
recentemente, também na Internet.

nos

No acervo de negativos que Verger tirou nos terreiros, encontramos numerosos retratos de pessoas
que vieram a ser lendarias no universo do Candomblé, algumas inclusive através dessas fotografias, 
verger também documentou as festas públicas para os orixás e os eguns, incluindo imagens dos 
orixás manifestados em seus devotos. Há registros de consultas entre especialistas religiosos e clientes,

os arrancos
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de rituais de oferendas na praia, de procissões, como a das Águas de Oxalá, de altares ou 
assentamentos, internos e externos, e de outros rituais de caráter mais privado, como as obrigações 
de iniciação e de oferendas animais. Suas fotografias, incontestavelmente, contribuíram de maneira 
marcante para a projeção pública de uma imagem estilizada e, portanto, dignificada do Candomblé. 
Contudo, entre o povo-de-santo, algumas dessas imagens não deixam de ser problemáticas, pois 
expõem ao olhar profano situações consideradas privadas ou secretas.
Nas fotografias de Verger, a presença desse tipo de imagem gera um polêmico e tenso encontro 
entre os aspectos mais privados de uma religião iniciática, baseada no acesso restrito a 
determinados aspectos do saber, e o olhar, por vezes indiscreto, da câmara que revela e torna 
público o que supostamente deveria ficar oculto. Sua máquina registrou imagens da face mais 
externa e pública dos terreiros e de cenas mais fechadas e secretas, também perpassando pelos 
espaços liminares de ambigüidade. Os retratos, por exemplo, são um gênero visual muito antigo e 
querido enquanto imagens de iniciados incorporando as divindades ou de rituais semiprivados, 
apesar de serem cada vez mais aceitas por alguns sacerdotes, são vistas com receio por outros. 
As fronteiras entre o permissível e o proibido são variáveis e circunstanciais, dependendo de 
quem tira a foto e da circulação que a imagem vai ter. Porém, há certas imagens de rituais privados 
de iniciação e de sacrifícios animais que os praticantes consideram, de modo geral, transgressoras 
e indesejáveis.
Para compreender a rejeição a esse tipo de fotografia nos terreiros, deve-se levar em conta que 
no Candomblé o acesso ao saber esotérico é domínio exclusivo das pessoas que foram iniciadas. 
Os chamados "fundamentos” são divulgados aos iniciandos pouco a pouco, ao longo dos anos, de 
acordo com o grau iniciático e a capacidade da pessoa. Aqueles com mais saber ritual detêm 
maior poder religioso, portanto, a preservação do segredo é o mecanismo básico que estrutura e 
mantém a hierarquia do corpo sacerdotal. Daí o estrito controle que os líderes religiosos exercem 
sobre a transmissão do conhecimento e a transgressão que supõe revelar indevidamente os 
fundamentos como, por exemplo, através da fotografia. Essa centralidade do segredo na 
organização do poder religioso é uma condição fundamental nos cultos de orixás, voduns e inquices, 
tanto na África como no Brasil.
Porém, no Candomblé do Brasil, o segredo e as estratégias da ocultação ganharam maior 
importância como resultado de um quadro social específico. Durante boa parte da sua história, as 
religiões afro-brasileiras foram repudiadas pela sociedade e perseguidas pela polícia como atividade 
criminosa. A sobrevivência dos terreiros dependeu, em grande medida, da sua invisibilidade, da 
sua capacidade de se esconder das autoridades. Contudo, por volta de 1930, iniciou-se um processo 
de gradativa valorização e reconhecimento social da instituição religiosa. Nesse processo, o discurso 
etnográfico exerceu uma função importante junto a outras formas de produção cultural, como os 
romances de Jorge Amado. A curiosidade intelectual de médicos, jornalistas, escritores, etnólogos 
e outros e a circulação dos seus textos na esfera pública em muito contribuíram para aumentar a 
visibilidade social do Candomblé, trazendo à luz a existência de uma rede de solidariedade entre 
os terreiros e os membros da elite intelectual. Tal visibilidade, embora trouxesse um certo prestígio 
para o povo-de-santo, também gerou alguma ambivalência, pois o deixava mais exposto ao olhar 
das autoridades e, portanto, vulnerável à repressão, o que colocava um dilema para os terreiros: 
deveriam fugir dessa nova visibilidade e suas possíveis ameaças, ou abrir-se para ela a fim de se 
aproveitarem dos seus benefícios?
Foi na década de 1940, na seqüência dessa mudança sociocultural, que Verger, com a sua bagagem 
de fotógrafo de vanguarda e de repórter jornalístico, chegou à Bahia e começou a freqüentar os 
terreiros acompanhado de sua Rolleiflex. Até então, apesar da existência de um discurso etnográfico 
já importante sobre o Candomblé, ninguém tinha fotografado de forma sistemática o seu complexo 
universo ritual. Nesse sentido, Verger foi, incontestavelmente, um pioneiro, fato que contribuiu 
para facilitar o seu trabalho fotográfico nas comunidades religiosas. Em casas como o llê Axé Opô 
Afonjá e, mais tarde, o llê Axé Opô Aganju, com as quais mantinha vínculos religiosos, Verger 
realizou um grande número de fotos, o que reflete a confiança que os sacerdotes depositavam 
nele. Porém, as imagens tiradas nesses terreiros sugerem que ele enfrentou certas limitações em 
termos dos espaços e dos rituais que lhe foram permitidos fotografar. Só em alguns poucos terreiros, 
como os de Pai Cosme, Nonó de Brotas e Waldemar, Verger conseguiu fotografar rituais de acesso 
mais limitado, como sacrifícios animais e ritos de iniciação.

Em 1949, Verger publicou, na revista O Cruzeiro, algumas das suas primeiras imagens do 
Candomblé. Porém, outros o antecederam nesse caminho. Já em 1917, Manuel Querino publicara 
fotos dos pejis ou altares do famoso terreiro do Gantois. As primeiras fotos de pessoas com o 
orixá manifestado foram publicadas na década de 1930, nos livros de Arthur Ramos e Edison 
Carneiro. Este último, que na época trabalhava como jornalista, foi o primeiro a assinalar a existência 
de certos limites em relação à fotografia, sugerindo que algumas fotos que ele possuía podiam 
“fazer furor” se fossem publicadas.
Ora, as primeiras fotos de sacrifícios animais e rituais de iniciação foram publicadas pelo cineasta 
francês Henri-Georges Clouzot, em 1951, na revista francesa Paris Match. Poucos meses depois, 
O Cruzeiro publicava uma reportagem semelhante, intitulada As Noivas dos Deuses Sanguinários. 
Dezenas de imagens do fotógrafo José Medeiros mostravam, com insistência, o derramamento de 
sangue sacrifical no corpo humano. Nos terreiros baianos, o efeito desse segundo artigo foi o 
mais devastador, pois na época O Cruzeiro tinha grande difusão no país. Hoje, mais de meio 
século depois, entre os iniciados mais velhos ainda há quem lembre as ondas de choque que se 
produziram quando a matéria saiu. Na perspectiva do povo-de-santo, a divulgação dessas imagens, 
além de violar o segredo, do ponto de vista religioso, só podia piorar a imagem pública do 
Candomblé. De certa forma, a polêmica sobre esses artigos simbolizou a encruzilhada discursiva 
entre a visibilidade e a invisibilidade social enfrentada pelos terreiros em meados do século XX, 
alertando e sensibilizando o povo-de-santo sobre os perigos da câmera.
Os eventos da década de 1950 parecem ter deixado sua marca também em Verger, que na época 
estava começando a aprofundar seus estudos sobre a religiosidade afro-brasileira. A direção de O 
Cruzeiro, antes de procurar Medeiros, entrou em contato com Verger, a fim de publicar imagens 
semelhantes que ele tinha capturado nos terreiros baianos. Sensibilizado pela polêmica gerada 
nos terreiros pelas fotos de Clouzot, Verger não disponibilizou seu material. Todavia, ele retirou da 
boneca de Dieux D'Afrique, seu primeiro livro sobre a religiosidade africana e afro-brasileira, então 
no prelo na França, três das imagens mais críticas. Quando a editora se opôs a essas mudanças, 
Verger optou por enviar o projeto desse livro à editora de Paul Hartmann, que o publicou em 1954 
sem aquelas imagens, mas com outras, de rituais de iniciação na África. Cabe notar que, nesse 
período, enquanto estava realizando pesquisa etnográfica para o Instituto Francês da África Negra 
(IFAN), no Dahomey, Verger foi iniciado no sistema de adivinhação de Ifá. Nesse liminar entre as 
exigências da academia e as da religião, Verger reclamava da dificuldade de conciliar a obrigação 
do segredo com a sede do Instituto por publicações.
Não sabemos se a controvérsia levantada pelas fotos de Clouzot e Medeiros teria sido um dos 
motivos que levaram Verger, nos anos a seguir, a reduzir sua produção fotográfica, dedicando- 
se cada vez mais a textos escritos. Entretanto, no início da década de 1980, após a liberação 
dos terreiros da fiscalização policial, Verger, aproveitando um clima social que parecia mais 
favorável ao Candomblé, publicou no livro Orixás as mesmas cenas de iniciação que tinha feito 
questão de retirar de Dieux D’Afrique 30 anos antes. Poucos anos depois, embora de forma 
independente, imagens dos ritos de iniciação começaram a ser exploradas pelas igrejas neo- 
pentecostais na tentativa de convencerem seus “crentes” de que o Candomblé se reduz à 
adoração do diabo cristão.
Contudo, seria um equívoco pensar na fotografia de Verger sobre a religiosidade afro-brasileira 
apenas em termos de suas imagens de ritos de iniciação e sacrifício. De fato, esse tipo de imagem 
constitui uma parte muito pequena do seu acervo total. A obra de Verger sobre o Candomblé 
destaca-se muito mais pelo seu valor histórico, havendo um grande reservatório de retratos dos 
líderes religiosos daquela época, hoje preciosos objetos de memória. Nesse sentido, o projeto 
fotográfico de Verger não se opôs à visão do povo-de-santo, pois deu continuidade a um uso bem 
antigo da fotografia no Candomblé. Já desde o século XIX, os retratos emoldurados de personagens 
importantes ocupam lugares de destaque nos terreiros, mantendo viva a memória dos sacerdotes 
de outrora. Nesses retratos, o fotografado pode se apresentar em roupa civil ou em elegante 
roupa ritual, mas nunca com as vestimentas usadas pelo orixá. Tiradas fora do contexto ritual, tais 
fotos são feitas com o sujeito posando, muitas vezes encarando o olhar do espectador, ou seu 
antecedente original, o fotógrafo. O retrato posado implica o acordo prévio do fotografado, a 
possibilidade de arrumar-se para a máquina e, portanto, de participar e até de controlar a produção 
cuidadosa de uma representação bela e digna.
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Nos terreiros mais antigos da Bahia não é pouco freqüente encontrar, ao lado dos retratos 
fotográficos de seus sacerdotes mais ilustres, uma advertência escrita proibindo tirar fotos. Essa 
aparente contradição tem sua lógica interna: o problema não é a fotografia em si, mas o estreito 
controle sobre a sua produção e veiculação. É a comunidade religiosa que decide e autoriza quem 
pode tirar fotos, quando e onde, dependendo de quem seja o fotógrafo, da sua relação com o terreiro, 
e do uso final que vai se fazer das imagens. Esse controle seletivo sobre a fotografia é um exercício de 
poder, uma estratégia para defender-se em um contexto social repressivo.
Como contraponto ao rigor das casas mais antigas, nos terreiros de origem recente a atitude é mais 
liberal. Sem a possibilidade de reivindicar o prestígio conferido pela antiguidade, estes parecem até 
estimular o uso da fotografia e do vídeo, como se a acumulação de um arquivo visual pudesse ajudar 
a construir sua história, mesmo que ela seja só de ontem. Como observa Susan Sontag, além de 
simplesmente registrar o passado, a fotografia também serve para inventá-lo, ao cristalizar um momento 
específico, separando-o de uma série infinita de outros que, por não serem registrados, vão se perdendo. 
Geralmente são as próprias pessoas da casa que tiram as fotos, ou pessoas que eles convidam para 
fotografar, com expectativa de que as imagens circulem apenas entre os membros do terreiro. Nessas 
casas, uma regra mais ou menos consensual diz que os rituais públicos podem ser fotografados; fotos 
dos rituais privados, entretanto, são proibidas. Contudo, a tentativa de definir os contornos exatos do 
segredo, dos liminares entre o saber público e o fundamento religioso, do que pode ser exposto e do 
que deveria permanecer oculto é uma tarefa difícil e, como demonstra a grande diversidade de opiniões 
a esse respeito nos terreiros, provavelmente fútil.
Em última instância, a potencial ameaça da fotografia para o Candomblé surge da relação incontrolável 
entre o espectador e a imagem, pois a imagem, ao contrário do texto, não comporta nenhum limite 
interpretativo. Às vezes, o espectador alheio às religiões afro-brasileiras sente-se atraído, até fascinado 
pelo exotismo de costumes desconhecidos e pelo esteticismo com que foram retratados. Há pessoas, 
entretanto, que podem apresentar uma reação adversa, uma repulsa visceral diante de imagens que 
julgam ser incompreensíveis, esquisitas ou bárbaras. Nesse caso, pouco adianta explicar que o sangue 
sacrifical tem um significado teológico, simbolizando a força vital e a geração paradoxal da vida através 
da morte. A exibição de certas imagens corre sempre o risco de reforçar preconceitos contra práticas 
já por si socialmente discriminadas.
No início do século XXI, vivenciamos uma época em que os terreiros não são mais perseguidos pelas 
instituições estatais, mas tombados por elas. Por outro lado, na esfera pública, nós somos bombardeados 
por um fluxo incessante de imagens competindo em espetaculosidade. O que outrora chocava hoje 
mal consegue captar a atenção do apressado cidadão contemporâneo. Quando fotografias de iniciadas 
de cabeça raspada e pintada, tomadas por Verger na década de 1950, aparecem hoje na capa de 
revistas de divulgação nacional sem causarem qualquer escândalo, parece que alguma coisa mudou. 
Porém, mesmo que parte do enigma tenha sido revelado, o segredo apenas se reconfigura. Imagens 
fotográficas e fílmicas do que acontece na camarinha, no quarto dos segredos, apesar de circularem 
cada vez mais na mídia, são insuficientes por si sós para comunicarem a experiência religiosa do 
Candomblé. O segredo não se reduz ao visual; oculta-se também nas melodias das cantigas, no saber 
das folhas, no significado dos movimentos das danças sagradas e em inumeráveis outros aspectos 
que ainda permanecem restritos ao saber ritual. Verger, ao deixar-nos entrever o segredo, nos faz 
partícipes do mistério sem, no entanto, revelá-lo.



Pierre Verger nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. Desfrutando de boa 
situação financeira, ele levou uma vida convencional para as pessoas de sua classe social até 
a idade de 30 anos, ainda que discordasse dos valores que vigoravam nesse ambiente. O ano 
de 1932 foi decisivo em sua vida: aprendeu um ofício - a fotografia - e descobriu uma paixão 
- as viagens. Após aprender as técnicas básicas com o amigo Pierre Boucher, conseguiu a 
sua primeira Rolleiflex e, com o falecimento de sua mãe, veio a coragem para se tornar um 
viajante solitário. Ela era seu último parente vivo, a quem não queria magoar com a opção por 
uma vida errante e não-conformista.
De dezembro de 1932 até agosto de 1946, foram quase 14 anos consecutivos de viagens ao 
redor do mundo, sobrevivendo exclusivamente da fotografia. Verger negociava suas fotos 
jornais, agências e centros de pesquisa. Fotografou para empresas e até trocou seus serviços 
por transporte. Paris tornou-se uma base, um lugar onde revia amigos - os surrealistas ligados 
a Prévert e os antropólogos do Museu do Trocadero - e fazia contatos para novas viagens. 
Trabalhou para as melhores publicações da época, mas como nunca almejou a fama, estava 
sempre de partida: “A sensação de que existia um vasto mundo não me saía da cabeça e o 
desejo de ir vê-lo me levava em direção a outros horizontes”.
As coisas começaram a mudar no dia em que Verger desembarcou na Bahia. Em 1946, 
enquanto a Europa vivia o pós-guerra, em Salvador, tudo era tranqüilidade. Foi logo seduzido 
pela hospitalidade e riqueza cultural que encontrou na cidade e acabou ficando. Como fazia 
em todos os lugares onde esteve, preferia a companhia do povo, os lugares mais simples. Os 
negros monopolizavam a cidade e também a sua atenção. Além de personagens das 
fotos, tornaram-se seus amigos, cujas vidas Verger foi buscando conhecer com detalhe. Quando 
descobriu o candomblé, acreditou ter encontrado a fonte da vitalidade do povo baiano 
tornou um estudioso do culto aos orixás. Esse interesse pela religiosidade de origem africana 
lhe rendeu uma bolsa para estudar rituais na África, para onde partiu em 1948.
Foi na África que Verger viveu o seu renascimento, recebendo o nome de Fatumbi, “nascido 
de novo graças ao Ifá”, em 1953. A intimidade com a religião, que tinha começado na Bahia, 
facilitou o seu contato com sacerdotes, autoridades e acabou sendo iniciado como babalaô - 
um adivinho através do jogo do Ifá, com acesso às tradições orais dos iorubás. Além da iniciação 
religiosa, Verger começou nessa mesma época um novo ofício, o de pesquisador. O Instituto 
Francês da África Negra (IFAN) não se contentou com os dois mil negativos apresentados 
como resultado da sua pesquisa fotográfica e solicitou que ele escrevesse sobre o que tinha 
visto. A contragosto, Verger obedeceu. Depois, acabou encantando-se com o universo da 
pesquisa e não parou nunca mais.
Nômade, Verger nunca deixou de ser, mesmo tendo encontrado um rumo. A história, 
e principalmente a religião praticada pelos povos iorubás e seus descendentes, na África 
Ocidental e na Bahia, passaram a ser os temas centrais de suas pesquisas e sua obra. Ele 
passou a viver como um mensageiro entre esses dois lugares: transportando informações, 
mensagens, objetos e presentes. Como colaborador e pesquisador visitante de várias 
universidades, conseguiu ir transformando suas pesquisas em artigos, comunicações, livros. 
Em 1960, comprou a casa da Vila América. No final dos anos 70, ele parou de fotografar e fez 
suas últimas viagens de pesquisa à África.
Em seus últimos anos de vida, a grande preocupação de Verger passou a ser disponibilizar as 
suas pesquisas a um número maior de pessoas e garantir a sobrevivência do seu acervo. Na 
década de 80, a Editora Corrupio cuidou das primeiras publicações no Brasil. Em 1988, Verger 
criou a Fundação Pierre Verger (FPV), da qual era doador, mantenedor e presidente, assumindo 
assim a transformação da sua própria casa num centro de pesquisa. Em fevereiro de 1996, 
erger faleceu, deixando à FPV a tarefa de prosseguir com
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