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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo fazer uma leitura interpretativa da tradição do sertão 

nordestino através do olhar do fotógrafo francês Pierre Verger durante o seu trabalho 

para a revista O Cruzeiro. Partimos da perspectiva do olhar viajante-estrangeiro que 

propicia a alteridade e a formação do olhar etnográfico de Verger. Dentro do cenário 

nacional de busca por uma identidade, essencialmente brasileira, alardeada pelo projeto 

nacionalista desde 1930, buscamos demonstrar a participação do fotojornalista para a 

construção da ideia de Nordeste e da identidade do povo sertanejo entre os anos 40 e 50. 

Mergulhado no contexto intelectual e político da época e servindo ao aparelho midiático 

da revista O Cruzeiro, Verger embarca pelas fronteiras da região nordestina lançando 

seu olhar estrangeiro para as mais diversas particularidades culturais que viriam a 

compor a solidificada imagem de “autêntica tradição nordestina”, marcada pelos 

aspectos coloniais e multiculturais. Assim, a análise das imagens está pautada na 

estética de Verger, atentando para as expressões culturais reveladas nos tipos humanos, 

no cotidiano do trabalho, da religiosidade e da arte popular. 

Palavras-chave: Identidade, fotojornalismo, Sertão nordestino, Pierre Verger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to make an interpretative reading of the tradition of the northeastern 

hinterlands through the eyes of French photographer Pierre Verger during his work for 

the magazine O Cruzeiro. We start from the perspective of the traveler-looking alien 

otherness and provides training ethnographic Verger. Within the national search for an 

identity, mainly Brazilian, touted by nationalist project since 1930, we demonstrate the 

involvement of a photojournalist for the construction of the idea of the Northeast and 

the identity of the people countryman between the years 40 and 50. Dipped in the 

intellectual and political context of the time and serving the media apparatus of the 

magazine O Cruzeiro, Verger embarks the borders of the Northeast casting his gaze 

abroad for many different cultural particularities that would compose the solidified 

image of "authentic Northeastern tradition," marked by colonial and multicultural 

aspects. Thus, the image analysis is guided by the aesthetic Verger, noting cultural 

expressions revealed in human types, in daily work, religion and folk art. 

 

Key words: Identity, photojournalism, northeastern backlands, Pierre Verger 
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INTRODUÇÃO 

Nos estudos contemporâneos da disciplina antropológica, a fotografia surge como um 

vetor visual de duplo testemunho ou de troca entre os diferentes grupos sociais. O documento 

fotográfico tem sua perspectiva alargada no trabalho de campo como meio de observação, 

descrição e autenticação, baseada na sua capacidade mimética. E assim, configura-se como 

um veículo de apropriação interessado no enfoque das características particulares de cada 

grupo. 

Em meados do século XIX e em meio ao processo de expansão industrial, a fotografia 

surge e inaugura a “era da reprodutibilidade técnica”, que modifica a percepção dos 

indivíduos sobre si mesmos como também o imaginário em relação aos lugares 

desconhecidos. Rapidamente, o impacto das fotografias se disseminou por diversas áreas do 

conhecimento (já que comunga da atitude analítica da ciência do século XIX) e foi 

incorporada nas pesquisas de campo de cientistas e etnógrafos como prova material das 

descobertas da natureza ou dos povos estudados pelos antropólogos. (ANDRADE, 2002)  

De acordo com Rosane de Andrade (2002, p.62), a pesquisa antropológica nasce junto 

com a necessidade de artistas fotógrafos documentarem o mundo não vivido. Pois, se as 

viagens desbravadoras de outros continentes possibilitavam uma imagem fugaz do outro, as 

fotografias concretizam essas visões. Portanto, o fotógrafo abandona o trabalho fixado e 

individual para correr atrás do mundo desconhecido passando a reconhecer a diferença 

cultural dos outros. 

No desenvolvimento deste trabalho, a fotografia é o principal suporte utilizado para se 

perceber as múltiplas culturas do sertão brasileiro, mais especificamente as fotografias de 

Pierre Verger, por seu caráter etnográfico, uma obra portadora de memória, preservação e 

representação da cultura sertaneja. Isto porque este fotógrafo, mesmo com seu olhar 

estrangeiro conseguiu captar elementos da cultura popular e tipos humanos do sertão 

brasileiro preservando na memória aquela cultura que possivelmente assimilaria outros 

elementos e deixaria de ser aquilo que se via.  

Este trabalho tem como objetivo inventariar e analisar uma seleção de fotografias de 

Pierre Verger relativas ao Sertão do Nordeste
1
, isto é, este fotógrafo, motivado por seu 

interesse etnográfico, foi capaz de registrar elementos da cultura popular e tipos humanos do 

                                                           
1
 Referente ao oeste nordestino. 
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sertão brasileiro. A escolha da temática fotográfica em meio à vasta obra de Verger também 

segue o propósito de revelar o seu olhar, no espaço nacional, para além do retrato afro-

descendente do ser brasileiro, mas, sobretudo, traços da identidade nordestina, na medida em 

que foram registrados elementos da arte popular, do trabalho e dos aspectos religiosos, etc. 

Como objetivos secundários buscamos demonstrar o potencial da fotografia no fazer 

etnográfico. E devido ao fato de Verger ter seu trabalho vinculado à um trabalho 

fofojornalístico, procuramos esboçar  a relação de semelhança e diferença entre a 

fotoetnografia e do fotojornalismo como discurso de representações sociais. 

Encarado como um dos mitos da nação brasileira, o sertão é caracterizado pela 

transitoriedade, ou seja, a tendência dos seres e coisas que nele habitam se transformar em 

seus opostos, originando um lugar de afirmação e negação simultaneamente. Nesse sentido, 

imaginado como sinônimo de atraso, o sertão tem sua imagem comparada a do litoral, 

considerado seu oposto. 

Apesar de se constituir numa tradição intelectual desde meados do século XIX, é, 

sobretudo a partir dos primeiros anos da República que a categoria sertão passa a ser mais 

discutida, institucionalizando-se no meio acadêmico entre as décadas de 1930 e 1960. Mesmo 

possuindo um caráter estritamente regional, esta categoria passa a ser valorizada e 

generalizada para o entendimento de nação brasileira. 

Nos anos 1990 um novo impulso foi dado aos estudos relativos ao sertão. Aqui, novos 

critérios de análise sobre este conceito foram discutidos. Percebeu-se que os símbolos 

sertanejos poderiam indicar aspectos políticos e culturais importantes para a constituição da 

identidade nordestina, sem, contudo, constituir-se no único método de pesquisa.  

Com um corpus discursivo particular, novos modelos de compreensão fixaram 

acontecimentos e problemáticas para pensar o Brasil. Tais discursos agregaram modalidades 

distintas, como artística, política e acadêmica. Os suportes utilizados para a análise destes 

discursos perpassaram a música, a literatura, o cinema, entre outras manifestações artísticas. 

É importante perceber que a construção da imagem do “Sertão” segue veiculada pelo o 

ideal de “Nação” que vigora no Brasil a partir do processo de centralização do governo 

nacionalista de Vargas (1930 -1954). Esse é um período do surgimento de órgãos em prol da 

cultura nacional como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN 

(1937) ligado ao Ministério da Educação e da Saúde com o objetivo de restaurar e preservar 
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os símbolos culturais e representativos para a história oficial. Havia a busca de uma 

originalidade e singularidade baseadas na ideia de miscigenação que cercavam a imagem do 

país. Iniciava-se um projeto cultural voltado para a renovação, baseado nas novas linguagens 

estéticas, para uma construção guiada da tradição brasileira. A posição do Estado-Novo e os 

jogos de poder garantiam uma significativa autonomia na produção de novos valores e 

significados para uma “política do passado”. Essa era a concepção da cultura brasileira 

permitida e constituída por veículos de produção e sansão dos bens simbólicos com base nos 

parâmetros oficiais.  Esta era a postura da revista O Cruzeiro
2
 tão decisiva na trajetória de 

Pierre Verger no Brasil. 

O “espírito livre” de Verger, francês de nascença e baiano por opção, o trouxe ao Brasil 

já na década de 1940, onde a serviço da revista O Cruzeiro, especializou-se no registro da 

cultura afro-brasileira. Além de produzir uma nova visão desta cultura, Verger também 

contribuiu para a construção de novas ideias sobre o sertão, pois ele registrava, documentava 

e percebia o todo sem esquecer-se dos detalhes, revelando e valorizando um Brasil 

desconhecido – contribuindo para a construção de representações sobre a identidade 

nordestina. 

Nascido em 04 de novembro de 1902, Pierre Edouard Leopold Verger era o filho mais 

novo de uma típica família burguesa da França. Presencia em sua infância o trabalho de seu 

pai Leópold Verger na sua Litografia, local em que chegará a trabalhar anos após a morte de 

seu genitor e antes do empreendimento falir. Por essa época ele vai ter seu primeiro contato 

com a produção de cromolitografias, precursoras das fotografias, que lhe influenciará na 

escolha profissional. A França da virada da década de 1920 para 1930 vai fornecer o contexto 

em que Verger passará sua mocidade, um país que se modernizava, onde surge o Dadaísmo, o 

Surrealismo e onde o cinematógrafo já começava a chamar atenção dos primeiros 

telespectadores. 

Apesar de fazer parte da alta sociedade parisiense e educado nos centros tradicionais, 

Verger nunca foi um bom representante da classe como atestam os amigos Pierre Boucher e 

                                                           
2
 A revista surgiu na imprensa do Rio de Janeiro em 1928 com a característica de um jornalismo de cunho 

sensacional, a partir da inauguração dos conglomerados dos Diários Associados. Com um jornalismo 

conservador e sensacionalista que serviu para a conquista do público e de ação política fundamental. A revista 

em seus 50 anos foi testemunha e integrante fomentadora de uma época, reproduzindo com o apoio da fotografia, 

fatos e aspectos do Brasil apresentados como únicos. De acordo com Marialva Barbosa (2002), o nome da 

revista em si já traz o teor nacionalista iniciado na Era Vargas, O Cruzeiro que tem “forte inspiração para os 

primeiros nomes do país”, “a constelação que guia os navegantes”, “o nome da nova moeda brasileira” e o 

“símbolo da bandeira”. Sendo assim, traz consigo o programa de patriotismo. 
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Maurice Baquet no documentário Pierre Verger: mensageiro entre dois mundos, preferindo 

desde criança brincar com o filho do zelador no Lycée Janson-de-Sally a juntar-se às outras 

crianças representantes daquela “atmosfera burguesa irrespirável” (BOULER, 2002, p.42). Ao 

completar trinta anos, o filho do empresário de cromolitografias, já havia perdido todos os 

membros de sua família. Não tendo conseguido se inserir na vida acadêmica, sendo expulso 

tanto do Lycée Janson-de-Sally quanto da Ecole Bréguet, adentra na carreira de fotógrafo. 

Nele [meio social] me tinham ensinado que havia duas categorias de pessoas. Aquelas cuja amizade 

era desejável cultivar, pois representavam um capital-relação e aquelas cujo convívio e ligações 

deviam ser desencorajados, devido ao pouco proveito moral ou material que delas se poderia esperar. 

As férias deviam, em conseqüência, serem passadas em lugares elegantes onde aquele capital-relação 

podia ser cultivado. Tudo era sacrificado ao status aparente, tinha-se que habitar em bairros elegantes, 

estar convenientemente vestido, possuir um automóvel, fazer parte de clubes ou de círculos de 

renome, mesmo quando não sentia vontade, pois era um must, uma obrigação. (VERGER, 1982, p.13) 

Não é nossa intenção discorrer sobre a biografia de Verger, mas alguns pontos de sua 

vida assumem um sentido fundamental na sua trajetória de fotógrafo viajante e na sua forma 

de enxergar a alteridade. Após a morte de sua mãe Marie Adèle, o único motivo que ainda o 

prendia às tradições de sua família (o pai e os dois irmãos já haviam morrido), Verger rompe 

o seu mundo “decente e burguês” (VERGER, 1982, p.14) e segue viagem pela Europa com o 

amigo Pierre Boucher que lhe ensina sobre “enquadramento e a maneira correta de revelar os 

filmes” (LE BOULER, 2002, p.55). A partir de sua busca de libertação, sua vida passa a ser 

permeada por viagens ao redor do mundo, à serviço de empresas que desenvolviam um novo 

tipo de jornalismo que agregava imagens, o fotojornalismo.
3
 Como ele mesmo disse: Eu me 

pus a viajar [...] não tanto pelo desejo de fazer pesquisas etnográficas e trazer comigo 

reportagens, mas pela necessidade de me distanciar, de libertar-me e fugir do meio onde havia 

vivido [...] Eu procurava o meu caminho fora da via traçada pela minha família...”. (op.cit., 

p.55) 

Verger conheceu Taiti, a Polinésia Francesa e o Caribe, antes mesmo de ser admitido 

como repórter fotográfico no Paris Soir em 1934.  À serviço desta empresa conheceu os 

Estados Unidos, o Japão e a China. Ainda nesse ano o fotógrafo é aceito como colaborador do 

Museu de Etnografia do Trocadero (atualmente, Museu do Homem) e ajuda na fundação da 

                                                           
3
 Para a excursão, Verger levou uma Rolleiflex, que trocou por um velho verascópio e um taxifoto da família, 

essa sua primeira câmera “usava rolos de filmes de uma capacidade de apenas seis negativos. Mais tarde, torna-

se proprietário de uma Rolleiflex mais moderna, com a qual se podia tirar doze fotos de cada rolo de filme...” 

(LE BOULER, 2002,p.54). Em companhia do fotógrafo e amigo Pierre Boucher - que viria a ser o autor 

participante de 50 anos de fotografia - aprende as técnicas de enquadramento e de revelação dos filmes. 



5 
 

Alliance Photo, agência de fotografia idealizada por Maria Eisner. O franco-brasileiro 

trabalhou também para o Daily Mirror, que proporcionou sua primeira viagem à África em 

1935 e para o Match, que o levou ao Vaticano em 1938. Além disso, atuando por conta 

própria, visitou países da América Central, através dos acordos “passagem por fotos” e, como 

correspondente de guerra, seguiu para a China em 1937, antes de partir para a região da 

Indochina. Assim, Fatumbi, como viria a ser chamado no universo afro-brasileiro, conhece 

diversos países da Europa, da África, da América Latina e, então, o Brasil.  

Ainda em 1934, juntamente com Pierre Boucher (que conheceu no Museu do 

Trocadero), René Zuber, Emiric Feher, Denise Bellon e Maria Eisner formaram a agência de 

fotógrafos Alliance Photo. Depois de algum tempo, também se juntaram ao grupo, fotógrafos 

como Henri Cartier-Bresson, Philippe Halsman e Robert Capa, entre outros. 

Durante todas essas viagens teve como companheira sua Rolleiflex, primeira máquina 

fotográfica do viajante francês, que durante 14 anos (dezembro de 1932 a agosto de 1946) 

percorreu diversos países, comercializando suas fotografias e histórias para diversos jornais, 

agências, centros de pesquisas e empresas espalhadas pelo mundo. 

Essas inúmeras viagens permitem que ele recolha numerosíssimas fotografias que vão 

formar um acervo rico de fontes imagéticas para estudos sobre diversos lugares do mundo. Ou 

seja, o seu trabalho só foi possível devido ao seu caráter de viajante, em busca do que não era 

ele. 

Ele nos deixou uma herança de 60.000 fotografias que se encontram na Fundação Pierre 

Verger em Salvador, as quais apreendem as formas de representações e de significados 

simbólicos de inúmeros países, e obviamente do Brasil, onde trabalhou para a revista O 

Cruzeiro. A sua produção fotográfica para a revista está inserida no contexto de dinamismo e 

emergência após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), período em que a fotorreportagem 

teve grande progresso nos meios de comunicação, antecedendo a hegemonia da televisão. A 

forma inovadora de fotorreportagem implantada pela revista assumiu um caráter particular, 

que se deu com a introdução do olhar voltado para a compreensão do Brasil, dando espaço a 

um universo cultural, regional e social pouco mencionado nas páginas deste país, a partir de 

uma mentalidade política focada no nacionalismo. Com seu caráter inovador trazia a essência 

brasileira, noticiando o Brasil através das grandes reportagens.  

Apesar de ter seu trabalho bastante conhecido não só no Brasil, mas como em várias 

partes do mundo, é evidente que essa notoriedade se dá pela temática relacionada à ligação 
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África-Bahia, delegando ao segundo plano, outras importantes temáticas tão bem registradas. 

E é por ser um tema de importância fundamental no universo da tradição brasileira, além de 

um grande registro para a memória no que tange à questão da identidade, que essa pesquisa se 

propõe a analisar o olhar de Verger para o universo sertanejo no seu cotidiano de trabalho, 

festas, arte e religião tanto no estado da Bahia, como no Maranhão, Recife, Alagoas e tantos 

outros lugares do Nordeste por onde passou. 

Foi através de sua importante condição de viajante que Verger pôde desenvolver um 

olhar antropológico, e através dele revelar as manifestações da cultura popular brasileira, 

nesse caso a do sertão nordestino, por uma perspectiva singular não tratando a categoria de 

forma exótica ou folclórica, mas destacando as suas particularidades. 

Esse trabalho tem o objetivo de analisar como a categoria do sertão nordestino foi 

representada na produção fotográfica de Pierre Verger para além do documento escrito, no 

que se refere ao imaginário social. Para isso, do total de fotografias de Verger relativas ao 

Sertão selecionamos um conjunto que consideramos representativo do seu modo de ver o 

sertão.  

Entendemos a imagem como produtora da realidade, e ao mesmo tempo, condicionada 

pelo contexto econômico, social, político e cultural. O seu trabalho para O Cruzeiro trouxe 

para a cena brasileira figuras, aspectos culturais e paisagens esquecidas, e até mesmo 

desconhecidas, na memória nacional, como a literatura de cordel, o bumba meu boi, a arte de 

Mestre Vitalino, as feiras, a caatinga, os ex-votos e suas romarias, etc. Por isso, partimos 

dessa preocupação etnográfica aliada ao olhar etnográfico, captando, como repórter 

fotográfico, a vida social e cultural do povo nordestino com uma visão artística apurada e 

rigor estético. No entanto, é fundamental destacar que a intenção primeira do fotógrafo, no 

momento de realizar tais fotografias, estava direcionada às exigências da agência e do veículo 

de comunicação para o qual estava à serviço, dado que usaremos como recurso para explicar e 

contextualizar as fotografias que serão analisadas, bem como indagar novas ideias sobre as 

composições apresentadas. 

Seguiremos com uma análise interpretativa das fotografias-documento; dividimos esse 

trabalho em três partes. A primeira trata sobre a percepção visual na Antropologia, ou seja, a 

fotografia como instrumento narrativo, das situações, dos comportamentos e dos objetos nas 

relações humanas. Nesse sentido, analisaremos a utilização da imagem e sua narrativa como 

uma representação visual da alteridade – o seu caráter etnográfico. Seguindo a linha de 

pensamento de Rosane de Andrade em Fotografia e Antropologia: olhares fora-dentro 



7 
 

(2002), essa análise entende o trabalho de percepção do fotógrafo de forma semelhante ao 

trabalho do observador na antropologia. Como suscita Rosane de Andrade, também fotógrafa:  

 

Pensando na aventura de ser fotógrafo, não poderia deixar de relacioná-la com a aventura de ser 

antropólogo, e perguntar qual seria a diferença entre elas. Seria uma busca de significados mais 

científicos, mais minuciosos e “reais”. Ou a busca da beleza enquadrada em uma luz e uma 

composição bem distribuídas? Será que a fotografia e a antropologia não são resultados dessas duas 

buscas? (ANDRADE, 2002, p.51) 

 

 A fotografia é um processo de criação que é elaborado tecnicamente, culturalmente, 

esteticamente e ideologicamente. Ela traz consigo um papel cultural com referências e 

lembranças do fotógrafo, também de sua utilização ideológica - suas imagens estão ligadas ao 

universo das mentalidades. As representações fotográficas contêm informações iconográficas 

sobre o dado real, por isso são consideradas como portadoras de ambiguidades - um processo 

de criação do fotógrafo construída e plena de códigos - resultado de um filtro cultural do 

fotógrafo, pois nela está inserida toda a sensibilidade e bagagem cultural de quem a registra. 

Sendo então considerado um duplo testemunho, que revela sobre a imagem e sobre seu autor.  

A segunda parte deste trabalho é dedicada a uma leitura da  bagagem cultural de Verger 

e as influências sofridas ao longo de sua trajetória de vida e profissional, que moldaram a 

estética do seu olhar ao captar cada cena com a qual se deparou. Por que, de acordo com José 

de Souza Martins (2008, p.65) quando os fotógrafos compõem uma narrativa visual de modo 

a representar a realidade retratada eles “também imaginam, e se imaginam, e são agentes e 

personificações das estruturas e dos processos sociais de que têm apenas uma compreensão 

imaginária ou simplesmente ideológica”.  

Assim, procuramos traçar a influência da revista O Cruzeiro nas fotografias que serão 

analisadas na sua subjetividade como um ato passível de interpretação, em contraponto com 

os fundamentos do fotojornalismo. Mesmo que o este seja tido como a verdadeira “gênese 

automática da imagem” (FABRIS, 2006, p.170), procuramos entender a função do suporte 

fotográfico a serviço da comunicação como um dos principais artefatos da cultura visual. 

Pois, entendemos que a imagem fotográfica veiculada pelo jornalismo comunga na sua 

linguagem documental, tanto um recorte do real que suscita uma representação, e 

consequentemente, uma interpretação calcada na ação social do olhar dentro de seu contexto 

de dominação cultural - se fez necessário entender a função crítica e política do 

fotojornalismo no contexto da cultura brasileira. 
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A terceira parte se encarrega de analisar o sertão representado na produção fotográfica 

de Pierre Verger. Para isso, partimos de uma revisão bibliográfica vinculada aos conceitos da 

tradição intelectual que veio a constituir essa categoria, e que de certa forma possa ter 

influenciado o olhar de Verger para essas paragens do Nordeste. 

Desta forma, seguindo a linha de uma análise interpretativa das fotografias, o trabalho 

visa demonstrar dentro da produção do fotógrafo franco-brasileiro aspectos da cultura 

sertaneja que revelam características do ser brasileiro do final dos anos 1940, revelando 

através do olhar viajante, as expressões culturais e cotidianas do sertão nordestino - o sertão 

sob o olhar de Pierre Verger.  

O suporte fotográfico não é tomado apenas como registro documental, complemento 

textual ou como fidedigno à realidade, mas como uma observação estética da realidade e 

como um instrumento da memória de construção social. O trabalho de Verger cria um campo 

de expressão imagética de valores e categorias das dimensões tradicionais nordestinas, que 

molda o nosso modo de ser e perceber a realidade em relação ao restante do Brasil. Seguindo 

a linha de pensamento de Rosane de Andrade (2002), essa análise entende o trabalho de 

percepção do fotógrafo de forma semelhante ao trabalho do observador na antropologia. E de 

fato, essa é uma afirmativa constatada por essa pesquisa, já que ao perceber o outro, suas 

diferenças e registrá-las, seu trabalho próprio deu a ele o título acadêmico de antropólogo sem 

nunca ter, de fato, passado pela academia.  
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CAPÍTULO 1- A PERCEPÇÃO VISUAL NA ANTROPOLOGIA 

“Quem não preferiria perder a audição, o olfato e o tato em lugar da visão? 

Mas, por quê? Porque quem perde a visão é como aquele que é arrancado do mundo 

não pode vê-lo mais, nem a nenhuma de suas coisas, tornando, assim, a vida irmã da 

morte.” 

Leonardo da Vinci 

 

Se fizéssemos a experiência de irmos a um museu ou galeria e ficássemos observando a 

percepção das pessoas diante de uma determinada obra, concluiríamos que cada uma das 

pessoas que pararam para observar tal imagem chegaria a uma opinião diferente acerca do que 

estavam vendo. Isto acontece por não ser possível designar uma conclusão definitiva e fixa 

em relação à percepção que temos da realidade, esta é passível das interpretações, pois, cada 

indivíduo na sua percepção representa os elementos visuais a seu modo.  

Essas particularidades da percepção através do olhar são inerentes a todos os ramos da 

interpretação, ilustrações, livros, filmes, fotografias, pinturas e como não deixaria de ser, o 

trabalho etnográfico, que consiste no estudo descritivo e de interpretação das atividades de um 

grupo humano determinado. Nesse sentido, a produção da subjetividade atua criando modos 

de existência, que acomodam as maneiras de sentir e pensar dos indivíduos. A subjetividade e 

sua forma ideal também são produzidas; a invenção de formas de vida nada mais é que 

produção de subjetividade. Melhor dizendo, a subjetividade não seria algo interior ao 

indivíduo, mas produzida pelos diversos segmentos presentes na coletividade. 

A subjetividade é descentrada do indivíduo, passando a ser constituída por forças disseminadas no 

campo social e por suas positividades, que buscam a sua modelagem, serialização e homogeneização. 

Os processos de subjetivação dos equipamentos sociais e dos dispositivos políticos de poder têm a 

função de definir coordenadas semióticas determinadas, que se infiltram no comportamento dos 

indivíduos, fazendo com que suas funções e capacidades sejam utilizadas e docilizadas. Mas não se 

trata de um movimento unilateral de um poder como entidade que subjuga o indivíduo, e sim de uma 

naturalização das práticas e discursos. (TORRE; AMARANTE, 2001, 77) 

 

Na Antropologia essa busca de compreender e registrar diferentes modos de vida, essa 

tentativa de reconstruir o mundo do outro, uma procura incansável dos aspectos que 

distinguem e marcam as relações humanas, requer certo voyeurismo sob o aparato científico. 
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Como disse Fabian (1983, p.106), “’visualizar’ uma cultura ou sociedade quase se transforma 

em sinônimo de compreendê-la” 
4
 

Ao sistematizar uma reflexão sobre a “Imagem em foco nas ciências sociais”
5
, Silvia 

Caiuby Novaes demonstra como a nossa percepção ocidental na relação com o mundo é 

primordialmente visual, o que configura a visão como o sentido privilegiado do conhecimento 

“e uma das razões é que é a visão que permite a distância necessária para o conhecimento, 

sem necessidade de toque. Até porque, no século XIX a objetividade cientificista designou a 

visão como o único sentido capaz de manter a distância espacial e uma posição ‘neutra’ do 

observador – a visão é inerente ao método. (2009, p. 38) 

É partindo dessas premissas, que pretendemos demonstrar o lugar privilegiado da 

visualidade na antropologia. Apesar de várias disciplinas desprezarem as imagens e a visão 

como elementos importantes para a investigação científica, as ciências sociais ainda atribuem 

ao investigador as indicações do olhar como fundamentais ao conhecimento. Na antropologia, 

a visualidade é o ponto de partida:  

falamos, e muito, de observação e, desde Malinowski, procuramos captar o ponto de vista do nativo, 

tentamos reconstruir sua visão de mundo, buscamos evidências empíricas para as nossas 

generalizações, que façam jus a uma ótica científica. Vale ainda lembrar que própria palavra “teoria” 

deriva da fusão théa (visão, olhar) e ora (desvelo). Todo nosso discurso verbal, por outro lado, parece 

muito mais adaptado para descrever o que vemos do que aquilo que nos carrega através de outros 

sentidos. (NOVAES, op. cit. p.42) 

Como sabemos, é inerente ao ofício etnográfico a posição de estranhamento e uma 

necessária distância com relação ao objeto de estudo, e é justamente esse um dos motivos de 

resistência do uso das imagens na antropologia. Designam as imagens como signos fixos e 

naturais de muita proximidade com o que ela representa, embutem um sentido inferior à 

perspectiva imagética em relação à capacidade de comunicação da linguagem. A sociedade da 

tradição escrita e da palavra desconsidera que a imagem também seja uma linguagem, que 

“implica operações mentais complexas, ligadas à nossa vida psíquica e cultural. Através da 

qual percebemos, sobretudo, aquilo que conhecemos do mundo, exatamente aquilo que a 

linguagem procura estruturar e ordenar.” (op. cit. p.56) 

                                                           
4
 FABIAN, J. (1983) Time and the other, how anthropology makes its object. Nova York. Columbia University 

Press. IN: BARBOSA, Andréa; CUNHA, Edgar Teodoro da; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. (orgs.) Imagem-

Conhecimento: Antropologia, cinema e outros diálogos. Papirus Editora, 2009, 320 p. 
5
 BARBOSA, Andréa; CUNHA, Edgar Teodoro da; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. (orgs.) Imagem-

Conhecimento: Antropologia, cinema e outros diálogos. Papirus Editora, 2009, 320 p. 
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Sobre essa questão David MacDougall (2009) procura mostrar como as imagens visuais 

exigem muito mais da nossa percepção e produção de significados do que a facilidade mental 

proporcionada pela linguagem. Acredita que nos restringimos a aliar o conhecimento apenas à 

linguagem verbal-escrita – “a mente falando a si mesma” – esquecendo que a experiência 

racional ultrapassa esse tipo de pensamento. O pensamento consciente é formado por imagens 

da nossa imaginação e respostas sensoriais movidas pelo corpo inteiro, e não apenas como 

produto da linguagem. Ao considerar o uso das imagens na extração de novos conhecimentos, 

MacDougall (2009) se mostra avesso ao esforço de adaptá-las às regras da escrita acadêmica. 

Dessa forma, demonstra que boa parte dos nossos conhecimentos ganhou através da visão e 

dos outros sentidos de forma bem organizada, ou melhor, condicionada culturalmente e pelo 

complexo neurológico. No entanto, há sempre uma relação tensionada entre essas duas formas 

com a nossa ideia de “significado e ser”: 

O significado é produzido por nossos corpos inteiros, não apenas pelo pensamento consciente. Vemos 

com nosso corpo, e qualquer imagem que façamos, carrega a marca dele, ou seja, de nosso ser, bem 

como dos significados que pretendemos comunicar. Como produto da visão humana, o fazer imagens 

pode ser considerado por alguns como pouco, além de uma visão de segunda mão ou substituta. Mas, 

quando observamos com propósito e quando pensamos, complicamos o processo de visão 

enormemente. Nós o investimos de desejos e respostas elevadas. [...] Uma construção complexa como 

um filme ou uma fotografia tem uma origem animal. Imagens corporais não são apenas imagens de 

nossos corpos; elas são também imagens do corpo atrás da câmera e de suas relações com o 

mundo.(MACDOUGALL, 2009, p.63) 

 

Até o século XIX as ciências sociais e humanas relegaram às imagens uma posição 

secundária. Só a partir da popularização da fotografia que as imagens passaram a ser 

consideradas como instrumentos do conhecimento, mas não como componente constitutivo 

desse conhecimento. Melhor dizendo, muitos não consideram a imagem uma forma de 

conhecimento por não se tratar de um tipo conceitual, ela simplesmente atua como dado 

proveniente da observação: desconsideram o conhecimento perceptivo dos nossos sentidos 

que se revelam tanto na experiência individual como nas coletividades culturais e históricas. 

De acordo com McDougall (2009, p.67), nas disciplinas sociais e humanas, e nesse caso 

a antropologia, existe uma tendência em acomodar as imagens “em meio ao sistema de 

conhecimento das pessoas, em vez de no interior da disciplina em si”. Assim são usadas como 

instrumentos que expandem a disciplina, e, no entanto, ainda não alcançaram a devida 
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acomodação metodológica. “Tendem a ser tratadas como adjuntos para a formulação de 

conhecimento num nível mais alto de abstração.” (op.cit) A disciplina antropológica sempre 

foi muito marcada pela verbalidade, e mesmo o visualismo, perspectiva prioritária do trabalho 

antropológico permaneceu, durante muito tempo, marcada pelo positivismo restringido apenas 

a observação in loco, e atuando como a principal ponte para a observação escrita.  

Muitos dos escritos acadêmicos consideram que o conhecimento transmitido por uma 

fotografia está apenas no que se vê, sem muita transparência, um conhecimento simplificado 

que impõe suas mensagens. No entanto, desconsideram a capacidade de detalhamento da 

imagem, deixam de lado o fato de que o fotógrafo na sua forma de olhar vê muito mais do que 

possa ser representado. Compartilhando dessa abordagem, Francastel (1993) entende a 

imagem como um sistema irredutível perante a estrutura linguística, que consegue articular 

elementos sem sentido em si, mas quando articulados formam unidades de significados. Para 

ele, a fotografia pode até figurar e descrever através do olhar do seu autor, mas afasta a ideia 

de que possa constituir uma representação simbólica, ou seja, não se pode afirmar que 

determinado elemento inscrito em fotografia signifique necessariamente tal elemento. 

Apesar de todas as reflexões que resistem em reconhecer algum fundamento do uso das 

fotografias no âmbito das experiências culturais, estas são capazes, de informar, comunicar 

através da percepção sensível da visão, “inerentemente reflexiva, no sentido de que elas se 

referem ao fotógrafo no momento de sua criação, no momento de um encontro.” 

(MACDOUGALL, 2009, p. 63) Pois, é através do compartilhamento das experiências 

culturais entre o fotógrafo e seu objeto que se configura a relação entre os elementos da 

imagem e as significações culturalmente construídas.  

Só a partir dos anos 80 com a chamada “crise dos paradigmas” e dos limites 

interpretativos nos modelos dominantes nas ciências sociais e humanas surge a preocupação 

de reconfiguração de novas metodologias capazes de promover o diálogo com as formas de 

representação visual. Os estudos contemporâneos da antropologia incorporaram novas 

estratégias para tratar sobre a discussão dos sentidos e de seu papel social, já que as imagens 

passaram a ser tema e produto do trabalho de pesquisa de campo, onde muitas vezes somente 

a escrita não dá conta.  

Esse é o trabalho delicado de conciliar fotografia e antropologia, nesse campo tão 

marcado pela objetividade positivista: registrar momentos de expressão cultural e oferecer um 

meio de compreender intelectualmente a experiência sentida pelo outro – uma narrativa 
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imagética de uma descrição etnográfica. Pois, “razão e sensibilidade caminham juntas, e tratá-

las conjuntamente parece ser um caminho interessante para a antropologia.” (BARBOSA, 

2009, p.71)
6
 

 

1.1 – Fotografia e Antropologia – um encontro de olhares. 

Eis o surgimento da fotografia, mas também na mesma época o engatinhar da 

antropologia. E como diria Etienne Samain (1995, p.28), vale a pena debruçar-se sobre a 

natureza dessa eclosão conjunta, desses dois suportes que partem de uma vocação em comum: 

revelar os homens, suas sociedades, suas paixões, seus delírios, seus imaginários. A invenção 

da fotografia ofereceu à antropologia novas possibilidades diante da realidade, que muitas 

vezes passavam despercebidas. No entanto, a imagem fotográfica traz na sua bagagem, ora o 

estigma de prova da realidade, ora fruto da interpretação particular do fotógrafo. De fato, “a 

própria história da fotografia vem carregada de reflexões e equívocos, gerando desinformação 

a respeito da imagem e da sua aplicação, especialmente nas investigações e na pesquisa”, 

disse Rosane de Andrade (2002, p.34). 

A antropologia marcou a virada do século XIX e o início do século XX com suas 

expedições etnográficas impulsionadas pela expansão colonial com o objetivo de buscar o 

longínquo e o diferente. E não demorou, para que a disciplina enxergasse nas fotografias um 

recurso importante. Elas passaram a fazer parte do cotidiano da pesquisa de campo auxiliando 

na percepção e no detalhamento da observação humana. De acordo com Edgar Teodoro 

Cunha e André Barbosa (2006, p.13) 
7
, as fotografias eram utilizadas como “instrumentos 

científicos, tanto quanto o microscópio, capaz de ampliar o olhar do cientista, pois ao 

‘estabilizar’ ou ‘fixar’ os dados obtidos em campo facilitariam análises posteriores”.  Na 

verdade, esse foi um tempo em que os pesquisadores saíam para conhecer o mundo estranho 

com suas máquinas fotográficas, mas não havia uma consciência clara sobre o que se fazer 

com o instrumento. O ato de fotografar o desconhecido parecia uma atitude óbvia, registrar os 

aspectos do modo como viviam aqueles povos desconhecidos. 

                                                           
6
 BARBOSA, Andréa. Significados e sentidos em textos e imagens. In: Imagem-Conhecimento: Antropologia, 

cinema e outros diálogos. Papirus Editora, 2009, 320 p. 

 
7
 CUNHA, Edgar Teodoro & BARBOSA, André. Antropologia e Imagem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2006. 
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Inicialmente, a antropologia faz uso da técnica fotográfica apenas para documentar, 

registrar as informações dos acontecimentos observáveis, perfeitos elementos de 

convencimento para os textos etnográficos. Mas, apesar de ter sido considerada um 

instrumento ideal na observação do outro e ter sido utilizada por diversos pesquisadores em 

suas investigações como forma de documentação, a fotografia encontrou grande resistência 

por parte de vários antropólogos, que se detiveram apenas à prática clássica da escrita. 

Apesar da crescente utilização das imagens fotográficas desde a Revolução Industrial, o 

confronto entre as potencialidades e diferenças da escrita e do visual ainda é acirrado. Ao 

longo da história a relação ente imagem e texto é constantemente marcada por tensões, o que 

não seria diferente na antropologia que é marcada pela produção escrita. A respeito dessa 

diferença, Sylvia Caiuby (2008) diz que não há, de fato, um antagonismo entre a imagem e o 

texto, o que existe são diferentes formas de representar. As imagens podem ser consideradas 

uma forma de escrita, da mesma forma que a escrita é comunicação gráfica através de formas. 

No entanto, a supremacia conferida ao texto se deve tanto às práticas da tradição científica 

nunca posta em questão como a falta de domínio de outras práticas e técnicas. 

 Desde o século XX o antropólogo é o observador que participa e integra no campo de 

pesquisa, que segundo Bronislaw Malinowski faz seu trabalho através da visão- numa 

observação dupla do outro e de si mesmo. O seu olhar deve estar livre de ideias pré-

concebidas, e voltado para a coleta detalhada de dados e atento para todos os fatos. Essa 

mesma relação entre observador e objeto que dá base à pesquisa, também é desenvolvida pelo 

olhar fotográfico. Como discorre Andrade (2002), tanto a fotografia como a antropologia se 

desenvolvem pelo “olhar observador” - a diferença está apenas no fato de que uma registra e a 

outra vê. Desse modo, é possível compreender que a escrita descreve com palavras o que se 

observa e se percebe do mundo. Interpreta e explica através das palavras uma realidade visual 

através dos códigos linguísticos, afinal, fotógrafos e antropólogos são testemunhas oculares. 

Percebemos que, desde o início, os fotógrafos têm um interesse especial por lugares distantes, povos 

exóticos, um interesse pelo mundo social. A sociedade que vê outras culturas e a ciência quer saber 

mais sobre elas. Na verdade, a fotografia ajuda a aprofundar a análise antropológica, quando bem feita 

esteticamente, podendo assim facilitar a interpretação e análise de alguns significados do objeto 

estudado. (p.55) 

O primeiro uso dos recursos fotográficos nas pesquisas foi realizado pela antropologia 

física na segunda metade do século XIX, em estudos antropométricos, como os de John K. 

Hillers (1843-1925), Ales Hrdlicka (1869–1943) e Frederick Starr (1858-1933). Nessa mesma 
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época, conhecidos antropólogos iniciaram seus estudos registrando a cultura indígena através 

das imagens, como Franz Boas
8
 (1886), Walter Baldiw Spencer (1894), C. G. Seligman 

(1898) e Edwards S. Curtis
9
 (1900). (SAMAIN, 1995 e BONI, 2007) 

Outro trabalho que também aproveitou as imagens fotográficas de forma sistemática 

como instrumento de pesquisa foi do antropólogo Bronislaw Malinowski
10

. Na década de 

1910 realizou na Melanésia, que resultou no importante trabalho Os Argonautas do Pacífico 

Ocidental, publicado em 1922. Como parte da pesquisa capta cerca de sessenta e cinco 

pranchas fotográficas, que ilustram traços e atividades da rotina trobriandesa como os atos 

cerimoniais, rituais, paisagens, canoas, ornamentos, e logicamente, os nativos. O intuito do 

uso metódico da fotografia nesse trabalho está em dotar o texto de um caráter legitimador, as 

imagens eram a ‘prova’ da existência daquele povo em sua diferença e diversidade. 

Malinowski em sua ‘observação participante’ procurou traduzir através da escrita os diversos 

aspectos do Kula, mas, ao mesmo tempo, conecta a sua etnografia com o uso das fotografias 

(mediante a anotação de comentários) para legitimar sua vivência e as suas impressões sobre 

os trobriandeses e seu sistema de troca.  

Posteriormente, como tudo que é pioneiro divide opiniões, o uso das fotografias por 

Malinowski foi muito debatido acerca da sua autenticidade, mediante a possibilidade de 

manipulação dos acontecimentos sociais e do espaço de acordo com a intencionalidade 

discursiva do pesquisador. A seleção das imagens para auxiliar o texto se deu de acordo com a 

interpretação do antropólogo que imputa aos trobriandeses um caráter exótico, no que se 

refere à civilização europeia. De acordo com José da Silva Ribeiro (2005, p.615), de fato, as 

fotografias “construídas pelos operadores das novas máquinas, não eram inocentes. 

Transportavam consigo as interpretações subjetivas dos operadores, inseparáveis dos 

discursos dos receptivos impérios e dos objetivos institucionais das sociedades ocidentais.” 

Apesar de se preocupar em captar o ponto de vista do nativo, Malinowski atrela a 

interpretação à descrição dos fatos, e apresenta a sua própria visão sobre os trobriandeses. E 

mesmo com toda grande influência da fotografia na sua construção de personagem 

pesquisador e na sua relação com os pesquisados, Malinowski demonstrou grande insatisfação 

e dúvidas com relação à prática fotográfica, o que se devia, justamente, a sua inabilidade 

                                                           
8
 Em 1886 iniciou esse trabalho de campo que levou 40 anos para ser finalizado, com o grupo Kwakiutl, na costa 

noroeste dos Estados Unidos.  
9
 Acreditava na fotoetnografia como importante fonte de recuperação histórica. 

10
 Inclusive, o antropólogo chegou a incentivar seus discípulos a se servirem do uso das fotografias. In: FREIRE, 

Marcius. “Gregory Bateson, Margaret Mead e o caráter balinês. Notas sobre os procedimentos de observação 

fotográfica em Balinese Character. Aphotographic Analysis”. ALCEU, volume 07, número 13, jul./dez.. 2006, p. 

60 – 72. 
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como fotógrafo. Segundo Young (1998, p.5), se sabe que Malinowski errou o foco de quase 

metade das mil e cem fotografias que estão arquivadas na London School of Economics, o que 

rendeu o apelido de Topwegigila, que no idioma local significa “homem das calças frouxas”, 

provavelmente a mania de levantar as calças enquanto procurava o foco.  

Até então, poucos trabalhos utilizaram a fotografia de modo significativo, na maior 

parte dos trabalhos o uso da fotografia aparece como instrumento secundário. Como disse 

Ribeiro (2005, p.615), a ciência e a antropologia permanecem predominantemente textuais, e 

cabe à imagem apenas o lugar de ilustração ou popularização da ciência- uma tendência que 

se prolongará, mesmo com o desenvolvimento de boas práticas da utilização da imagem.  

Ao contrário disso, na obra Balinese Character A Photographic Analysis (1942) de 

Gregory Bateson e Margareth Mead,  entre 1936 e 1938, os antropólogos realizaram em Bali, 

um estudo que procurou recolher o máximo de informações  antropológicas acerca do que faz 

com que uma criança se torne balinesa, a esquizofrenia entre elas, e o transe como 

comportamento institucionalizado culturalmente. Para isso, eles trataram as fotografias como 

uma narrativa indispensável para entender os aspectos da vida balinesa; utilizaram 25 mil 

fotos, o que resultou no livro com 759 fotografias. De acordo com Achutti (1997, p.25), eles 

“não foram os primeiros a levar a câmera para campo, mas talvez tenham sido os primeiros a 

utilizar os recursos visuais como principal ferramenta no trabalho de levantamento de dados 

etnográficos.” Isso, depois de ficarem meses observando os balineses por uma metodologia da 

antropologia tradicional, e perceberem que as descrições verbais não alcançariam o que a 

visualidade poderia revelar sobre os costumes daquela cultura. De fato, a obra se configura 

como revolucionária na sua metodologia nas técnicas de coletas de dados e consolida a 

fotografia como excelente instrumento na investigação cultural. 
11

 

Com advento do trabalho de Bateson e Mead outros trabalhos com a utilização da 

linguagem não verbal foram realizados, mas nenhuma com a mesma proporção. O início do 

século XX é um período de grandes turbulências e transformações. Com o mundo em crise e 

em constante processo de mudança, a fotografia parece não ter espaço nos trabalhos que a 

antropologia produz nessa época. E Mead, foi sem dúvida, a figura que alardeou a 

                                                           
11

 Um dos fatos que mais contribui para que Bateson e Mead fizessem uso da fotografia em suas pesquisas, foi 

terem possuído mentores que apreciavam o uso de imagens em trabalhos etnográficos: Mead por Franz Boas e 

Bateson por Alfred Cort Haddon.  
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necessidade da utilização de ferramentas para o registro visual. O alerta da antropóloga estava 

em captar os hábitos e os costumes das culturas em extinção em virtude da ordem vigente
12

. 

Entre 1935 e 1939, Claude Lévi-Strauss também se arriscou com a fotografia no seu 

trabalho de campo no Brasil, mas também a elegeu a uma simples coleta de documentos, 

apenas uma evidência que “permitia conservar coisas que não poderia mais rever” (LÉVI-

STRAUSS, 2000 apud. GARRIGUES, p.110) 

Apesar do foco de muitos trabalhos da época estivesse voltado à reconstrução cultural, 

muitos antropólogos ainda estavam ligados apenas ao domínio da palavra. E a resistência à 

utilização das novas técnicas de registro era justamente o grande questionamento feito por 

Margaret Mead – a que reconhecia que o antropólogo deveria ter competência técnica para 

filmar e fotografar, sem esquecer as questões éticas com relação aos indivíduos registrados.  

Na história da Antropologia Visual é possível perceber que a dificuldade por parte dos 

antropólogos não foi em reconhecer o visual, mas saber o que fazer com os riscos da 

subjetividade, um aspecto que relegou à posição de recusa, a fotografia. Como demonstra 

Novaes (2008, p.457), a grande dificuldade estava na possibilidade de controle sobre o 

significado da imagem. Acreditavam que com relação ao texto havia um controle de seu 

significado, já quanto à imagem esse controle era fluido. No entanto, apesar do texto parecer 

baseado num único sentido, a autora ressalta que ele também é passível de várias 

interpretações, dependendo do seu receptor. A subjetividade é inevitável em qualquer 

circunstância, como bem demonstra Garrigues (2000): 

 

Quantos etnólogos acreditaram observar o que de fato eles estavam projetando e colocando na 

realidade? A linguagem permite, constantemente, fazer a realidade dizer aquilo que se deseja que ela 

diga. Este problema global é um problema das ciências humanas no seu conjunto, e não concerne 

particularmente à fotografia. Mas é verdade que há toda uma hierarquia de prevenções e de 

desconfiança face a expressão científica. O conformismo sufocante da Academia faz sistematicamente 

predominar o escrito como mais científico do que o oral, menos subjetivo, não podendo a fotografia 

chegar senão em terceiro lugar. É um puro problema etnográfico de domínio das práticas. (…) A 

fotografia, material admirável, dá medo naqueles que não sabem que se pode chegar, pela prática, a 

um garantido rigor ou domínio, que vai incitar um máximo de honestidade intelectual. O interesse das 

ciências humanas repousa, essencialmente, na honestidade intelectual dos pesquisadores e mal pode-

se imaginar Freud ver em um sonho ou se permitir ver tudo o que ele tiver desejo colocar no sonho. 

(GUARRIGUES, 2000, p. 131). 

 

 

                                                           
12

 A reconstrução cultural era um dos focos da Antropologia norte-americana na primeira metade do século XX. 
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As novas exigências de passar de uma Antropologia de gabinete para uma antropologia 

baseada no trabalho de campo, no comportamento das comunidades e nos registros dessas 

pessoas, estavam muito ligadas à nova sociedade visual da virada do século. “O visual estava 

no lugar de uma humanidade ausente, assim como a arquitetura das igrejas procurava tornar 

mais tangível a invisibilidade de Deus. Fotos e artefatos mostravam simbolicamente a 

proximidade entre esses povos e a natureza.” (NOVAES, 2009, p.20) 

No entanto, a antropologia deixa de se interessar pela preservação do evento social 

proposta por Mead e carregada dos anseios evolucionistas, e passou a se interessar pela 

interpretação da forma pela qual os elementos sociais interagiam entre si. A observação da 

antropologia deixa de lado a cultura material, os rituais, a arte e as paisagens, aspectos para os 

quais a fotografia muito contribuía. E a atenção passa para as organizações sociais, caráter 

genealógico que a tradição oral e a metodologia clássica das descrições escritas davam conta. 

Dessa forma, se dá o declínio do uso das fotografias nas monografias que só serão resgatadas 

a partir dos anos 60 do século XX. E a antropologia chamada pós-moderna introduzirá os 

aspectos visuais aos novos questionamentos metodológicos da Antropologia - o 

reconhecimento de uma dimensão da cultura associada à visualidade.  

As fotografias passam a ser utilizadas definitivamente em várias pesquisas etnográficas, 

com a introdução de seus estudos aos novos métodos e formas em trabalhos interculturais de 

campo. E apesar das discussões em torno das suas inúmeras diferenças, e pela falta de um 

método de análise e de leitura ainda não constituído completamente, a memória das 

fotografias passou a substituir em muitos trabalhos a descrição textual. É possível perceber, 

que desde o nascimento da antropologia, apesar da resistência ao uso das imagens em 

trabalhos etnográficos, a fotografia apresenta um caráter particular em representar a sociedade 

do outro – muitas vezes superando as narrativas textuais fastidiosas. Como defende Étienne 

Samain (1987):  

 

[...] a antropologia visual tende a ficar confinada ao registro das atividades corporais (posturas e 

movimentações espaciais de participantes de um ritual) ou materiais (trabalhos artesanais e atividades 

estéticas), quando de fato poderia contribuir a um redimensionamento de campos aparentemente mais 

abstratos, como parentesco, a política, a economia, a organização social e mesmo a ideologia. 

(SAMAIN, 1987, apud, ANDRADE, 2002, p.73.) 

 

De acordo com isso, procuramos demonstrar o alcance do caráter etnográfico da 

fotografia e ressaltar a sua contribuição na análise e interpretação de determinado grupo 
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dentro de seu contexto próprio. Para um maior aprofundamento da temática em questão, 

apresentaremos o conceito de fotoetnografia, como um processo de observação e registro das 

relações humanas, no qual o pesquisador-fotógrafo participa sem interferir nas constantes 

mudanças da cultura através do seu caráter de documentação histórica e científica que torna as 

investigações mais completas. Dito isso, observamos a direta relação dessa prática com o 

fotojornalismo (já que Verger atuava como repórter fotográfico no período das fotografias que 

serão analisadas) – a fotografia de imprensa que se constitui como mensagem - que oferece ao 

pesquisador o suporte necessário para entender os valores culturais, as práticas sociais e os 

significados ideológicos inseridos num contexto de comunicação específico, podendo ser 

analisadas como discurso. Pois, como bem disse Novaes (2005): 

Se um dos objetivos mais caro à antropologia sempre foi o de contribuir para uma melhor 

comunicação intercultural, o uso de imagens, muito mais do que palavras, contribui para essa meta, ao 

permitir o que não é imediatamente transmissível no plano linguístico. Certos fenômenos, embora 

implícitos na lógica da cultura, só podem explicar no plano das formas sensíveis o seu significado 

mais profundo. (NOVAES, 2005, p.45) 

 

1.2 – Fotoetnografia e fotojornalismo: formas de narrativas visuais da investigação 

social. 

“A fotografia permite ver aquilo que não se tem tempo de ver, porque ela fixa o 

instante. Eu diria ainda mais, ela memoriza, ela é a memória [...] O milagre é que esta 

emoção que emana de uma fotografia muda testemunha um fato que foi fixado sobre 

um instantâneo e que vai ser sentido por outras pessoas, revelando assim um fundo 

comum de sensibilidade, frequentemente não expressa, mas revelador de sentimentos 

profundos quase sempre ignorados.”
13

 

 

 

O conjunto das fotografias de Pierre Verger que serão analisadas nesse trabalho são 

séries fotográficas que narram o cotidiano de trabalho e de elementos culturais do sertão 

nordestino. Por isso, até agora essa pesquisa procurou evidenciar como o registro 

sociocultural unido às novas ideias da antropologia com relação às técnicas fotográficas é 

capaz de descrever uma realidade social de determinada cultura, ou seja, uma etnografia 

                                                           
13

 Catálogo da exposição Pierre Verger Fotografias, no Museu de Arte de São Paulo – de 19 de maio a 11 junho 

de 1999. 
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através de imagens – uma narrativa fotoetnográfica. Mas se faz necessário ressaltar que apesar 

do trabalho de Verger ser carregado de desejo de conhecer o outro, de saber como o outro 

vive, é uma técnica que serviu ao jornalismo – o que indica uma mecanicidade, que busca 

retratar somente o que foi pedido. Verger conseguiu aliar as duas técnicas de registro, e 

realizou um trabalho de grande importância documental e etnográfica.  

Para além da concepção positivista da imagem fotográfica, fazemos referência a uma 

sistematização metodológica que entende as imagens fotográficas como suportes eficientes na 

descrição não da cultura material apenas, mas os significados inerentes aos usos sociais dessa 

cultura material e o sentido das relações sociais. Aqui, a fotografia também será articulada 

como um elemento de discurso antropológico, que propicia uma reflexão sobre o tema em 

questão. Isso é o que se constitui o conceito de fotoetnografia
14

 que entende as construções de 

narrativas sociais e culturais através de imagens fotográficas de modo contextualizado – 

documentos que trazem dados culturais numa perspectiva etnográfica. 

Como bem se sabe, a etnografia é um processo de pesquisa desenvolvido pelos 

antropólogos para estudar detalhadamente a sociedade e a cultura – uma descrição cultural. O 

pesquisador exerce uma metodologia baseada na coleta de dados e no seu contato com o seu 

objeto, o que exige um tempo de permanência em campo e o uso das técnicas de análise de 

dados – a observação participante, a técnica da entrevista e a análise de documentos. Por essa 

mesma base, a narrativa fotoetnográfica se apresenta por uma série de fotos articuladas que 

compõe uma sequência de informação visual, que se ofereça apenas ao olhar.  

Assim, fotografia também pode ser um ponto de partida para uma reflexão 

antropológica, ao constituir a descrição de uma realidade social através da inserção do 

pesquisador no grupo humano. De acordo com Milton Guran (2011, p.80), mesmo com suas 

dimensões simbólicas e opinativas se reconhece que a fotografia não pode se constituir na 

própria reflexão em si, já que naturalmente é fundamentalmente descritiva – não está ao seu 

alcance formular conceitos e teorias. No entanto, assim como o olhar etnográfico, ela também 

descreve, representa, e até mesmo interpreta tudo que pode ser visto.  

De acordo com o fotógrafo e antropólogo Luiz Eduardo Achutti (1997), o ato 

fotográfico é uma ação que fragmenta elementos de uma determinada realidade em um plano 

material. O ato de conectar essa característica ao olhar etnográfico é capaz de conduzir ao 

                                                           
14

 Nomenclatura atribuída por: ACHUTTI, L. Fotoetnografia da Biblioteca Jardim. Livraria Tomo 

Editorial/UFRGS editora. Porto Alegre. 2005. 
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desenvolvimento de uma narrativa mais apurada, não se limitando apenas ao texto na 

construção de sentidos e à fotografia apenas como ferramenta da pesquisa de campo, mas 

também como discurso – uma forma específica de fotografias empenhada na descrição 

detalhada dos elementos culturais e sociais dos grupos humanos.  

 O conceito de fotoetnografia instituído por Achutti é apresentado em seu livro 

Fotoetnografia da Biblioteca Jardim (2005), no qual empreende uma narrativa fotográfica da 

biblioteca francesa, e assim apresenta uma metodologia para a utilização da fotografia na 

antropologia. Essa obra é uma tentativa de aliar sua experiência profissional como fotógrafo 

ao seu trabalho como antropólogo: cria um paralelo entre a produção de imagens e seus 

aspectos técnicos com a observação do antropólogo na pesquisa de campo – o uso da câmera 

para apresentar a alteridade. Através das fotografias em preto e branco versa sobre os espaços 

da biblioteca, apresentando as formas como utilizar o aparato técnico – enquadramento (união 

de sujeitos, lugares e símbolos), iluminação e estética – para que haja um enriquecimento da 

experiência e uma narrativa sucessiva ideal do cotidiano, dos lugares e dos indivíduos. É 

importante destacar que nesse trabalho a escrita vem em segundo plano, a narrativa é 

eminentemente imagética e o texto se configura apenas como uma análise resumida. 

Achutti (2005), diz que há uma grande defesa com relação ao texto etnográfico como 

forma única de demonstrar a alteridade. O uso das imagens é sempre relegado à tarefa de 

ilustração, quase nunca há uma complementaridade do texto com relação à imagem. Pelo 

contrário, a imagem sempre vem reafirmando o discurso textual. Conforme pensa, a 

antropologia deve acompanhar a consagração da sociedade visual utilizando o caráter 

universal da linguagem visual de forma narrativa para contar sobre a cultura, que a partir das 

novas concepções sensíveis de tempo e espaço possa ser entendida através das imagens. 

Perceba que a proposta do autor não é a eliminação do texto etnográfico, mas que a fotografia 

seja analisada em conjunto com a linguagem textual que venha a acompanhá-la, uma narrativa 

textual ou legenda que contextualize o tema abordado pelas fotografias – as fotografias devem 

formar um todo na descrição visual. Esse é mais um posicionamento de reflexão de novas 

potencialidades para a mensagem antropológica.  É a fotografia como discurso e extensão do 

olhar, além da força da imagem como formadora de uma consciência social, assim como 

afirma Samain (1993):  

Não existem fotografias que não sejam portadoras de um conteúdo humano e, consequentemente, que não 

sejam antropológicas à sua maneira. Toda fotografia é um olhar sobre o mundo, levado pela 
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intencionalidade de uma pessoa, que destina sua mensagem visível a um outro olhar, procurando dar 

significação a este mundo.  (1993, p.6 apud ACHUTTI, 2005, p.83) 

 

Desse modo, o objetivo é pensar como a mensagem fotográfica constitui o ‘texto’, mais 

precisamente, o potencial de comunicação que um conjunto de fotos adquire associado à 

linguagem escrita. As fotos devem vir auxiliando a transmissão do fluxo de ideias que 

direciona o antropólogo à compreensão e interpretação do assunto estudado - uma relação 

coordenada entre palavra e imagem. Essa é uma atitude que concebe a imagem fotográfica 

como ato de comunicação na sua possibilidade de representação e tradução de outras culturas, 

pois:  

não existem homens, sociedades e culturas sem a existência de meios para se comunicar. São 

precisamente esses meios de comunicação humana que os constituem e os fazem viver, pensar, 

organizarem-se entre si. Há de se admirar, dessa maneira, que, ante a polivalência e as singularidades 

dos meios de comunicação de que dispomos para sustentar uma melhor aproximação e compreensão 

desses homens e dessas culturas, não existem, ao mesmo tempo, maior relativização e maior 

integração dos mesmos. Será que continuaremos, de um lado como de outro, a defender 

unilateralmente a hegemonia de um meio sobre o outro, quando ambos são complementares, embora 

sempre singulares? A linguagem do “discurso” erudito representa um poder como a “mensagem da 

imagem” constitui um outro poder de apreensão de uma única realidade.  (SAMAIN, 1995, p. 25) 

Roland Barthes, autor ligado à semiologia francesa e ao estruturalismo saussuriano 

discute bastante sobre o papel da fotografia diante da racionalidade objetivista do discurso 

antropológico. Em seu livro A câmara clara (1984), entende que a fotografia tem uma 

linguagem própria, já que esta é uma manifestação da comunicação. E por isso, é considerado 

um veículo de múltiplas interpretações
15

. Diante disso, sugere pensarmos o mundo para além 

das pretensões dos modelos racionais e teóricos, e nos voltarmos também para o ponto de 

vista do imaginário social. Essa proposta de Barthes com relação à leitura e a recepção da 

fotografia parte dos conceitos de studium e punctum resumidos por Samain (2005): 

O studium da Fotografia é, em Barthes, o que registrou a câmara obscura, Isto é, esse campo de dados 

inscritos e, geralmente, condensados numa imagem que se oferece ao meu olhar e, sobretudo, ao meu 

intelecto. É a fotografia como fonte de estudo, lugar de uma investigação possível, de um 

reconhecimento das informações, dos signos e das mensagens que ela denota e conota, o terreno de 

um saber  e de uma cultura que posso compreender , desvendar e enunciar nos moldes da ciência. O 
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 Da mesma forma que na prática da construção do texto etnográfico existe uma exposição do discurso do 

pesquisador sobre a realidade social estudada, uma visão particular da alteridade. 
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studium é a Fotografia enquanto ela vem me procurar – eu sujeito dessa leitura -, informando-me, 

comunicando-me, oferecendo-me o sentido “que apresenta naturalmente ao espírito”, o sentido óbvio.  

O punctum, ao contrário, é o que oferece a câmara clara: essa mesma imagem que, de repente, se torna 

branca, transparente [...] não é mais o intelecto que fala, é o corpo que age e que reage [...] é a imagem 

que cala, o indizível da imagem, o inesgotável da imagem. O silêncio que nela fascina e perturba faz 

gritar o corpo, quando olhar à procura de si aventura-se no seu espelho, no seu campo cego. (p.240) 

 

Nessa fala de Samain (2005) fica clara a distinção entre os conceitos de Barthes (1984).  

Com base em Barthes consegui situar esses dois conceitos no empreendimento desse trabalho. 

A ideia de studium está ligada à busca pelo contexto social e cultural, pelo interesse de 

entender o pensamento da época, as influências ideológicas e outros aspectos que ajudam a 

aprofundar a análise das fotografias de Verger sobre o sertão nordestino das décadas de 40 e 

50. Nesse caso, a fotografia necessita de um sentido e está aberta a várias significações por 

parte da lógica cientifica, e dessa forma foram utilizadas por diversas etnografias como prova 

do ‘estar lá’. A imagem é tomada como um dispositivo técnico que espelha o real, que projeta 

uma visão automática da realidade, ou seja, objetiva e mecânica. É o interesse guiado pela 

consciência. 

Já o conceito de punctum “é um detalhe, ou seja, um objeto parcial” (BARTHES, 1984, 

p.69) que cria pontos de significados subjetivos. Nesse conceito encontro o aprofundamento 

do meu olhar que vai de encontro à perspectiva, à lógica racional de significação: implica 

num novo posicionamento diante do que se vê, para além da recepção da imagem, do 

spectador. A imagem é entendida aqui como uma imagem associada ao seu ato de recepção, 

ao interesse pessoal que se impõe ao olhar as fotografias “[…] é aquilo que eu acrescento à 

foto e que, no entanto, já está lá”. (op.cit p.32)  

De um lado está a câmara obscura com seu olhar objetivo da realidade, em que o ato 

fotográfico pretende copiar o real, daí o seu ‘poder de credibilidade’. Do outro, a câmara 

clara, que entende o mundo pela escolha humana representada em imagem. É construída em 

detrimento de uma bagagem cultural do fotógrafo e pela experiência pessoal do leitor – que 

impele memória e historicidade. Assim, as fotografias na antropologia estão abertas a análise 

e interpretações, sendo importante pensarmos no relacionamento entre fotógrafo, objeto e 

espectador.  E nesse trabalho, a fotografia se pretende assim, imersa numa relação com o 
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tempo e espaço do discurso imagético. 
16

 Pois, olhar fotográfico não consegue mostrar todos 

os lados, deve-se escolher um ângulo. A fotografia ao mesmo tempo pensa e nos faz pensar, 

quando olhamos uma foto olhamos o olhar fotográfico e não a foto em si 

De acordo com Novaes (1998, p.116), são como artefatos sociais. A sua produção e 

análise da linguagem visual remete o pesquisador a uma reconstrução da história cultural, dos 

processos econômicos e da dinâmica das relações interétnicas dos grupos sociais. A narrativa 

imagética remete o antropólogo à interpretação do universo simbólico “que se exprime em 

sistemas de atitudes por meio dos quais grupos sociais se definem, constroem identidades e 

apreendem mentalidade”.  

O jornalismo ilustrado também é fruto dos séculos XIX e XX e do contexto de 

dominação cultural da imagem como representação direta da realidade. Mencionado 

anteriormente, o fotojornalismo, método de divulgação de notícias que, como afirma Amar, 

encontra sua melhor expressão nas magazines alemãs da década de 1930, surge com a 

expansão da utilização da fotografia. Desta forma, as reportagens de jornais tiveram a 

necessidade de incluí-las em suas páginas. Contudo, durante o regime nazista, o foco da 

produção fotojornalística transfere-se para outros países europeus, sobretudo a França, 

favorecendo o interesse de Pierre Verger nesse momento. Segundo Ângela Lühning (2004), 

em Pierre Verger, repórter fotográfico, esta técnica foi trazida ao Brasil pela revista O 

Cruzeiro, na qual Verger iria trabalhar futuramente, na década de 1940 com a contratação de 

outro francês, o fotorrepórter Jean Manzon. 

Sabemos que a língua é o nosso veículo de comunicação, talvez o meio mais eficiente 

para a constituição das sociedades modernas, suas culturas e identidades nacionais. Contudo, 

é possível verificarmos que ao longo dos anos, como a mídia e a fabricação comunicacional 

da cultura estabeleceram-se e efetivaram-se estratégias e práticas na comunicação que 

acabaram por contribuir para a difusão cultural e a perpetuação de identidades simbólicas. 

 No fotojornalismo, a quantidade de fotografias conciliadas a textos ou legendas 

também permite uma unidade narrativa que influencia na construção de um imaginário da 

realidade retratada.
17

 É uma construção de cenários, conflitos, acontecimentos e personagens 

por uma perspectiva jornalística que segue a tendência humana de narrativizar, seja como 

                                                           
16

 Esses mesmo elementos semióticos aparecem em outra obra de Barthes A mensagem fotográfica (1990), que 

será utilizada mais adiante para analisar as características da fotografia de imprensa. 
17

 Como esse é um trabalho de análise de fotografias produzidas pelo trabalho fotojornalístico de Pierre Verger 

há a necessidade de evidenciar o perfil narrativo das fotorreportagens, que ganha sentido na sua recepção. As 

informações sobre o fotojornalismo serão detalhadas no capítulo II. 
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estratégia de discurso, ou na relação com o tempo. O homem é forma de construção de 

discursos, que legitimam e preservam a cultura. Ao mesmo tempo em que faz uso dessa 

codificação para lidar com o tempo. Como demonstra Roland Barthes (1971): 

[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas  sociedades; a 

narrativa começa com a própria história da humanidade; não há em parte alguma, povo algum sem 

narrativa; todas essas classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e frequentemente estas 

narrativas são apreciadas  em comum por homens de culturas diferentes, mesmo opostas[...] 

(BARTHES, 1971, p.18) 

No entanto, para que a narrativa possa atingir um significado há a necessidade de 

compartilhamento dos códigos entre produtor e receptor. Para Barthes em a Mensagem 

fotográfica (1990), a fotografia de imprensa é uma mensagem constituída por uma fonte 

emissora (o jornal, a equipe técnica, o fotógrafo, os editores e o jornalista) e um meio receptor 

(os leitores), sem contar a totalidade da informação acompanhada da estrutura textual (título, 

legenda ou artigo). O veículo de comunicação apresenta características próprias que 

influenciam na construção de sentido do material que será publicado: a posição política, a 

linha editorial, o público ao qual se destina.  

Ao contrário do jornalismo textual que tem um caráter mais sintético para a 

compreensão da mensagem. No fotojornalismo, a imagem carrega uma visão privilegiada na 

exposição da realidade, “onde se fundem as categorias fundamentais do jornalismo – o 

informacional, o opinativo e o interpretativo – com a subjetividade amparada pela 

potencialidade da tecnologia de criar novas ordens indiciais para a compreensão do fato 

noticiado.” (BODSTEIN, 2007, p.8) 

Assim, veículo emissor faz parte da construção da realidade e o tema descrito na 

narrativa fotojornalística só assume um significado sociológico, pois sua emissão e recepção 

atingem os grupos humanos na tentativa de atribuir um comportamento comum à sociedade 

total da qual fazem parte. Entre as representações visuais apreendidas pelos seus receptores e 

pelo emissor que as reproduzem, existem elementos que apresentam um caráter sociocultural 

de convencimento, determinado por um signo ou por uma semelhança. Esse é um 

compartilhamento cultural de convenções sociais, não explicitadas na fotografia, mas que são 

absorvidas de modo natural pelos receptores.  

Assim como o texto fotoetnográfico, para informar o fotojornalismo faz uso da 

conciliação entre fotografias e textos. A fotografia é apenas uma das linguagens que comunica 



26 
 

em conjunto com a estrutura textual, que apesar de se complementarem são unidades que não 

se misturam, e a análise deve incorrer sobre cada uma separadamente. A mensagem contida 

na imagem de imprensa se inter-relaciona com o texto, a legenda, o título, a diagramação, etc., 

que vão interferir diretamente na compreensão de sua narrativa. 

Roland Barthes (1990) define a mensagem fotográfica como uma estrutura composta 

pela coexistência de duas mensagens. Entende que a fotografia não é a imagem do real, mas o 

seu perfeito analogon, uma mensagem denotada e sem código, cujo significado se esgota no 

senso comum. A outra é conotada e particular, que impõe sentidos diversos à mensagem 

fotográfica de acordo com o contexto comunicativo no qual está inserida. Nesse caso, o autor 

afirma a existência de um significante sob a ação do fotógrafo, no seu sentido estético ou 

ideológico, e a maneira como a sociedade recebe a mensagem. O código do sistema conotado 

é verossímil, constituído por uma simbologia universal, por um discurso da época ou por um 

conjunto de estereótipos, exige uma decifração.  

 

Ora, esse estatuto puramente ‘denotante’ da fotografia, a perfeição e a plenitude de sua analogia, numa 

palavra sua ‘objetividade’, tudo isso se arrisca a ser mítico: pois de fato, há uma certa probabilidade 

para que a mensagem fotográfica seja também ela conotada. A conotação não se deixa forçosamente 

apreender imediatamente ao nível da própria mensagem, mas pode-se já induzi-la de certos fenômenos 

que se passam ao nível da produção e da recepção da mensagem... (BARTHES, 1969, p. 56) 

 

A fotografia de imprensa é fruto de um trabalho de escolha e composição a partir de 

normas profissionais, estéticas e ideológicas, que também são elementos de conotação. Ao 

mesmo tempo em que, a fotografia é lida mediante um conjunto tradicional de signos, que 

estabelecerão um código. O discurso estruturado pela comunicação fotojornalística se 

desenvolve a partir de uma mensagem sem código. Por isso, Joly (1996) considera: 

 

[...] é difícil classificar certas imagens. É o caso das fotografias de imprensa: supostamente, deveriam 

ter uma função referencial, cognitiva, mas na realidade, situam-se entre a função referencial e a função 

expressiva ou emotiva. Uma foto de reportagem testemunha bem uma certa realidade, mas também 

revela a personalidade, as escolhas, a sensibilidade do fotógrafo que as assina. (JOLY, 1996, p.55) 
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A leitura discursiva de uma sequência (no caso das revistas ilustradas), o significante de 

conotação não está em nenhum dos fragmentos da sequência, mas no seu encadeamento, 

juntamente com o texto que acompanha a fotografia de imprensa. O texto pode vir apenas 

como uma mensagem de acompanhamento, com o intuito de insinuar uma conotação à 

imagem, atribuir-lhe significados. Nesse caso, a imagem já não é mais subordinada à palavra 

como ocorreu no princípio da história da imprensa, a palavra é que vem racionalizar a 

imagem, imputando-a de uma cultura e de uma imaginação, uma naturalização do cultural; 

não há uma redução de uma estrutura à outra, mas uma ampliação de uma sobre a outra. No 

entanto, para Barthes é impossível a palavra traduzir a imagem, pois na transposição de uma 

estrutura para outra há inevitavelmente a criação de novos significados. Muitas vezes o texto 

só amplia um conjunto de conotações já inclusas na fotografia, mas outras vezes, inventa um 

significado completamente novo produzindo conotações reguladoras. 

O receptor ao fazer a leitura da mensagem fotojornalística associa saberes locais, 

escolhendo determinados sentidos em detrimento de outros, o que possibilita diversas leituras 

de uma mesma mensagem. No entanto para Barthes (1990, p.32), essa diversidade não é 

aleatória, está ligada aos saberes práticos, culturais, nacionais e estéticos da sociedade. Desse 

mesmo modo, o veículo de comunicação também seleciona determinados aspectos de 

conotação de modo a sugerir associações específicas no receptor, instigando uma visualidade 

que os indivíduos terão a partir das fotografias publicadas. É uma relação que opera na 

fixação do simbólico, direcionando a dimensão interpretativa da imagem para um 

determinado contexto. (op. cit. p. 32 -34) 

Portanto, procuramos deixar evidente que o estudo da narrativa fotográfica constitui 

uma área que pode ser analisada por uma perspectiva antropológica e abre caminhos para a 

percepção do mundo visível diferente de outras formas de investigação. A ‘realidade 

fotográfica’ passa a fazer parte do discurso sobre a própria realidade, através do 

compartilhamento de signos e memórias entre autor e receptor que insere na narrativa um 

sentido. E essa narrativa fotográfica quando é veiculada também auxilia numa consciência 

visual da realidade que cada indivíduo constrói de si mesmo, do ambiente onde vive e da 

sociedade como um todo. Nesse processo, a narrativa é pensada e produzida pelo fotógrafo de 

imprensa para apresentar aos leitores os conteúdos decididos pela equipe. Ao mesmo tempo, o 

fotógrafo compõe uma narrativa visual autônoma na forma de representar a realidade 

retratada - é a ligação entre o seu olhar, a imagem e o assunto.  
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Desse modo, apesar da obra de Verger ser atrelada ao valor documental do 

fotojornalismo e à sua linguagem instantânea, o seu trabalho fotográfico é tido como um 

produto inerente à concepção particular e intuitiva do seu autor, por isso, passível de 

interpretação – ultrapassando a temporalidade da representação jornalística, apagando o liame 

com o tempo do instante impregnando as fotografias de subjetividade. Como bem explana 

Boni e Moreschi (2007):  

A fotografia etnográfica pode estar inserida em trabalhos científicos, exposições ou diversos tipos de 

publicação. Pode ser caracterizada como objeto de estudo, pesquisa ou como mera ilustração. Esse 

tipo de trabalho contribui para que haja um resgate de informações relacionadas aos diferentes tipos 

de etnias. Além disso, compila dados de conhecimento, que podem servir como fonte de comparação 

anacrônica, posto que a cultura e os costumes das etnias estão sujeitos a transformações. (BONI e 

MORESCHI, 2007, p.139)
 
 

 

Por isso, no capítulo II analisaremos os elementos de ordem cultural e mental do 

fotógrafo, que de acordo com qualquer que seja sua motivação, através da inconsciência do 

olhar este constrói e idealiza por meio de sua bagagem cultural a representação da imagem 

retratada - influência no modo como “cultural e expressivamente” o fotógrafo capta o 

momento da imagem. Por isso, o documento fotográfico está essencialmente ligado ao 

processo de construção da representação, pela a qual a imagem foi construída. 
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CAPÍTULO 2 – O OLHO DA ROLLEIFLEX – A ESTÉTICA DE VERGER. 

 

[...] a sensação de que existia um vasto mundo não me saía da cabeça e o 

desejo de ir vê-lo e fotografá-lo me levava em direção a outros horizontes. 

Pierre Verger
18

 

 

Para a reflexão sobre a obra de Pierre Verger, viajante por excelência, é preciso 

considerar que seus trabalhos fotográficos, além de caráter documental e etnográfico, 

possuem dimensões estéticas, políticas e afetivas, que exigem uma reflexão sobre a relação 

entre o fotógrafo, a obra e os contextos culturais envolvidos. Por isso, considerando as 

múltiplas relações entre os aspectos sociais, discursivos, científicos e subjetivos, esse capítulo 

busca compreender as raízes estéticas e condições de origem do seu olhar fotográfico, que 

auxiliará no entendimento do seu processo de trabalho e da sua trajetória até chegar ao Brasil, 

e na sua atuação como repórter fotográfico junto à revista O Cruzeiro nos anos de 1940. 

Pierre Verger iniciou a sua relação com a fotografia no período entre guerras, num 

momento em que o suporte fotográfico ainda era muito utilizado como ferramenta da 

antropologia física para descrever e classificar as raças e os tipos humanos. As representações 

fotográficas constituíam uma série de imagens exóticas, quase sempre taxadas pelas legendas 

coloniais. 

Desde o início do seu gosto pela fotografia, Verger seguiu de encontro a essa visão 

museológica de representações ‘racistas-coloniais’ dos povos distantes. O seu olhar seguiu na 

                                                           
18

 VERGER, Pierre. 50 anos de fotografia. Salvador: Corrupio, 1982. 
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direção oposta do registro “classificador e naturalista da antropologia da época, que afasta o 

sujeito da sua essência humana, reduzindo-o ao mero estatuto biológico ou à sua condição 

‘primitiva’”. As imagens de Verger se voltam completamente para sua empatia diante do 

sujeito fotografado: o indivíduo aparece nas suas singularidades, por ele mesmo, e não 

representando apenas sua ‘raça’ ou sua cultura. “Verger dá a ver uma alteridade 

enriquecedora e ‘’assimilável’’. Não existe uma representação da distância do outro. Ao 

contrário, há uma tentativa de aproximação, de torná-lo mais próximo.”  

Imerso nesse contexto das missões civilizatórias, Verger participou de forma efetiva na 

renovação do olhar eurocêntrico sobre ‘o outro’. Com sua sensibilidade fotográfica 

instantânea, o fotógrafo rompeu com os códigos etnográficos da época, no que confere à 

inserção de novas características em seus registros.  

O seu olhar procurou imprimir a autonomia do sujeito, ao invés de enquadrar todos os 

elementos da cena de maneira exaustiva, de modo que a fotografia sirva apenas como 

instrumento de coleta. A diferença entre o trabalho fotográfico de Verger em relação ao de 

outros viajantes europeus está no seu empenho etnográfico, que não se trata apenas de 

fotografar, mas de participar, compreender e ser aceito no universo observado – o que para a 

antropologia é definido como observação participante – postura fundamental na antropologia 

que pretende compreender uma cultura estranha. 

 

No caso de Verger, o fotógrafo é um participante, um admirador sutil do acontecimento que reconhece 

a soberania e a supremacia do ser humano retratado dentro do universo mais próximo a ele: a sua vida 

cotidiana, cheia de emoções e sentimentos, o que também inclui a parte festiva e ritual.  (LÜHNING, 

2004, p.32) 

Com um olhar de um homem diante de outros homens e na tentativa de não ser visto 

sempre como um “estrangeiro”, ele captou através da sua câmera fotográfica imagens 

desconsideradas por outros fotógrafos devido à banalidade com que elas ocorriam. Há, assim, 

a “ideia de um contra-olhar, que confirma e focaliza no olhar estrangeiros os gestos 

diferentes, os momentos sociais estranhos, a estranha expressividade corporal no cotidiano, 

elementos que podem parecer totalmente anódinos.” (MALYSSE, 2000, p.336). 

Pierre Verger era um fotógrafo que só registrava o que queria aquilo com que tinha 

afinidade. Além da necessidade de se lembrar dos momentos passados registrado 
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fotograficamente que fez com que ele desenvolvesse um sentido investigativo e social nas 

fotografias.  

A relação cordial com as pessoas a quem fotografava fazia com que, o seu íntimo 

interferisse na produção da imagem, alcançando o detalhe. A imagem lhe tocava 

profundamente e era também resultado da sua despreocupação com um bom resultado 

estético. Pensava mais na relação afetiva que tinha ao fotografar que na beleza de quem estava 

sendo fotografado. Suas imagens partem da atitude, do detalhe, do movimento, que chega a 

ser carregado de emoção. Ao registrar o que lhe agradava ele produzia uma “imagem-

afeição”, era como se a fotografia fosse uma nova forma de enxergar as coisas, uma 

observação que o fazia sentir participante do mundo. Sua tentativa era registrar as pessoas e 

lugares em diferentes momentos para não se esquecer. Assim, as fotos tiradas serviam de 

suporte da memória e ele tinha consciência disso.  As imagens presentes em sua memória 

visual, aquilo que ele via e que a outros fotógrafos passava despercebida, quando vistas 

novamente por Verger eram registradas para que depois ele as pudesse contemplar e ficar 

lembrando o contexto em que foram produzidas. 

De acordo com Cláudia Maria de Moura Pôssa (2013), o estilo de Verger fotografar não 

é marcado exatamente por uma técnica fotográfica diferenciada, mas por sua maneira de se 

aproximar do objeto, contemplá-lo, e de acordo com a interação, captar a imagem. Na 

fotografia de Verger aparece um impulso documental de conhecer e apreender algo do objeto 

que lhe atrai, o estímulo antropológico de registrar a diferença cultural, que reflete seu 

interesse de conhecer povos diferentes do europeu, buscando descobrir a cultura alheia, os 

indivíduos interagindo em sociedade, o sujeito inserido no seu universo social e cultural. Teve 

contato com a sociologia e a etnografia, mas não era muito adepto de estudar as pessoas e sim 

de observá-las, viver com elas e, principalmente, aquelas que tinham uma vida diferente da 

sua. 

Para ele, a fotografia não reclama um processo racional, mas uma disponibilidade, um despertar diante 

do estranho, do inapreensível. A prática fotográfica combina com a sua liberdade de espírito. Mostra-

se apropriada à sua recusa em fornecer explicação ou interpretação escrita (ele não usa legendas em 

suas fotos), tanto quanto a sua rejeição ao questionamento direto e a toda forma de elucidação 

intelectual. (SOUTY,p.1)
19

 

                                                           
19

 SOUTY, Jerôme. Em busca do olhar virgem: a propósito das fotografias de Pierre-Verger em torno do mundo, 

1932-1946. Capturado no endereço eletrônico: http://www.studium.iar.unicamp.br/30/7.html em 8 de dezembro 

de 2012. Artigo inspirado no primeiro capítulo do livro Pierre Fatumbi Verger. Du regard détaché à la 

http://www.studium.iar.unicamp.br/30/7.html
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 Essa abordagem mesmo repleta de envolvimento e carente de sistematicidade científica 

se consolidou como um trabalho importante para a antropologia ao conseguir produzir um 

rico acervo de registro das formas culturais tão importantes quanto às obras escritas. Por sua 

curiosidade, paciência e observação, qualidades fundamentais para um bom fotógrafo e 

pesquisador, não impunha limites às suas pesquisas captando de perto e com muito respeito os 

segmentos da cultura através dos gestos, dos olhares, das ações. A relação despretensiosa de 

Verger com a fotografia ao registrar o que achava interessante sem se preocupar com qualquer 

sistematização, apenas tornar viáveis suas viagens e a materialização de suas intuições dá 

ênfase à ideia do pesquisador Etienne Samain (1994), que as imagens mais ricas no campo da 

antropologia visual não são captadas por antropólogos, mas por fotógrafos.  

Como bem notou Georges Bataille, que publicou três de suas fotografias em seu livro 

L’Erotisme (1957), Verger tinha a emoção do encontro como elemento motivador e a 

fotografia como aventura, buscava resgatar em suas fotografias algo que não depende de 

procedimentos técnicos, como a iluminação perfeita, a composição e nem a precisão do foco, 

mas sim o “desejo”, no sentido mais amplo da palavra, diante do sujeito. O olhar de Verger 

era muito pessoal e intimista, chegando até a sensualidade, e isso pode ser visto no seu apreço 

pelos corpos, imagens de corpos em movimento que “exalam, muitas vezes, uma sensualidade 

à flor de pele, e o fotógrafo parece frequentemente atraído pela beleza plástica e pela 

expressividade dos corpos negros masculinos.” (SOUTY, 2008, p.3) 

Apesar da qualidade estética evidente em suas fotografias, Verger não privilegia a 

forma estereotipada das principais influências dos anos de 1930; suas imagens não parecem 

diretamente inspiradas nem na chamada Nouvelle Vision, nem nas reportagens calcadas nos 

“instantes decisivos”. Na hora do disparo, ele se preocupava com as transformações dos 

espaços que o circundavam e intuitivamente fotografava as “pessoas para si mesmo, sem 

pensar nos futuros visuais das suas imagens, mas simplesmente para se lembrar delas e 

conservar alguma coisa desses encontros furtivos”. (MALYSSE, 2000, p.334) 

Como um fotógrafo-observador, Verger exercitou como técnica de aproximação a 

combinação de cautela, ousadia, senso de iniciativa, precisão e respeito. Ao discorrer sobre o 

                                                                                                                                                                                     
connaissance intitiatique. Paris: Maisonneuve et Larose, 2007, que analisa de maneira detalhada a obra artística 

e científica de Verger e o seu percurso de vida. A edição brasileira desse livro, revista e adaptada, será publicada 

em 2010 (São Paulo, Terceiro Nome).Este artigo teve primeira publicação impressa na revista Poiésis (n° 12, 

2008: pp. 209-221).  
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“Toque de Verger" Pôssa
20

 diz que, Verger, ao recusar-se a comandar as cenas, evitando uma 

postura padrão, abre um espaço onde aparece a espontaneidade do outro, e possibilita a 

presença do acaso e do imprevisto na sua obra. Nas suas imagens etnográficas a presença do 

fotógrafo raramente é percebida pela expressão dos indivíduos fotografados, e quando estes os 

percebe não expressam surpresa ou hostilidade diante da câmera, pelo contrário, se deixam 

fotografar na fluidez do momento imediato. Essa é uma maneira de valorizar o outro, uma 

forma complexa de transparência, em que Verger se dilui na cena, para melhor personalizar a 

sua fotografia:  

 

É preciso ser antes espectador que ator; acredito que um bom fotógrafo é um voyeur subliminado. É 

preciso viver com as pessoas antes de fotografá-las, para que elas estejam habituadas com sua 

presença. Não é necessário procurar compreendê-las, mas senti-las, torna-se um simples observador. 

(VERGER,1991, p.167) 

 

Mas, esse recurso está diretamente relacionado ao aparato técnico utilizado por Verger. 

O manejo da câmera Rolleiflex possibilita essa postura invisível do fotógrafo em meio ao 

ambiente fotografado, já que sua posição frontal na altura do abdômen propicia a vantagem de 

fotografar sem ser percebido: o indivíduo não sabe ao certo o momento do clique, pois o visor 

da câmera não precisa ser levado ao rosto no instante da foto.
21

 Essa dinâmica propicia uma 

maior mobilidade do fotógrafo traduzindo os instantes em imagens dinâmicas, nas quais se 

acentua um maior realismo distante das poses tradicionais – os sujeitos aparecem em sua 

natureza espontânea.   

No entanto, é possível identificar na obra de Verger a recorrência de retratos em que os 

indivíduos parecem olhar nos olhos do fotógrafo. A Rolleiflex interliga os olhares, e Verger 

sustenta essa interlocução entre o sujeito e a lente, que se traduz em olhares de muito 

“orgulho, malícia e cumplicidade”. (SOUTY, 2008, p.4) Numa relação de interação e 

condescendência estabelecida entre fotógrafo e fotografados, os indivíduos se deixam captar 

sem temor, timidez ou irritação, não aparecem como numa imagem roubada, e sim como num 

instante de “verdadeiro diálogo entre olhares”. Como disse Souty (2008), ao fazer o retrato 

                                                           
20

 PÔSSA, Cláudia Maria de Moura. O Toque de Verger: estudo da obra fotográfica de Pierre Verger. Capturado 

no endereço eletrônico: http://www.pierreverger.org/  acessado em 5 de janeiro de 2013. 
21

 Diferentemente da câmera Leica (ambas de origem alemã), instrumento de uso do fotógrafo Henri Cartier-

Bresson, câmera portátil que por sua dinâmica de uso (o visor é levado ao olho) configura o estilo do “instante 

decisivo”, ou melhor, do instante roubado. 
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Verger não se exime da sua posição de observador estrangeiro como faz nas suas imagens de 

teor mais etnográfico e documental.  

Esses são encontros onde talvez o mais importante seja a inter-subjetividade do olhar de 

Verger e seus sujeitos, através dos quais é possível constatar “a capacidade de restituir o que o 

outro tem para transmitir, algo da sua intimidade, e essa parte de alteridade que tanto seduziu 

o fotógrafo.” (op.cit.) Contudo, retratar o homem comum alcança uma singularidade 

particular, pois é um caminho importante para a compreensão do complexo cultural do qual 

ele participa. 

O trabalho de Pierre Verger se estruturou na sua condição de viajante estrangeiro, o 

sentido de estranhamento inerente ao seu ‘olhar de fora’ que proporcionou uma noção de 

alteridade configurada no seu olhar ao representar o ‘outro’: “O que eu gostava, quando 

viajava, era viver com o povo e vê-lo viver um modo de vida diferente do meu. Eu estava 

interessado no que não era eu. Ou naquilo que era eu, nos outros.”, diz, em depoimento a 

Nóbrega e Echeverria (2002, p.83).   

Desse modo, é possível compreender a sua qualidade de viajante como uma experiência 

de transformação interna, no sentido que o lança à busca do que é diferente de si mesmo, que 

como define Cardoso (1988), atua como um processo interior de estranhamento e (des) 

construção de sentido, ao permitir a superação dos limites do seu próprio meio e a 

aproximação com outras culturas – não é um deslocamento estritamente espacial, mas um 

movimento interior de sentido.  

Nessa perspectiva do olhar estrangeiro na construção de representações que se dá pela 

diferenciação e relativização em relação às referências externas, Verger definiu seu modo de 

vida como simplesmente humano. Assim, percebemos que Verger admite na alteridade sua 

própria condição de estrangeiro. 

Mas a viagem era mais do que um percurso em vazio, em branco: era, sim, um momento 

imprescindível de preparo emocional, mental e até físico, entrando aos poucos em outras esferas 

culturais, sociais e mesmo climáticas. O destino a ser alcançado não existiria sem o esforço 

proporcional, de tempo e de distância, que seria a complementação intrínseca e talvez a própria razão 

de ser da viagem. A viagem, personificada, ganhava uma conotação praticamente testemunhal, única, 

de revelação, em épocas de inexistência de contato cotidiano e pessoal entre mundos, diferente de 

hoje, lembrando que ainda não existiam, ou dificilmente existiam, representações por imagem ou por 

som como os atuais contatos por intermédio da mídia. Ao próprio viajante era atribuída a 

representação e, digamos, literalmente, a incorporação daquela cultura. (LÜHNING, 2002, p.20) 
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O aspecto da viagem atribui uma peculiaridade ao modo como o fotógrafo se porta 

diante da alteridade. E foi com olhar de testemunho que Verger enveredou pelo sertão, lugar 

já carregado de representações, e lançou sua lente aos elementos da cultura popular, tipos 

humanos e aspectos religiosos em contraste com o modelo cultural idealizado sobre os sertões 

nordestinos nos anos de 1940. Suas fotografias deram visibilidade a figuras e paisagens 

sombreadas na memória nacional, e a partir de sua narrativa fotográfica representa os sertões 

através dos contornos da vida cotidiana dos sertanejos. 

2.1 – Uma obra síntese de influências diversas. 

Ao reconhecer as características do estilo fotográfico de Pierre Verger se faz necessária 

a análise das aspirações sociais e coletivas, relativas ao contexto e grupos sociais nos quais 

estava inserido no início da sua formação como fotógrafo, para uma leitura mais precisa de 

sua produção fotográfica. Aqui a trajetória profissional de Verger é entendida como a junção 

de escolhas geradas num determinado contexto, que o conduziram em direção as suas 

preferências estilísticas - na subjetividade de seu olhar. 

Apesar de tentar desprender seu trabalho fotográfico de qualquer consciência racional 

ou operação intencional, segundo Iara Rolim, os caminhos que guiaram Verger ao encontro 

com a fotografia e a base de sua carreira foram determinados por dois segmentos sociais 

marcantes. Primeiro deles, foi o círculo familiar por influência dos negócios de seu pai. 

Mesmo com a declarada divergência de Verger em relação aos princípios de conduta daquele 

mundo burguês, é inegável a influência de uma família especializada na produção de imagens. 

O pai dele, Léopold Verger, era dono de empreendimento gráfico, uma espécie de Casa de 

Edição e Impressão para a elaboração e produção de materiais destinados à publicidade, mas, 

principalmente, cartões postais, a Léopold Verger et Cie. 

 Acontece que a empresa contava com a colaboração de artistas de várias áreas para 

desenvolvimento de seus projetos e dos trabalhos de encomenda. A equipe contava com 

alguns desenhistas, como Edouard Elzingre, Louis Hingre, Romberg e Sala e também com 

fotógrafos como Henri Manuel, Pierre Petit, Eugène Pirou e os irmãos Seeberger, os quais 

adquiriam uma razoável projeção na história da fotografia na França. Naturalmente, muitos 

dos cartões-postais produzidos pelo negócio de seu pai circulavam no seu núcleo familiar, já 

que entre 1890 e 1920 os cartões eram um sucesso de vendas. Como Verger nasceu em 1902, 

ainda no início do sucesso dos negócios de seu pai, provavelmente teve acesso ao cenário das 
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imagens ainda quando criança, sem contar que entre os anos de 1920 e 1922 trabalhou na 

própria casa de edição e impressão do pai. 

De acordo com Rolim (2009), como não concluiu os estudos, e consequentemente, não 

traçou uma carreira profissional como exigia o seu meio social, com a falência dos negócios 

de seu pai Verger fez uso de sua experiência e de seus contatos na gráfica e conseguiu um 

emprego como representante comercial da Alliance Graphique. Desse modo, é inserido no 

universo da produção de imagens através da área dos negócios de publicidade, e não pela 

fotografia. A Alliance Graphique, que fazia grande sucesso na época, reunia artistas gráficos 

da maior importância, como Cassandre, Charles Loupot e Jean Carlu, famosos principalmente 

pela produção de cartazes e material de publicidade para vários produtos. 

O segundo grupo de influência na base da carreira de Verger foi o círculo de amigos 

artistas, (esse círculo de amigos “infrequentáveis”
22

) tem início com um grupo que havia se 

formado na École des Arts Appliqués à l’ Industrie , e que exercia uma atração sobre Verger 

por terem um modo de vida ‘livre’ diferente do seu: eles dividiam o gosto pela arte, pelas 

atividades ao ar livre nos arredores de Paris, a simpatia pelo Partido Comunista, um caminho 

interessante pra quem tanto procurava liberdade. 

Devido à origem escolar, esse grupo era ligado às artes plásticas, mas que com o passar 

do tempo incorporaram também música, teatro, literatura, dança. Muitos dos integrantes do 

grupo eram desenhistas, mas devido às exigências do mercado, tornaram-se fotógrafos ou 

realizavam técnicas que utilizavam desenho e fotografia. Através do grupo, Verger não só 

encontrou uma liberdade que tanto almejava como também aprendeu a fotografar com seu 

amigo Pierre Boucher com uma Rolleiflex.   Após esse aprendizado, ele produziu o seu 

primeiro ensaio, realizado na viagem para a Polinésia Francesa juntamente com o pintor suíço 

Eugéne Huni. 

Nessa primeira experiência, Verger partiu com olhar jovem e interessado por tudo ao 

seu redor: as casas, as paisagens, os homens, as mulheres, as crianças, os barcos – por um 

“enquadramento dentro da perspectiva do idílico, da Ilha paradisíaca que o havia encantado 

na obra de Gauguin e Flaherty, mas sem a presença de problemas coloniais.” (ROLIM, 2002, 

p.6), uma perspectiva mais voltada para a forma estética abstrata do documental. No entanto, 

já havia um interesse notório pelas cenas do cotidiano, onde se destacavam os personagens 
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locais, um olhar já encantado pelos seres humanos nas suas mais diversas possibilidades de 

organização.  

É importante destacar que no início do século XX havia um cenário em que diversos 

artistas das vanguardas europeias saem à procura de uma dimensão ‘primitiva’ na arte, melhor 

dizendo, uma procura pelo natural e inimitável, situada além das fronteiras da própria cultura. 

Era uma procura pelo que havia de mais ‘simples’ e ‘puro’, e que obviamente, tinha como 

inspiração as imagens simbólicas da arte indígena, da África e da Oceania. 

Apesar de não se declarar adepto de nenhuma corrente, os propósitos de Verger ao 

viajar para a Polinésia em busca de uma vida diferente e livre dos costumes ocidentais 

carregavam semelhança com certo “primitivismo fotográfico”. Sem a menor intenção de 

produzir arte e submetendo a captura das imagens ao inconsciente do seu olhar, Verger foge 

do seu mundo burguês e parte para a Polinésia do pintor Paul Gauguin, que 34 anos antes 

também abandonou o ocidente para viver uma vida ‘primitiva’ oposta à sociedade em que 

vivia e conviver com pessoas de caráter ‘puro’, gesto emblemático do movimento primitivista 

para os historiadores da arte. E por acaso, Verger tinha conhecimento das pinturas e escritos 

feitos pelo pintor durante sua vida nas ilhas polinésias, leu o romance de sucesso Vasco 

(1927) do escritor Marc Chadourne, que morava no arquipélago e também assistiu os 

documentários cinematográficos de Robert Flaherty (filmado em 1926, nas ilhas Samoa) e 

Ombres Blanches (filmado em 1928 nas ilhas Marquises) que retratavam a vida cotidiana na 

Polinésias. “Tinha visto o filme Moana de Robert Flaherty, e Tabu de Flaherty e F. W. 

Murnau que mostravam uma vida idílica abaixo dos trópicos. Eu buscava o paraíso na Terra.” 

(VERGER, 1995, p.30) 

No entanto, apesar dessas suas primeiras imagens carregarem um caráter um tanto 

exótico, essa estética existe apenas nessas fotografias de suas primeiras viagens (a Polinésia 

em 1933, as Filipinas em 1937 e a Indochina em 1938), o que justifica a sua vontade de fugir 

da modernidade ocidental. Na sua busca pela alteridade Verger busca as minorias culturais, 

mas livre de qualquer olhar pejorativo, pelo contrário, “estão sempre investidas de uma 

grande empatia em relação ao assunto fotografado. Dão a ver uma comunidade humana. 

Trata-se de uma alteridade acessível, de alguma forma “assimilável.” (SOUTY, 2008, p 218) 

A influência de tal primitivismo na produção fotográfica de Verger ao desejo de distanciar-se 

e encontrar um olhar virgem livre de qualquer influência artística ou estética. 
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Como mais uma tendência na função da imagem enquanto discurso sobre o outro, havia 

alguns valores do movimento surrealista francês que podem ser identificados na obra de 

Pierre Verger. De modo especial, no período entre guerras a Oceania de Gauguin foi retomada 

pelos surrealistas também como fontes de inspiração e realização artística, onde a Polinésia 

ocupava um lugar de destaque. Pois, além de colônia da França esse território adquiriu no 

imaginário dos franceses uma ideia de um lugar de fuga dos grandes centros, de novas 

possibilidades, de inspiração artística, um lugar para a abertura dos pensamentos sobre a 

condição humana: uma ilha encantada. (ROLIM, 2009, p.109) 

A liberdade, o objetivo tão perseguido por Verger é a grande questão no período entre 

guerras (1918-1940) na França, as propostas surrealistas (que encontra nos grupos Bande à 

Prévert e Le Groupe Octobre) passam a questionar os horrores da guerra, propondo atitudes 

reais para se chegar ao caminho da liberdade: técnicas de expressões libertadoras nas 

imagens, nas artes plásticas e na literatura, como também no sentido do deslocamento 

espacial. Como discorre Rolim (2009, p. 112), a noção de liberdade da época era lançar-se 

pelo mundo, distante dos grandes centros, libertar o corpo em lugares paradisíacos onde se 

pudesse conviver com os primitivos numa melhor qualidade de vida, bem diferente da 

concepção do século XIX.  

Mesmo não aderindo oficialmente ao movimento, pois preferia não se enquadrar às 

concepções intelectuais, havia valores do surrealismo bem marcantes na sua produção: a 

valorização do cotidiano, a busca da beleza e do acaso. “Do surrealismo Verger reteve a 

percepção [...] Em sua fotografia compareceu a ideia surrealista de abolir os limites entre arte 

e vida, entre objetos e acontecimentos, entre o intencional e o fortuito, entre o profissional e o 

amador, entre o nobre e o vulgar.”
23

 

Esta relação entre arte
24

 e surrealismo levanta a questão que James Clifford (2011) 

definiu como “surrealismo etnográfico”, na qual o autor identifica a estrita relação entre o 

desenvolvimento da etnografia enquanto técnica científica e do surrealismo como técnica de 

vanguarda artística no contexto da França entre guerras. A sua definição atenta para o 

deslocamento do olhar intelectual francês para o diferente, tanto no campo artístico como no 

campo acadêmico, um sentimento comum na geração entre guerras. 
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O cenário pós-primeira guerra mundial e a eminência de outra, naturalmente, abriu um 

leque de questionamentos a respeito da vida moderna ocidental. A sensação de instabilidade 

coletiva após a guerra de trincheiras escancarou o modo como as pessoas viam sua angústia 

na modernidade, seus modos de constituição do self e a falta de “amarras” para o mesmo. 

Segundo Clifford (1998), o surrealismo é definido como  certa sensibilidade moderna que se 

disseminou por vários setores da sociedade. Era uma nova concepção que se erguia contra o 

espírito da sociedade que aceitava como realidade possível tanto as colônias como a guerra. 

O pensamento surrealista colocava como possibilidade a busca de outras formas de vida 

que poderiam ser encontradas tanto no mundo inconsciente dos sonhos como no ‘exótico’. 

Também muitos artistas e autores buscaram captar as dimensões fragmentárias da vida, que 

mostravam uma nova forma de beleza, pois, havia uma percepção de que a paisagem do 

mundo ocidental estava deteriorada e poderia ser nos detalhes que encontrariam algo novo. O 

exótico não era mais aquele dos cartões-postais do século XIX; a Oceania, a África e a 

América passaram a serem lugares de inspiração. 

Isto sugere um segundo elemento da atitude etnográfica surrealista, a crença de que o outro, seja ele 

acessível através dos sonhos, dos fetiches ou da mentalité primitive de Lévi Brhul, era um objeto 

crucial da pesquisa moderna. Diferentemente do exotismo do século XIX, que partia de uma ordem 

cultural mais ou menos confiante em busca de um frisson temporário, de uma experiência circunscrita 

no bizarro, o surrealismo moderno e a etnografia partiam de uma realidade profundamente 

questionada (...) o moderno relativismo cultural tornou-se possível. E como artistas e escritores se 

dedicavam, após a guerra, a juntar ‘pedaços’ de uma cultura de novas maneiras, seu campo de seleção 

expandiu-se dramaticamente. As sociedades “primitivas” do planeta estavam cada vez mais 

disponíveis como fontes estéticas, cosmológicas e científicas. (CLIFFORD, 1998, 136) 

 

Nesse aspecto, a perspectiva cultural também perpassa a antropologia moderna 

partilhando com a arte e a escrita do século XX. A técnica etnográfica impunha a atitude da 

observação participante entre os artefatos de uma realidade cultural tida como estranha. Por 

sua vez, os surrealistas também estavam intensamente interessados em mundos exóticos, em 

comparação à atitude de tornar familiar o não conhecido, os surrealistas pensavam no sentido 

inverso, tornando o familiar em algo estranho. Essa relação antagônica constitui uma estrutura 

da cultura moderna diante do estranho e do familiar, e mesmo que o surrealismo e a etnografia 

estejam em campos específicos e institucionalmente separados, a condição social da França os 

torna colaboradores por partilharem o caráter etnográfico cada um em seus métodos. 
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Essas foram algumas das principais influências no início da carreira de Verger, período 

que antecede a sua formação intelectual quanto à antropologia e até a sua chegada ao Brasil . 

A formação no meio da antropologia tem início após a volta de Verger da Polinésia quando 

atua como encarregado do laboratório fotográfico do Museu do Trocadero, depois nomeado 

Musée de l’Homme, convivendo de perto com o grupo de estudiosos (alguns dissidentes do 

surrealismo e os etnógrafos da equipe do museu) se aproximou dos estudos culturais 

desenvolvendo projetos com seu amigo Alfred Métraux, Michael Leiris, entre outros. A partir 

dessa experiência Verger se familiarizou com a questão do documento antropológico, a 

técnica de sua coleta e conservação e com a etnografia, fatores decisivos na sua carreira 

fotográfica.   

Esse período de interação com o debate antropológico também foi muito importante 

para a sua concepção de viajar etnograficamente como uma forma de expandir o universo 

humano e distanciar-se dos hábitos corrompidos da sociedade europeia. Foi viajando que 

Verger alargou seu olhar, estabelecendo sua ligação com a cultura local, expressando sua 

admiração pela diferença e captando com toda empatia pelos povos com os quais teve contato. 

“Como se por meio das fotos existisse uma busca de contato com o Outro, que viria a 

constituir um traço do seu estilo pessoal”, atesta Pôssa.
25

 Portanto, essas considerações são 

importantes para compreender a formação estética de Verger, o modo como ele se 

aproximava das outras culturas e a compreensão do seu trabalho como repórter fotográfico: o 

uso do preto e branco, a predominância do retrato e a temática humanista. 

 

2.2 – Verger no mundo da fotografia profissional. 

Em dezembro de 1934, juntamente com Pierre Boucher, que o ensinou a fotografar, 

René Zuber, ambos fotógrafos e artistas gráficos, Emeric Feher e Denise Bellon inauguram a 

agência de fotógrafos Alliance Photo, logo depois se juntam à equipe Maria Eisner (venda das 

fotografias para jornais e livros na Alemanha) e Roberto Capa. Assim, com a direção de 

Maria Eisner formou-se o escritório Magnum em Paris, na sequência, também vieram os 

fotógrafos Suzanne Laroche, Juliette Lasserre, Philippe Halsman, Hans Namuth, Georg 

Raisner, Henri Cartir-Bresson, David Szymin e Endre Erne Friedmann.  
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Por ser uma das primeiras criadas em Paris teve uma atuação de destaque na imprensa e 

no mercado de informação da época, a partir de inúmeras imagens publicadas na imprensa da 

época trabalhos, como as capas sobre a Frente Popular e a Guerra da Espanha. A agência 

alcançando um papel de grande importância no nascimento de uma nova visão de mundo.  

Num período em que Paris era a capital internacional da fotografia, a Alliance Photo trazia na 

sua composição uma equipe de fotógrafos com uma nova maneira de fotografar, para além da 

forma estática e tradicional. Como disse Pôssa (2013) : “fixaram gestos atitudes e momentos 

que simbolizavam os desejos, escolhas e esperanças do homem do século XX. Algumas das 

fotos ainda hoje são, sem dúvida, surpreendentes.” 

Como sócio da agência, Verger tinha a chance de realizar grandes viagens de pesquisa e 

de reportagem, e foi dessa forma que ele fez sua primeira viagem para a África, ocorrida entre 

em 1935 e 1936. Nessa viagem, Verger conseguiu o financiamento do transporte pela 

Compagnie Générale Transsaharienne em troca de fotografias para a publicidade. Assim, vai 

para a Argélia e para o Níger: 

“Passou pela região dos tuaregues em Adrar dos Ifaros; dali foi para Tombuctu. Nesse local 

presenciou a chegada de uma caravana de mais de cinco mil camelos carregados de sal. Passou poe 

Sangha, onde viu uma dança de máscaras dos Dogons. Foi também para Mopti ver o culto aos gênios 

Songhai e para San, onde viu as máscaras bambara. Esteve em Ségou, onde fotografou a construção de 

barragens do Níger e chegou a Bamako. Fez o mesmo tipo de acordo para viajar pelo Togo, Daomé e 

Níger.” (ROLIM, 2002, p.76) 

Essas viagens abrem caminhos para diversas outras partes do mundo até 1946: Antilhas, 

México, China, Filipinas, Guatemala, Equador, Argentina, Bolívia, Senegal, Peru e Brasil. 

Eram viagens em busca de fotos, e muitas financiadas em troca de fotos. Apesar das 

dificuldades, o agenciamento era um contato profissional que fornecia recursos para suas 

viagens. Por sinal, o seu deslocamento pelo mundo é o fator determinante no desenvolvimento 

do seu trabalho fotográfico, pois foi através de suas expedições que Verger construiu sua 

obra,  seu estilo e todo um modo de viver em contato com outros povos e culturas. 

Com o pós-segunda guerra tudo se modifica inclusive o campo profissional. Em virtude 

de tantas mudanças que só uma guerra pode proporcionar a Alliance Photo é desativada e 

Verger é obrigado a ligar-se profissionalmente a outras organizações. Em 1937, fotografa a 

Exposição Universal para o livro Arts et métiers graphiques, que foram expostas no Museum 

of Modern Art – MOMA de NovaYork. Atuou na Europa em jornais como o Paris Soir 

(1934), The Daily Mirror e nas as revistas Life e Match. Na década de 40 sua atuação é em 
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terras sul-americanas. Vai para o México, Guatemala, Equador e Argentina onde trabalha para 

o jornal Argentina Libre e a revista El Mundo Argentino. Passa pelo Brasil em 1939, mas de 

consulado em consulado chega ao Senegal em 1940, à serviço militar, como fotógrafo do 

Governo Geral da África Francesa Ocidental. Em agosto do mesmo ano é liberado pelo 

exército e sai da África por Cabo Verde e chega ao Brasil. Como aqui no Brasil havia uma 

grande censura à imprensa por parte do governo  Vargas, não consegue emprego e parte para 

a Argentina. Lá, em 1941 trabalha para os jornais Argentina Livre e El Mundo Argentino. Em 

1941 parte para a Bolívia e para o Peru, onde atua como fotógrafo do Museu Nacional de 

Lima, perde o emprego e trabalha para a Rubber Develepment Corporation e para a Cerro de 

Pasco Copper Corporation. 

Todavia, parte da Bolívia “para chegar ,em 13 de abril de 1946, em Corumbá, no 

Brasil, deixando um mundo no qual era exercida a influência espanhola para entrar num 

outro onde se manifestava a de Portugal.” (LE BOULER, 2002, p.154). Em São Paulo, o 

fotógrafo encontra Roger Bastide, que acabara de fazer uma viagem pelo nordeste descrita em 

Imagens do Nordeste Místico em Branco e Preto, que o incentiva a conhecer a Bahia: “Ele foi 

o primeiro a me apontar a importância da influência africana na Bahia, da qual eu já tinha 

uma ideia, por ter lido uma tradução para o francês do romance Jubiabá, de Jorge Amado.” 

(BOUCHER, p.239). 

Em seguida, Verger vai para o Rio de Janeiro onde permanece por três meses antes de 

ganhar o status de residente no Brasil, que só foi alcançado graças à indicação de Vera 

Pacheco Jordão, amiga de Métraux, que o aconselhou para que enviasse suas fotos do Peru 

para revista O Cruzeiro, sendo contratado pela revista em 8 de julho de 1946.  

 

2.3 – A revista O Cruzeiro e o trabalho de Pierre Verger. 

A revista O Cruzeiro reproduziu e deu enfoque às ideias que permearam o imaginário 

nacional entre os anos 30 e 60, quando havia no Brasil o ideário desenvolvimentista de âmbito 

cultural, numa perspectiva visual veiculada nas fotorreportagens, atuando como tradução para 

a população brasileira dos discursos que estavam ocorrendo nos âmbitos oficiais. Dessa 

maneira, o trabalho de Verger para a revista será analisado aqui, como uma representação 

destinada a consolidar, tanto uma cultura atrelada a um processo de modernidade pelo qual o 

país passava como a construção de um Brasil tradicional e mestiço. Para entendermos a 
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atuação do fotógrafo na revista tomamos como fonte o livro organizado por Angela Lünhning 

(2004), em que ela apresenta a trajetória dele  no periódico, além de reunir fotografias e textos 

produzidos pelo fotorréporter para esta revista. A proposta dessa professora da Escola de 

Música da UFBA e também diretora da Fundação Pierre Verger, é tecer reflexões acerca da 

história dos meios de comunicações a partir da atuação específica do fotógrafo na O Cruzeiro. 

No Brasil, o fotojornalismo veio se desenvolver e ter destaque só a partir dos anos 40, 

mais precisamente em 1944, período da contratação do também fotorrepórter francês Jean 

Mazon para a  conhecida revista brasileira O Cruzeiro. A evolução da fotografia nessa revista 

pode ser percebida, a partir da 2ª Guerra Mundial, que em virtude dos conflitos na Europa, 

contrata alguns repórteres da consolidada imprensa europeia são contratados para a revista
26

. 

Com a colaboração desses profissionais chegava ao Brasil um novo modelo de 

fotorreportagem, que “procurava-se transmitir, em imagens impressas, o imaginário de um 

país que, praticamente, só se conhecia pelas ondas do rádio”. (KAZ, JABOR, 2006, p.6)  

A fotografia exerceu importante papel informativo para a sociedade com uma dimensão 

estrutural que redefiniu o jornalismo brasileiro. O fotojornalismo evoluiu juntamente com a 

comunicação impressa, em que a fotografia era a comprovação do texto escrito. Nesse 

momento, o texto escrito assume a função de firmar e complementar as imagens fotográficas. 

Esse tipo de reportagem, tão aceita pela população quando a televisão não dominava os 

meios de comunicação, vai desenvolver um caráter próprio em nosso país. “A introdução do 

conceito coincide com a busca de uma compreensão do país como universo cultural e social 

específico, na época construindo a definição de um Brasil moderno, como soma de dois 

universos complementares em busca de modernização, industrialização e urbanização.” 

(LÜHNING. 2004.p.11). 

Ainda em 1944, o magnata Assis Chateaubriand entregou a direção da revista para o seu 

sobrinho, Freddy Chateaubriand que, junto com Mazon dinamizam O Cruzeiro e inauguram 

um novo cenário de editoração no Brasil. O fotojornalismo no país adquiriu um caráter 

particular, isso, devido à introdução da ideia de compreensão do Brasil, como um universo 

social e cultural próprio, a partir de um cenário político que pregava o nacionalismo. “A 

introdução do conceito coincide com a busca de uma compreensão do país como universo 
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 No pós-guerra muitos fotógrafos europeus fugiram do cenário de angústias e desesperanças para buscar novas 

formas de vida. 
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cultural e social específico, na época construindo a definição de um Brasil moderno, como 

soma de dois universos complementares em busca de modernização, industrialização e 

urbanização.” (LÜHNING. 2004.p.11). 

A forma inovadora de fotorreportagem implantada pela revista assumiu um caráter 

particular, que se deu com a introdução do olhar voltado para a compreensão do país, dando 

espaço a um universo cultural, regional e social pouco mencionado nas páginas deste país, a 

partir de uma mentalidade política focada no nacionalismo. E foi dessa maneira, que O 

Cruzeiro foi conquistando espaço no cenário brasileiro. 

Trata-se de uma revista que surgiu com o objetivo maior de mostrar as atualizações e 

informações de todo o Brasil e do Mundo. A revista com seu caráter inovador trazia a 

essência brasileira, noticiando um Brasil, naquele momento, pouco conhecido, que aparecia 

através das grandes reportagens. 

O período entre 1944 e 1960 é considerado como a época áurea da revista, o estilo 

fotográfico inserido por seus profissionais assumia uma forma diferente de resgatar a 

realidade “como se o mundo posasse para a câmera...” (COSTA, 1993, p.153)12. Entre seus 

principais repórteres fotográficos muitos deles indicados por Manzon, estavam José Medeiros, 

Manuel Gautherot e Pierre Verger. 

As revistas ilustradas inauguraram o fotojornalismo, que ganhou maior aceitação e 

difusão.  No Brasil, além da revista O Cruzeiro, outras podem ser citadas como as revistas A 

Vida Moderna, A Cigarra, Manchete e Realidade, O Alabama. As quais utilizaram o poder 

das fotografias em suas reportagens para retratar o que de fato acontecia no Brasil e nesse 

processo de transmissão da cultura brasileira o fotógrafo francês Pierre Verger contribuiu de 

forma significante (esse francês) que oficializando sua permanência no Brasil como 

fotojornalista e realizando inúmeras reportagens. 

Pierre Verger está inserido num quadro de fotógrafos franceses que vieram para o 

Brasil, oriundos de uma Europa devastada com a guerra como Jean Mazon e Marcel 

Gautherot. Embora não possuísse diploma, Verger também faz parte da tradição de 

antropólogos, como Lévi-Strauss, Roger Bastide, Ben Zimmerman, por exemplo, estudiosos 

que buscaram pelo mundo exótico e desconhecido. Dentre os vários lugares desconhecidos 

que estes estudiosos buscavam, está o Nordeste. Como podemos perceber, a obra de Verger ia 

além dos limites da Bahia e dos assuntos afro-brasileiros. 
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De acordo com Lühning (2004), podemos dividir a atuação de Pierre Verger na revista 

em dois momentos, que correspondem aos dois contratos que ele firmou: o primeiro de 1946-

1951 e o segundo de 1957-1960. Durante o primeiro contrato Verger apenas fotografava e 

fornecia pequenas anotações, às vezes no verso das fotos, para que um jornalista redigisse as 

matérias a serem publicadas na revista. No segundo contrato, já não atuava apenas como 

fotógrafo, mas também como pesquisador. Ele próprio redigia as matérias vinculando as fotos 

com suas ideias. Foram 117 reportagens (5 sobre o Peru, 37 sobre Recife e Pernambuco, 7 

sobre o Pará e 15 sobre assuntos diversos) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Durante o primeiro momento, das quais 50 foram publicados e 83 reportagens durante o 

segundo momento (15 sobre o México, 15 sobre Cuba e Trinidad, 31 sobre vários países da 

África, 8 sobre o Brasil, 5 sobre Portugal, 5 sobre Paris e o resto sobre a Inglaterra), das quais 

apenas três foram publicados. No primeiro período prevalece a temática relacionada ao Brasil, 

com trabalhos realizados no Nordeste e no Norte, enquanto, que no segundo as temáticas 

abrangem assuntos de outros países. 
27

 

É importante ressaltar que Verger tinha autonomia na escolha dos seus temas,  os textos  

produzidos pelos jornalistas a partir de suas fotografias, ressaltavam o seu ponto de vista nos 

assuntos tratados nas matérias da revista. Isto porque a O Cruzeiro buscava associar a sua 

caracterização tanto o aspecto documental da fotografia como a criatividade do fotógrafo. É 

claro que, apesar da qualidade estética de seu trabalho, a ação independente de Verger 

provavelmente foi garantida pelo caráter de imponência da imagem no modelo de 

fotojornalismo utilizado na revista: um padrão calcado no discurso da objetividade unido a 

uma qualidade plástica, onde os elementos de sua composição são adequados à codificação da 

informação.  

O Cruzeiro inovou não só por criar a maior equipe de fotógrafos até então existente no país [...], mas 

também por deixar que eles formassem dupla com os repórteres com quem tinham mais afinidade e se 

especializassem nos assuntos de seu interesse. [...] Os fotógrafos participavam ativamente das 

reuniões de pauta. Tinham todas as condições de trabalho disponíveis na época, podendo fretar aviões 

e viajar quando achassem necessário. Faziam reportagens que demandavam longas pesquisas 

chegando a publicá-las em capítulos (algumas duravam mais de um mês), coberturas internacionais e 

editavam as fotografias junto com os redatores. (COELHO, 2006, p.85). 
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 Referências retiradas do meu trabalho de monografia. MENEZES, Vanessa A. Caroá: um processo de 

produção sob o olhar de Pierre Verger. Monografia de História, UFS, 2010. 
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A fotografia de imprensa é concebida pelo princípio de objetividade do registro, o que 

supõe que a fotografia é capaz de retratar o real imediato, como disse Souza (2004), 

representa o “discurso do instante”. Por essa perspectiva, o olhar tem sua essência encoberta 

pela suposta objetividade da câmera pondo à parte a atuação do sujeito. Todavia, ao analisar a 

obra fotográfica de Verger é possível percebermos que as fronteiras entre o realismo do 

instante do fotojornalismo não são muito precisas. Isso devido à fotografia de Verger dialogar 

com o campo de expressão que não permite relega-la apenas à representação objetivista.  

O viajante-fotógrafo recolhe imagens ao sabor de suas aspirações e de seus encontros; deixa-se levar 

por tudo que acha em seu caminho. Não procura, por conseguinte, testemunhar, como faria um 

fotógrafo jornalista, nem recolher informações visuais de maneira metódica ou exaustiva, tal como um 

etnógrafo. Em suma, Verger é menos fotojornalista que um discreto atravessador de fronteiras; uma 

testemunha silenciosa gozando de sua situação incógnita. Não faz apelo aos eventos, mas aos 

instantes; apega-se mais aos vestígios do que às provas. (SOUTY, 2007, p.2) 

Mesmo que suas imagens possuam um caráter documental ou uma prova da realidade 

passada, é inegável a presença da sensibilidade do fotógrafo como fator primordial na 

expressividade da fotografia, sobrepondo-se ao realismo fotográfico. Assim, tomamos a 

fotografia como um ato interpretativo, considerando as escolhas que configuram a ação do 

fotógrafo diante da câmera. Então, compreendemos as fotografias de Verger como um recorte 

da realidade, mas produzidas mediante as inclinações estéticas e ideológicas do fotógrafo. 

O Brasil se revelou sob o olhar de Verger através do cotidiano do seu povo, observou 

atentamente os detalhes, as formas de trabalho, as vestimentas, os símbolos, que por esse 

caráter etnográfico propicia a compreensão da cultura retratada. As temáticas de suas matérias 

retrataram a cultura popular brasileira nas suas festas, na dança, no trabalho, na religiosidade, 

nos barcos, na arquitetura barroca, na arte, etc., fazendo que o próprio brasileiro descobrisse 

seu país. 

Para esse trabalho é importante destacar que o trabalho de Verger para a revista O 

Cruzeiro faz parte de um sistema editorial definido por um plano ‘civilizatório’ do governo 

brasileiro, que seguia uma proposta de propagar grandes temas nacionais – construir uma 

imagem do Brasil pelo seu desenvolvimento e pela superação do seu atraso. E mostrar a 

cultura brasileira era uma maneira de apresentá-la aos grandes centros urbanos para ser 

apreciada Era uma forma de reforçar os aspectos da cultura popular para que os brasileiros 

pudessem se identificar.  
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Portanto, é neste contexto histórico e social, que Pierre Verger atuou como repórter 

fotográfico de O Cruzeiro, e entender esse cenário é fundamental para a compreensão do 

significado do seu trabalho nas páginas do Brasil. Nesse sentido, o próximo capítulo analisa a 

categoria do sertão nordestino, esse espaço até hoje desprezado e ignorado, mas aos olhos de 

Verger se fez bonito, rico e forte na sua tradição e singularidades. Pois, como afirma Lühning:  

Certamente, Verger ocupa um lugar de destaque como fotógrafo no universo da fotografia e de 

estudos de documentação e visibilização da cultura brasileira, pois realmente tornou visível o que para 

muitos ficava oculto pelo véu de um regionalismo pálido ou significava uma demonstração e um 

atestado de atraso cultural, preferencialmente a ser esquecido e ignorado em vez de ser visto, olhado e 

divulgado. Um dos maiores interesses de Verger concentrava-se em entender culturas étnicas e suas 

particularidades e contribuir para a sua existência continuada. (LÜHNING, 2004, p.15). 
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CAPÍTULO 3 – O NORDESTE DE PIERRE VERGER: O FOTÓGRAFO ADENTRA 

O SERTÃO. 

 

 

Para interpretarmos as fotografias de Verger sobre os aspectos do sertão nordestino, 

abordamos nesse capítulo algumas questões relacionadas aos conceitos de região e identidade 

regional, através da perspectiva de uma construção discursiva de representação do Nordeste 

brasileiro. Partimos da ideia de que a identidade regional é resultado de uma construção 

discursiva acadêmico-científico, artístico e midiático.  

Pierre Verger se inseriu como repórter fotográfico na O Cruzeiro e se fixou como tal no 

Brasil em 1946, cenário histórico-social proveniente de um contexto de grande efetividade e 

desenvolvimento das indústrias culturais no país. Como fotojornalista atento às mais diversas 

particularidades culturais do nordeste brasileiro, ao servir ao aparelho midiático, deu 

visibilidade a uma região até então ignorado e desconhecido pelos próprios brasileiros. Como 

um veículo de representação, a revista O Cruzeiro atuou reproduzindo as ideias que 

permearam o imaginário nacional entre os anos 30 e 60, quando havia no Brasil o ideário 

desenvolvimentista de âmbito cultural, atrelado a um processo de modernidade pelo qual o 

país passava como a construção de um Brasil tradicional e mestiço.  

Os anos de 1930 giraram de certo modo em torno da concepção de cultura brasileira, 

articulando elementos dispersos para delinear uma nova configuração. Houve um movimento 

de unificação cultural, projetando ao alcance nacional ações que antes ocorriam no espaço 

regional. Isso ocorreu devido a diversos fatores: os estudos históricos e sociais, a vida artística 

e literária, a instrução pública e o rádio como meio de difusão cultural. Havia uma nova 

correspondência entre o plano intelectual e artístico de um lado, a sociedade e o estado de 

outro. Surgia uma nova consciência ideológica entre intelectuais e artistas como não havia 

antes. 

No Brasil, em meio ao processo de centralização do governo nacionalista de Vargas 

(1930-1940), surgiam os primeiros cursos de Ciências Sociais, e na década de 40 surge 

também a Comissão Nacional do Folclore (CNFL), instituição paraestatal do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), organizada no Ministério das Relações 

Exteriores, para ser a representante brasileira na UNESCO, a intensificação do Serviço de 
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Proteção ao Índio (SPI) criado em 1910, o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) ligado ao Ministério da 

Educação e da Saúde com o objetivo de restaurar e preservar os símbolos culturais 

representativos para a história oficial. Sem contar, que essa efervescência cultural iniciara já 

na década de 20 com o Movimento Modernista o resgate do nacionalismo. 

Como ressaltou Antônio Cândido (1980), o ponto chave para um pensamento renovador 

cabe aos recém-fundados cursos superiores de história, letras, filosofia, ciências sociais, e a 

difusão do ensino de sociologia no nível médio. Esse foi um importante estímulo para o 

desenvolvimento de um espírito analítico nos estudos sobre o Brasil, com o aumento do 

interesse pelos grupos sociais até então pouco estudados, ou estudados com “ilusões 

deformadoras” – o negro, o índio, o trabalhador rural, o operário, o pobre. Nesse quadro foi 

determinante a colaboração de professores e pesquisadores estrangeiros, alguns radicados no 

Brasil, outros não, como Samuel Lowie, Claude Lévi-Strauss, Donald Pierson, Roger Bastide, 

Herbert Baldus, Pierre Deffontaines, Pierre Monbeig, Jacques Lambert, Emílio Willems, etc. 

 

 É nesse contexto que uma série de intelectuais ligados ao poder público passam a pensar políticas 

culturais que viriam ao encontro de ‘uma autêntica identidade brasileira’. Com esse objetivo é que são 

criadas ou reformadas diversas instituições culturais que visavam ‘resgatar’ (o que muitas vezes 

significou ‘inventar’, ou melhor, ‘selecionar e recriar’) costumes e festas, assim como um certo tipo de 

história. (SCHWARCZ, 1998, p.193) 

 

Havia a busca de uma originalidade e singularidade baseadas na ideia de miscigenação 

que cercavam a imagem do país. Iniciava-se um projeto cultural voltado para a renovação, 

baseado nas novas linguagens estéticas, para uma construção guiada da tradição brasileira. A 

posição do Estado-Novo e os jogos de poder garantiam uma significativa autonomia na 

produção de novos valores e significados para uma “política do passado”. Essa era a 

concepção da cultura brasileira permitida e constituída por veículos de produção e sansão dos 

bens simbólicos com base nos parâmetros oficiais.  

O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, criado em 1937 num 

país que buscava a legitimação de uma tradição unificadora compunha uma política liderada 

por intelectuais, arquitetos e artistas de significativas aspirações ideológicas para traçar uma 

política cultural para o país: Rodrigo de Melo Franco, Lúcio Costa, Mário de Andrade, Carlos 
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Drummond de Andrade, Alcides Rocha Miranda, Marcel Gautherot, Manuel Bandeira, Oscar 

Niemeyer, Roberto Burle Max, entre outros. Tal proposta tinha como objetivo atuar junto ao 

Estado em função do interesse público na preservação da “verdadeira” cultura brasileira, em 

consonância aos valores da classe acadêmica em vigor. No momento em que procuravam 

disseminar os ideais desse grupo como valores universais, conciliaram a noção de identidade 

juntamente com a função pública.  

Como discorre Maria Beatriz Ramos de Vasconcellos Coelho (2003, p.18) em seu 

trabalho, o que amparava a existência da instituição era a necessidade de preservar o que seria 

a real essência da nação, “para isso era fundamental identificar a tradição cultural brasileira, 

alcançar seu passado, e dar-lhe visibilidade.”. O que não significava pensar no passado como 

algo a ser copiado, mas ao dar significado ao nosso passado, permitiria um salto em direção 

ao futuro, levando adiante a tradição cultural brasileira. 

De acordo com Cecília Londres Fonseca (2005, p.23), os modernistas foram a base 

dessa instauração da política de continuidade e prestígio mantido em nome da nação. Apesar 

de esses intelectuais ocuparem posições de vanguarda em suas respectivas áreas de atuação, 

concordamos com a posição de Agier (2001, p.9) quando diz que, a definição de identidade 

ocorre em virtude da sua abordagem contextual. Pois os processos identitários não acontecem 

fora de seu contexto e encontram-se sempre relacionados a algo que está em jogo.  

Mais ou menos nesse mesmo período, Mário de Andrade, então assistente técnico do 

SPHAN em São Paulo, cria a Sociedade de Etnografia e Folclore onde reúne intelectuais 

brasileiros e estrangeiros contratados para a Universidade de São Paulo como: Pierre 

Monbeig, Claude e Dinah Lévi-Strauss, Fernando P. Braudel e Roger Bastide, que 

contribuíram para orientar a pesquisa de campo, o trabalho de localização, observação e 

registro textual e iconográfico dos fenômenos humanos. 

Segundo Mario de Andrade, como conta Lygia Segala, aquela era uma política “das 

manifestações culturais, históricas e artísticas, populares e eruditas, edificadas e não 

edificadas que constituíam a identidade do Brasil...” (ANDRADE, apud SEGALA, 2005, 

p.78) através dos intelectuais que o representavam.  A ideia de “nação” era percebida e 

narrada pelo próprio estado-nação, no qual o emergir do nacionalismo possibilitava a 

descoberta das diferenças detentoras da essência da cultura brasileira. 
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As ideias de autenticidade vigoradas guiavam a construção da nação sob a égide da 

totalidade, continuidade e essência. De acordo com Zygmunt Bauman, essa ideia de 

homogeneidade da nação propõe um progresso que indica a exaltação de um modelo comum, 

ou seja, uma forma de persuasão que permite dentro das fronteiras do Estado apenas “uma 

língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico.” (BAUMAN, 2003, 

p. 84) 

No entanto, a procura modernista por uma fisionomia autenticamente nacional não 

corresponde apenas à busca de elementos verdadeiramente brasileiros, mas também ao 

cuidado com o posicionamento do intérprete-observador diante desses materiais. 

É importante observar que a perspectiva dada ao povo e à sua cultura pela revista O 

Cruzeiro dialoga com os ideais do Movimento Modernista, que na sua primeira geração 

evidenciou a cultura nacional buscando referências e valores nacionais, através de pinturas, 

música, poesia e romance. As diversas obras de caráter regional mostraram o povo brasileiro e 

a diversidade de seus costumes, retratando o mestiço, o negro, o pobre. Além disso, 

contribuíram para divulgação de referências regionais específicas.  

Entre os nomes que se destacaram nesse período está o do escritor baiano Jorge Amado, 

integrante da geração de escritores conhecida como a geração de 30. Como já foi dito, através 

de Jubiabá – o quarto romance publicado por Jorge Amado – que Pierre Verger teve seu 

primeiro contato com as 

referências culturais ligadas à 

Bahia. Mais tarde, viraram 

parceiros tanto na vida 

pessoal como na 

profissional
28

, inclusive, ao 

analisarmos as fotografias de 

Verger podemos enxergar o 

sensualismo, a mestiçagem, o 

sincretismo que norteiam a 

escrita de Jorge Amado.   
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 Verger fez algumas matérias para O Cruzeiro em parceria com Jorge Amado. 

 Pierre Verger, Jorge Amado, Carybé. 
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Como admiradores da baianidade e da cultura popular nordestina, Verger e Jorge 

Amado compartilharam suas ideias e anseios com mais dois estrangeiros, o sociólogo francês 

Roger Bastide e o artista plástico argentino Carybé. Tanto que na obra Tenda dos Milagres de 

Jorge Amado as ilustrações são de Carybé, que também é personagem em Dona Flor. Já 

Verger é personagem em A morte e a morte de Quincas Berro D’água. Tanto um como outro, 

estrangeiros que chegaram à Bahia pela obra de Jorge Amado comungaram ideias 

representadas pelo olhar, quando muitas das fotos de Verger parecem ilustradas com as 

pinceladas de Carybé, ao retratarem as mesmas temáticas. A mesma percepção que Jorge 

Amado tinha para a maneira de falar do povo, Verger e Carybé tiveram para o visual: os 

sentidos colaboravam com olhar atento a tudo que se relacionava ao cotidiano do povo, e cada 

um a sua maneira deixou documentado a nossa herança racial e os costumes do povo baiano. 

Um fato interessante como prova da relação de proximidade e influência mútua desses 

homens de vanguarda, destaca Rolim :  

                                                                                                  

Jorge Amado cita o nome de Verger em alguns de seus livros como Dona Flor e Seus Dois 

Maridos, O Sumiço da Santa: Uma História de Feitiçaria, Tereza Batista, Navegação de Cabotagem: 

apontamentos para o livro de memórias que não escreverei e A Morte e a Morte de Quincas Berro 

d’Água. Carybé ilustrou livros de Verger como Orixás e Lendas Africanas dos Orixás, e também de 

Bastide, como Images du Nordeste Mystique e Noir et Blanc. (ROLIM, 

2009, p.223) 

 

Quanto à relação de Verger com Roger Bastide, segundo 

Lühning (2002), ambos foram amigos durante várias décadas e 

compartilharam o interesse pelo tema da cultura afro-brasileira. 

Muitas das publicações de Bastide foram acompanhadas de fotos de 

Pierre Verger, assim como algumas publicações escritas em 

parceria. Roger Bastide chegou ao Brasil em 1938, como convidado a integrar o corpo 

docente da recém-formada Universidade de São Paulo (1934), mas só em 1944 realizou sua 

primeira viagem pelo Nordeste, passando por Salvador, Recife e João Pessoa – que resultou 

na publicação de seu livro Imagens do Nordeste Místico, que mais tarde serviria para uma 

troca de informações entre Verger e Bastide. (LÜHNING, 2002, p.10) No curto período que 

ficou em Salvador teve o auxílio de Jorge Amado que o acompanhou em visita à diversos 

terreiros, fazendo com que ele interagisse e fizesse amigos. 
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De acordo com o trabalho de Fernanda Peixoto (1998) Bastide também se relacionou 

com os intelectuais modernistas em São Paulo, entre eles Gilberto Freyre, Florestan 

Fernandes e Mário de Andrade, inclusive as suas primeiras referências no Brasil seguem as 

orientações traçadas pelo grupo paulista, e particularmente por Mário de Andrade. Bastide, 

como “turista aprendiz”, refaz seu percurso pelos parâmetros modernistas, descobrindo novos 

atalhos, temas, viagens e leituras, definindo o seu lugar como intérprete da sociedade e da 

cultura brasileira. É a partir do debate com os modernistas que ele questionou o seu olhar de 

estrangeiro na sua busca e observação da “alma brasileira”.  

A questão da autenticidade cultural — que diz respeito à constituição de uma identidade nacional do 

ângulo da cultura — coloca-se como um problema especialmente delicado em um país colonial que se 

desenvolveu a partir da importação, e da imposição, de modelos estrangeiros. O autêntico, nesse 

contexto, tanto para os modernistas quanto para Bastide, compreende a contribuição de legados 

culturais distintos que se mesclaram em diferentes momentos da história do país, e que produziram 

sínteses particulares, diferentes dos padrões primeiros que aqui chegaram. A originalidade, como 

vimos, corresponde à mescla cultural, à criação dotada de caráter próprio, não se confundindo, 

portanto, com “pureza” ou “cópia”. (PEIXOTO, 1998, p.102) 

 

Segundo Mario de Andrade, como conta Lygia Segala (2005), aquela era uma política 

“das manifestações culturais, históricas e artísticas, populares e eruditas, edificadas e não 

edificadas que constituíam a identidade do Brasil...” (ANDRADE, apud SEGALA, 2005, 

p.78) através dos intelectuais que o representavam.  A ideia de “nação” era percebida e 

narrada pelo próprio estado-nação, no qual o emergir do nacionalismo possibilitava a 

descoberta das diferenças detentoras da essência da cultura brasileira. 

Com base nesse conceito é que Gilberto Freyre (2001) lança em sua obra a necessidade 

de explicar e promover a unidade política e cultural do Brasil, ressaltando sua diversidade 

cultural e regional, no que diz respeito, aos valores luso-brasileiros. Ou seja, difunde a ideia 

de que apesar da contribuição ameríndia e africana a identidade histórica do Brasil é moldada 

“pela cultura, língua e religião portuguesas, responsáveis pela deglutição do outro, 

incorporando aquilo que, diverso, é responsável pela riqueza de uma nação.” (THOMAZ, 

2002, p. 52)  

Tal reflexão influenciou vários intelectuais da época, tanto no Brasil quanto em outros 

países. Essa tal identidade existente entre o Brasil e as colônias portuguesas, e a imagem de 

um imenso país composto pela diversidade e dinamismo teve influência, por exemplo, tanto 

em Roger Bastide (Brasil terras de contrastes- 1980) como no próprio Pierre Verger. 
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A relação de Verger com Giberto Freyre também ia além da amizade, eles 

compartilharam o fascínio pelo estudo da cultura brasileira. No primeiro contrato com a O 

Cruzeiro quando Verger apenas fotografava e não escrevia seus trabalhos, realizou uma série 

de reportagens sobre a presença da cultura brasileira na Nigéria e no Bênin, que teve Gilberto 

Freyre como autor dos textos. Fizeram cinco reportagens “acontece que são baianos” 

publicadas em 1951, e republicadas mais tarde por Freyre em forma de capítulo em duas de 

suas obras Problemas brasileiros de antropologia e Bahia e Baianos, acompanhados de uma 

introdução reconhecendo a importância de Verger na realização daquele trabalho, já que todas 

as informações colhidas em pesquisa foram dele.  Esse reconhecimento fica evidente na fala 

de Gilberto Freyre em um texto publicado pela revista O Cruzeiro arquivado no acervo da 

Fundação Pierre Verger:  

 

[Verger sabe] juntar a simpatia pelos assuntos que estuda a capacidade de considera-los com a 

distância necessária à objetividade científica. Ao que se deve acrescentar ainda outra condição, rara 

em etnólogos e antropólogos profissionais: a de ser Pierre Verger um homem livre. Livre de 

compromissos rigidamente acadêmicos. Livre das ligações burocraticamente universitárias. Livre de 

obrigações para com esta ou aquela ortodoxia científica. Daí a frescura de suas páginas de divulgador 

e, às vezes, revelador de culturas exóticas. Daí o seu encanto artístico que, nas suas fotografias, se 

junta à exatidão – exatidão que lhes dá categoria de documentos científicos – sem os prejudicar ou 

comprometer.  (LÜHNING, 1998. apud. ANDRADE, 2002, p.84) 

 

Foi na sua querida Bahia que foi seduzido pela presença de descendentes africanos e sua 

influência na vida cotidiana. Percebeu que esses descendentes tinham orgulho de sua origem, 

e esse sentimento vinha em parte do respeito e do prestígio que gozava o candomblé na Bahia. 

Foi nesta cidade que nasceu sua vocação afro-americanista. Mas, o contrato firmado com a 

revista O Cruzeiro, deu ao fotógrafo nas décadas de 40 e 50 a oportunidade de conhecer as 

feiras, as festas religiosas e a cultura, não só da Bahia como também de vários outros estados 

do Nordeste.  

É importante ressaltar, que em meio a todo o dispositivo de representação do Nordeste 

que circunda o cenário da época, se articula em 1947 (exatamente no período que Verger se 

estabelece no Brasil) a Comissão Nacional de Folclore, que reúne estudiosos de todo o país 

para vincular o debate liderado pela UNESCO e para definir um programa focalizado na 

pesquisa qualificada e na proteção do folclore brasileiro, principalmente o nordestino. Esse 

era o momento de se reconhecer o folclore como saber científico. De acordo com Segala 

(2005) que cita Edison Carneiro, nesse momento o folclore procurará reacender-se por um 
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viés marxista que reflete as relações de produção criada entre os homens e “nutre-se dos 

desejos de bem-estar econômico, social e político do povo e por isso tem implicações no 

futuro, como instrumento rudimentar de reivindicação social.” (CARNEIRO, 1965, p. 131-

156 apud SEGALA, 2005, p.85) 

Pierre Verger capta o Nordeste brasileiro num momento em que era importante tomar a 

formação da nação como o principal problema dos estudos da cultura. A identidade nordestina 

foi viabilizada a partir de um modelo de institucionalização atrelado ao Estado, que 

determinou temas de investigação específica para o aparelho sócio-político. 

Como foi dito anteriormente, Pierre Verger durante o circuito de viagens pelo Nordeste, 

muitas vezes embarcando em caminhões de carga pela estrada, registrou aspectos da cultura e 

do cotidiano daquelas paragens distantes para a revista O Cruzeiro, gerada em plena era 

modernista. No entanto, é importante destacar o papel modelador da revista, enquanto veículo 

disseminador das imagens discursivas sobre o Nordeste. 

A O Cruzeiro inaugura um novo cenário de editoração no Brasil. O fotojornalismo no 

país adquiriu um caráter particular, isso, devido à introdução da ideia de compreensão do país, 

com um universo social e cultural próprio, a partir de um cenário político que pregava o 

nacionalismo. “A introdução do conceito coincide com a busca de uma compreensão do país 

como universo cultural e social específico, na época construindo a definição de um Brasil 

moderno, como soma de dois universos complementares em busca de modernização, 

industrialização e urbanização.” (LÜHNING. 2004.p.11). 

A forma inovadora de fotorreportagem implantada pela revista assumiu um caráter 

particular, que se deu com a introdução do olhar voltado para a compreensão do país, dando 

espaço a um universo cultural, regional e social pouco mencionado nas páginas da imprensa 

brasileira, a partir de uma mentalidade política focada no nacionalismo. E foi dessa maneira, 

que O Cruzeiro foi conquistando espaço no cenário brasileiro. 

Assim como Bourdieu (1989, p.12)
29

, defendemos a ideia de que as relações de 

comunicação são verdadeiros enlaces de poder atribuídos pelo teor simbólico e material 

fixados pelos agentes integrantes. Nesse sentido, os sistemas simbólicos atuam como 

ferramentas de comunicação e conhecimento que propiciam a dominação de uma classe sobre 

a outra a partir de imposição da legitimação. “O campo de produção simbólica é um 

microcosmos da luta simbólica entre as classes: é ao servirem os seus interesses na luta 

                                                           
29

 BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão crítica sobre a idéia de 

região. In O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, p. 107-132. 
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interna do campo de produção (e só nesta medida) que os produtores servem aos interesses 

dos grupos exteriores do campo de produção.”  

A revista reproduziu e influenciou o imaginário nacional dos anos 40 e 50, quando se 

permeava no Brasil “a crença na transformação do presente com o objetivo de construção de 

um futuro alternativo ao próprio passado”. O fotojornalismo configurava-se como forma de 

atrelar o discurso e ideologia a uma ferramenta que permitia o alcance suficiente para atingir o 

todo nacional. 

Assim, as fotografias publicadas na revista estavam além de meros enquadramentos, e 

sim, composição de teor político ligado a ideologia do Estado. De acordo com Segala (2000), 

as reportagens eram voltadas, principalmente, para os acontecimentos políticos e sociais, 

apoiados pelo seu influente proprietário Assis Chateaubriand. Dessa maneira, a revista 

adquiriu o papel precursor de transmissão do imaginário da nação (SEGALA, 2000, p.50), e 

inaugura a partir de um ensejo político de autenticidade, a compreensão do país e seu universo 

sócio-cultural específico. 

É preciso ressaltar que as viagens empreendidas por Verger durante os anos de 1946 a 

1951 foram decisivas para que ele descobrisse uma nova percepção da cultura múltipla do 

Nordeste, que já na época, e ainda hoje, carrega o estigma de ser algo diferente do ‘Brasil 

oficial’, e, portanto, algo que não condiz com o modelo cultural idealizado. 

Acerca do discurso midiático, através das fotorreportagens, é importante dizer que sua 

contribuição está em consolidar a ideia de Nordeste não apenas para si, mas também na 

criação de uma representação para o ‘Outro’. Nesse caso, seria o restante do Brasil que 

ignorava as suas próprias especificidades. Assim como Eric Hobsbawn e Ranger (1997), 

entendemos que ocorria a formalização e até mesmo uma ritualização estruturada sobre os 

cernes do passado para a construção do simbolismo de uma tradição. (1997, p.12) E desse 

modo, práticas tradicionais foram sendo incorporadas, ritualizadas, modificadas, adaptadas e 

institucionalizadas e passaram a dar corpo aos novos propósitos nacionais (p.16).   

Pierre Verger iniciou sua viagem para registrar o Nordeste em meados de 1946 (período 

pós-Vargas, mas com o mesmo discurso desenvolvimentista continuado por Juscelino 

Kubistchek). Para além da Bahia adentrou pelo interior dos estados de Alagoas, Maranhão, 

Paraíba e Pernambuco
30

. Como já sabemos, a função designada pela O Cruzeiro era a de 

captar os “aspectos da cultura popular que até então, dentro de um discurso voltado para o 

                                                           
30

 De acordo com as fotografias encontradas na Fundação Pierre Verger, também passou por Sergipe, mas se 

deteve à capital fotografando apenas o Rio Sergipe e os aspectos arquitetônicos em torno da Praça Fausto 

Cardoso. 
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desenvolvimento e a chegada do progresso do país, eram desconhecidos” (LÜHNING, 2004, 

p.18). Contudo, essas fotorreportagens eram compostas por “fotos que se referem à época de 

sua atuação estética, artística e política, no sentido de um comprometimento com a cultura das 

pessoas que ele fotografava”. (op. cit., p.25) Essa sua tendência etnográfica em registrar o ser 

humano em seu contexto cultural vai entrar, muitas vezes, em choque com as exigências e o 

discurso um tanto sensacionalista da O Cruzeiro.  

Verger lança seu olhar sobre o sertão nordestino, visivelmente influenciado por 

parâmetros de um pensamento intelectual que visava a “invenção” de uma tradição 

estabelecida pela socialização de valores com a finalidade de coesão social. (HOBSBAWN; 

RANGER, 1997, p.17) Ao mesmo tempo, Verger era também um dos vetores na busca da 

identidade coletiva e individual, no que concerne o fato de sermos sempre “o outro de alguém, 

o outro de um outro”. (AGIER, 2001, p.9) 

Com sua inseparável Rolleiflex, Verger registrou as expressões tidas como puramente 

populares e de aspectos folclóricos, como mitos, festas, superstições, ritos, etc. Em 

contraposição à ideia tida pelo próprio país de um Nordeste atrasado, rural, bárbaro, 

ignorante, servil e atormentado pela seca. Era um trabalho com o objetivo de revelar o Brasil 

para si mesmo. Suas fotografias em preto-e-branco registram com a maior riqueza de detalhes 

o cotidiano nordestino, ressaltando em cada particularidade o universo captado. Nelas, o 

passado colonial se mistura ao presente revelando-se em beleza, apesar da memória de 

pobreza e desigualdade social. 

Pierre Verger ao trabalhar no limite entre a dimensão estética de captação dos aspectos 

absolutos da imagem retratada em suas expressões, interações sociais atemporais, procurou 

transmitir a originalidade daquilo que fotografava. Essa ideia de autenticidade permeia a 

singularidade e a permanência, amparada pela fidelidade documental associada ao registro 

fotográfico. 

Dessa forma, procuramos destacar as relações entre as influências intelectuais e o 

contexto político-cultural brasileiro em que Verger esteve imerso durante seu trabalho para a 

revista O Cruzeiro para demonstrar a sua contribuição nessa produção de representações e 

significados culturais no país e sobre o sertão nordestino. 
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3.1 - A representação da cultura brasileira veiculada pelo ideal de “Nação”. 

 

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-

las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 

como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo unificas apenas através do exercício de diferentes 

formas de poder cultural. 

Stuart Hall
31

 

 

Até agora vimos que, o processo de construção de uma identidade nacional, com o 

intuito de estabelecer um sentimento unificador, conclamou os intelectuais a atuarem a partir 

das instituições nacionais na legitimação dos símbolos e discursos representativos da nova 

ordem cultural. Entre as décadas de 1930 e 1950 o país assistia a seu processo de urbanização, 

acompanhado de uma forte onda de migração e ao surgimento de correntes culturais que 

defendiam uma nova postura da tradicional relação do Brasil com os centros metropolitanos 

de produção cultural. Nesse cenário, intelectuais e artistas buscaram pensar o Brasil a partir de 

outro olhar, direcionado para as especificidades do país. Superando-se com o movimento 

modernista, o país inaugurava o nacionalismo para as singularidades e diferenças regionais. 

Pensando sobre essa questão institucionalização da cultura, não há como não discutir os 

fundamentos de Eric Hobsbawn (1997) em A Invenção das tradições 
32

 que evidencia a 

tradição como um subterfúgio de convergência entre um passado selecionado, mítico e 

historicizado, ao presente para a construção de uma identidade nacional. A tradição age como 

uma força de homogeneização cultural, que modela o presente através de práticas e 

significados selecionados que se conservam através de interesses de poder.  Nesse sentido, 

aqui no Brasil a identidade nacional foi articulada dentro da cultura nacional através da 

seleção dos elementos de representação, vinculados às formas discursivas de produção de 

significados: literatura, música, artes plásticas, e sem dúvida, a imprensa fotojornalística. 

Aqui, o termo ‘tradição inventada’ se enquadra no sentido que, no Brasil das décadas de 

30 e 40 a cultura foi realmente “construída” e formalmente institucionalizada pelas aspirações 
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 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomás Tadeu da Silva, Guacira Lopes 

Louro. 11 ed. Rio de Janeiro, 2011. 
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 HOBSBAWN, Eric. "Introdução: A Invenção das Tradições". In: HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence 

(orgs.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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ideológicas do Estado e dos intelectuais, que selecionaram um conjunto de práticas simbólicas 

do passado tradicional da cultura brasileira para atender os propósitos da época. 

As ideias de autenticidade vigoradas no Brasil guiavam a construção da nação sob a 

égide da totalidade, continuidade e essência. De acordo com Zygmunt Bauman ( 2003, p. 84). 

A ideia de homogeneidade da nação propõe um progresso que subtende a exaltação de um 

modelo comum, ou seja, uma forma de persuasão que permite dentro das fronteiras do Estado 

apenas “uma língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico.” Essa 

necessidade de afirmação da identidade nacional está ligada à ideia de preservação e 

pertencimento a uma comunidade, que através da representação de significados conserva uma 

memória coletiva e um sentimento de nacionalidade. 

Sobre essa concepção teórica de nação partilhada por esses intelectuais é importante 

destacar o fundamento de Smith (apud. MARCON, 2005, p.95), ao dizer que o nacionalismo 

enraizado na experiência do estado colonial compõe uma situação híbrida, no sentido de que 

nesse contexto as características essencialistas ocasionam a descoberta das diferenças 

(aspectos físicos, sotaques, memória geográfica e familiar). Nesse sentido, pode-se dizer que 

o ideal de “nação-brasileira” em relação à Portugal e às outras colônias portuguesas.  

Seguindo esse raciocínio, concordamos que a nação também é soberana, no que diz 

respeito à construção de uma ideia de nação na identificação étnica, racial e cultural. A qual 

parte de um projeto político baseado nas diferenças de um povo em relação ao outro, dando 

origem a novas estruturas de dominação no interior do estado nacional. Dessa forma, a 

ancestralidade e a ‘tradição imaginada’ são ferramentas para justificar o pertencimento ao 

estado nacional e “narrar a nação desejada, reconhecendo-a como lugar de encontro das 

diferenças, um lugar sempre aberto à significação.” (MARCON, 2005, p. 102) 

De fato, os membros de um estado nacional nunca terão as mesmas percepções do 

universo em que habitam, pois na mente de cada um reside uma imagem diferente da 

comunidade da qual fazem parte. Por isso, para Benedict Anderson (1989) o conceito de 

nação se refere à uma comunidade política imaginada. Ou seja, mesmo que seus limites não 

estejam estabelecidos empiricamente, seus membros são capazes de criar e imaginar tais 

fronteiras, já que a nação estabelece o critério de diferença entre grupos e comunidades. A 

narrativa da nação expressa na literatura, nas histórias nacionais constrói imagens recorrentes 

de tradição, possibilitando a formação de uma identidade nacional marcada pelos mitos de 

origem. Como aborda Edward Said (1995), a invenção de tradição nacional faz uso de um 
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mecanismo de seleção que privilegia as imagens tidas como ‘originais’, ao mesmo tempo que 

esquece dos elementos culturais indesejáveis. Dessa forma, “o poder de mobilização das 

imagens e tradições apresentadas e seu caráter fictício ou, pelo menos, fantasiosamente 

tingido de cores românticas.” (op. cit. p.48) 

De acordo com o trabalho de Maria Fagundes Barbosa (2011, p. 206), as culturas 

nacionais não devem ser concebidas como sistemas unificados, mas como sistemas 

constituídos por demarcações calcadas nas diferenças de ordem ética, social e cultural. Os 

símbolos e as relações inconscientes são fundamentais no processo de formação da 

subjetividade com relação ao ‘outro’. Dessa forma, a identidade cultural é resultado da junção 

das diferenças de formas distintas de poder cultural. “Esse poder cultural está, assim, ligado à 

identidade e à diferença através da representação.” Assim, devemos entender que o poder da 

representação cultural define e determina o sentido simbólico que as identidades nacionais 

põem em ação em meio ao processo de construção social – a representação é o canal pelo qual 

o sentido da cultura é proferido. Como explica Stuart Hall:  

Essa e a dificuldade para saber o que é “ser inglês”, ou realmente francês, alemão, sul-africano ou 

japonês, significar o exterior de todas as maneiras pelas quais nossas ideias e imagens da identidade 

nacional ou das culturas nacionais são representadas. Sem esses sistemas de significação nos não 

podemos conceber semelhantes identidades e, consequentemente, não podemos construir ou sustentar 

essa usual existência-mundo a qual nos chamamos cultura (2000, p. 5) 

 

Nesse sentido, uma região não consiste, necessariamente, uma fronteira natural 

designada por uma geografia física, nem uma natureza cultural designada pela essência 

humana. O espaço regional, antes de tudo, é uma construção originada de interesses e de 

diversos atores como o Estado, os sociólogos, os etnólogos, os economistas, os geógrafos, os 

artistas, os políticos, etc., que articulam alianças entre si para um projeto de divisão do 

território designando-lhe identidade. Segundo Pierre Bourdieu (1989, p.112) o objetivo em 

atribuir uma identidade na vida social, seja ela regional ou não, é uma forma de representação, 

tanto pela coerção mental de percepções, através dos veículos de investimentos dos interesses 

dos agentes sociais, bem como as estratégias de manipulação simbólica empenhadas em 

estabelecer a representação mental do externo para o interno e vice-versa. Nesse sentido, 

nação, identidade nacional e memória coletiva são conceitos interligados, pois comportam 

processos simbólicos coletivos determinados pelas relações de poder. Como define Bourdieu, 
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o poder simbólico atua como um poder de construção da realidade, que dá sentido imediato ao 

mundo social. (2003, p.9) 

E assim como citou Bauman (2003, p. 90), esse foi um período qual necessitou da 

reafirmação de uma “história de identidade” em que se é preciso dizer para “nós mesmos de 

onde viemos, quem somos e para onde vamos.”. A construção de uma unidade regional ou 

nacional implica na exaltação de uma história comum tornando real e de maneira significativa 

as relações interétnicas. 

 

3.2 – Nordeste: uma invenção moderna. 

 

É também no século XX e em meio a todo esse contexto analisado aqui até então, que o 

Nordeste se configura como palco de um emergente discurso regionalista, visto como um 

aparelho de poder que procura ressaltar uma nova imagem nordestina. Como dito 

anteriormente, esse empreendimento social tem como principal dispositivo os discurso 

científicos, artísticos e midiáticos vigorados no contexto em questão.  

Essa visão de Nordeste ampliou-se a partir do momento que se expandiu para o cenário 

artístico e literário, dando origem a uma estética patriótica que buscava resgatar e ressaltar as 

fontes ibéricas da cultura popular nordestina. Como designa a obra de Stuart Hall (2003, 

p.117), o sistema colonial marca de forma concreta as sociedades dominadas. Para ele, no que 

diz respeito à subordinação da colonização, seus efeitos tornam-se concretos no pós-colonial, 

em meio ao campo social onde colidem os diferentes sujeitos e classes sociais: “O 

‘colonialismo’ se refere a um momento histórico específico (um momento complexo 

diferenciado, como tentamos sugerir); mas sempre foi também  uma forma de encenar ou 

narrar a história e seu valor descritivo, sempre foi estruturado no interior de um paradigma 

teórico e definidor distinto”.  

Assim como Gilberto Freyre com suas ideias sociológicas, vários outros intelectuais 

atuaram na fixação do discurso de defesa da representação do Nordeste para além de si 

mesmo. E é sob a influência desse contexto de alteridade, em que uma identidade é 

determinada pela outra, que Verger é acolhido e contribui para o discurso de configuração da 

nordestinidade:  
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A ideia de um “mundo português”, que aparece de forma crescente na obra de Freyre, a partir de 

1940, e que deveria ser defendida diante de investidas particularistas, o que não significava a 

constituição de um Estado forte, centralizador e uniformizador, mas a possibilidade de garantir o 

regional e, portanto, o particular ao mesmo tempo em que se afirmaria o nacional e o universal, única 

forma de expressão das particularidades locais. (THOMAZ, 2002, p. 52) 

Baseado por uma etimologia foucaultiana, Durval Muniz de Albuquerque Júnior (1999) 

percebe a construção do Nordeste por uma arqueologia que enfatiza a descontinuidade, as 

rupturas, a especificidade ao invés de totalização (noção de espírito de época; um contexto). O 

“Nordeste”, segundo o autor, é uma invenção recente na história brasileira (nasceu a partir de 

1910). “O Nordeste é, portanto, filho da modernidade, mas é filho reacionário; maquinaria 

imagético-discursiva gestada para conter o processo de desterritorialização por que passavam 

os grupos sociais desta área, provocada pela subordinação a outra área do país que se 

modernizava rapidamente: o Sul” (ALBUQUERQUE Jr, 1999, p. 306).          

 Na literatura, a obra A invenção do nordeste e outras artes (1999) tem por objeto 

analisar as elaborações e reelaborações do discurso regionalista nordestino tradicionalista 

visando fazer uma “desnaturalização” do espaço procedida por esses discursos. O espaço e a 

cultura regional não são elementos que advêm do recorte espacial-territorial. Segundo o autor, 

não há “essência regional” no físico, ela é construída historicamente enquanto visão social de 

mundo. No caso do Nordeste é uma construção recente, uma tradição inventada há pouco 

tempo. Ao perceber o nordeste como uma construção, o autor diz:  

Se tantos discursos falam hoje em esgarçamento do tecido nacional, podemos chegar à conclusão de 

que tanto a nação como as regiões antes de serem recortes espaciais já inscritos na natureza, são 

produtos de uma tecelagem histórica e social. Estas fronteiras que nos marcam e nos demarcam, foram 

tecidas em algum momento histórico e a partir de dadas condições.
33

 

Ao pensarmos a obra de Verger como um dispositivo de discurso visual, que nos 

possibilita pensar o Nordeste, reconhecemos como argumento o conceito de Albuquerque 

Júnior que pensa as práticas históricas, discursivas ou não, como agentes modeladoras do 

pensamento e da ação dos indivíduos – a região e a nação como produtos culturais. Para o 

historiador, tanto o conceito de ‘nação’ como o de ‘região’ é uma construção mentalizada, que 

ao se tornar um espaço institucionalizado concretiza-se como verdade. Foi uma forma de 

divulgação dos signos da ‘nordestinidade’, elementos do universo simbólico que ao serem 
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misturados com a ordem institucional das coisas, passaram a atribuir sentido às vidas dos 

homens. Nesse sentido, Albuquerque Jr. apresenta o Nordeste como uma representação em 

que:  

O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala arrogante, uma linguagem 

que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e auto-suficiente que se arroga o direito de 

dizer o que é o outro em poucas palavras. (2001, p. 20) 

 

Para Albuquerque Júnior, a região Nordeste ao manifestar-se na ‘paisagem imaginária’ 

do país nas primeiras décadas do século XX foi fundada como espaço da saudade e da 

tradição – desmistificava-se o ponto de vista naturalista-geográfico e partia rumo a uma 

elaboração racional através dos ideais regionalistas. 

Com a crise agrária nordestina, os códigos culturais da região entraram em colapso, o 

que propiciou um momento ideal para que os intelectuais e artistas locais elaborassem uma 

ideia de Nordeste traspassada de saudosismo e saudade, um lugar que já não existia ou nunca 

existiu. Os discursos regionalistas tomavam o passado como elemento autêntico, em 

contraponto, a uma postura de defesa contra a iminente expansão moderna, idealizavam a 

região como um lugar imutável no tempo, um resgate de antigas sensações. Essa interpretação 

de um ‘espaço da saudade’ ganha força em vários campos artísticos ao longo do século XX – 

nas artes plásticas, na música, no teatro, e principalmente, na literatura. 

Como demonstra Albuquerque Jr., a saudade e a tradição foram os elementos que deram 

base ao discurso regionalista, no período em que os elementos mais dinâmicos do capitalismo 

se estruturavam no sul do país, mais especificamente, em São Paulo. Com uma economia em 

declínio, as elites nordestinas tornavam presente, pelo exercício da memória, um passado 

glorioso ao inventar uma tradição que preservasse elementos positivos de identificação. 

No entanto, até o Nordeste se constituir como uma unidade imagética e discursiva foram 

elaboradas de forma dispersa diversas imagens, práticas e discursos sobre o que seria a 

verdadeira face nordestina. Esses discursos só foram reunidos para formar um discurso 

unificado apenas a partir das primeiras décadas do século XX, influenciadas pelo contexto 

histórico, social e econômico do país. Mas dentre essas práticas de ordenação simbólica para 

o Nordeste, uma imagem contribuiu de forma decisiva para a elaboração discursiva da região: 

o sertão.  



64 
 

O processo de invenção do Brasil se caracterizou pela proeminência das narrações que destacavam as 

dimensões espaciais como aquelas que revelariam o mais genuinamente nacional. Encantada com a 

imensidão territorial do país ou atormentada pela existência de gigantescos vazios, a imaginação 

social se voltou para o sertão que, ora como problema a ser resolvido, ora como índice da brasilidade, 

era conclamado a descrever a história da nação. O sertão tornou-se, então, categoria central no 

processo de invenção do Brasil. (PEREIRA, 2008, p. 52, apud. PEREIRA; RIBEIRO, 2008, p.13) 

 

Sem dúvida, o sertão foi um espaço de grande destaque, no que se refere às condições 

naturais que deu origem à ideia do Nordeste ser uma região de destaque dentre as outras. E 

para analisarmos e compreendermos as fotografias de Verger pelo interior do Brasil 

precisamos especificar o que venha a ser o sertão.  

 

3.3- Sertão: o outro Brasil. 

O ‘sertão’, esta categoria tão recorrente no pensamento social brasileiro, está presente 

desde o século XVI nos relatos dos viajantes, cronistas e curiosos; a partir do século XVII nas 

primeiras tentativas de elaboração de uma história do Brasil; e no período compreendido entre 

as duas últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX.  

Em meio ao longo processo de ‘invenção’ de uma cultura genuinamente brasileira, 

diversas narrativas foram empreendidas pela vasta dimensão espacial do Brasil. O sertão na 

sua imensidão territorial marcada por grandes vazios, logo se tornou o espaço da dualidade: 

um problema a ser resolvido por ser tido como um signo da nação inacabada, ao mesmo 

tempo, grande representante da brasilidade. 

Dentro da mitologia da nação brasileira, a conquista do sertão nordestino produziu 

personagens colossais, poderosos símbolos e narrativas míticas, que marcaram 

definitivamente o imaginário brasileiro. As narrativas tomaram o sertão para falar da 

brasilidade e se propagaram por diversos meios de expressão, formando um complexo retrato 

da nação.  

Para entendermos essa categoria, vamos dialogar com as ideias de Janaína Amado  e 

outros (1995) a respeito da diversidade de elementos que foram produzidos para a 

representação do sertão, que atravessa as diversas linhagens da produção cultural brasileira, 

desde a historiografia, a literatura, artes plásticas até o cinema. Dentre essa grande variedade, 

há um elemento comum: a transitoriedade do sertão como “possibilidade de que os seres e 
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coisas sertanejos possam transformar-se, subitamente, em seus próprios opostos”. 

(AMADO,1995, p.65) 

Assim, a realidade sertaneja afirmou-se como substância de mitologias, ou seja, o sertão 

aparece nas narrativas literárias, fotográficas, cinematográficas e históricas como um lugar 

“que, simultaneamente, se afirma e se nega, é tempo, sobretudo, de outros tempos, é reino do 

fantástico e do mítico” (CRISTÓVÃO, 1994, p. 43)   

 Por outro lado, a representação do sertão aparecia como um lugar autêntico e ao mesmo 

tempo indômito, o que leva-nos a refletir sobre a produção positiva do imaginário social em 

implicações pragmáticas e de sua exploração lucrativa da natureza e das populações. 

O ‘sertão’ foi uma categoria construída ainda lá nos tempos de colônia pelos 

colonizadores portugueses. Desde lá, carrega consigo o peso dos sentidos negativos 

estabelecido pelos lusitanos, como espaço vasto, longínquo, desconhecido e pouco habitado. 

Tanto que qualquer espaço com tais características é designado como ‘sertão’. 

No Brasil, ao buscar a homogeneização do povoamento de seu território como condição 

da unidade nacional, o sertão se tornou o ‘signo da nação inacabada’, um lugar que dividia a 

nação ao meio, representação do atraso, barbarismo e miséria. Ao mesmo tempo, reconhecido 

como a essência da brasilidade, já que era tido como puro em relação às influências 

estrangeiras, lugar de homem forte. Assim, o sertão se configurou como a alteridade dentro da 

própria nação – um ‘outro’ Brasil. E por essa oposição de concepção calcada na alteridade, o 

sertão é criado e recriado incessantemente, ora como objeto de desejo, como fonte 

imaginativa de um lugar de origem, ora como lugar distante, atrasado e incivilizado. 

Duas importantes diretrizes para a compreensão sobre o sertão têm como referência os 

trabalhos Um sertão chamado Brasil Intelectuais e representação geográfica da Identidade 

Nacional (1999) de Nísia Trindade Lima e A pátria geográfica: sertão e litoral no 

pensamento social brasileiro (1997) de Candice Vidal e Souza. 

 Apesar do viés sociológico, percebemos que tais estudos baseiam-se em obras 

consideradas não científicas, produzidas principalmente durante as primeiras décadas do 

século XX, com destaque para Os sertões de Euclides da Cunha. Sabendo então que tal 

análise pode ser feita de maneira plural, agregando perspectivas históricas, etnológicas e 

antropológicas, por exemplo, partimos do ponto de convergência entre as obras aqui 

discutidas que define o sertão como um dos polos da matriz dualista de compreensão de 

Brasil.  

Os primeiros anos da República representaram um momento de valorização do sertão, 

seja enquanto espaço a ser incorporado ao esforço civilizatório das elites políticas do país seja 
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como referência da autenticidade nacional. Inclusive, é nessa época que o “sertão” torna-se 

uma categoria essencial para o entendimento de “nação”, quando se perscruta o interior do 

Brasil através de importantes expedições, como as de Cândido Rondon, as da Comissão 

Geológica de São Paulo, a de Louis Cruls e as expedições científicas do Instituto Oswaldo 

Cruz. A “incorporação dos sertões” se constituiu, então, numa tradição intelectual desde a 

segunda metade do século XIX, passando pelas três primeiras décadas do século XX e 

chegando até a fase da institucionalização universitária das ciências sociais (1933-1964).  

Nessa tradição de estudos, o sertão aparece de duas formas. De um lado, é abordado à 

luz da conhecida dicotomia entre o atraso e o moderno. De outro, a ideia de sertão é vista não 

apenas como uma metáfora espacial, mas uma perspectiva que trata a leitura do dualismo 

litoral/interior à luz da ideia que opõe civilização dos copistas à civilização autêntica. Como 

sintetizou Prado:  

 

Sertão, já se viu designava não os espaços interiores da Colônia, mas também aqueles espaços 

desconhecidos, inacessíveis, isolados, perigosos, dominados pela natureza bruta, e habitados por 

bárbaros, hereges, infiéis, onde não havia chegado as benesses da religião, da civilização e da cultura. 

Ambas foram categorias complementares porque, como em um jogo de espelhos, uma foi sendo 

construída em função da outra, refletindo a outra de forma invertida, a tal ponto que sem seu principal 

referente (litoral, costa), “sertão” esvaziava-se de sentido, tornando-se ininteligível, e vice –versa. 

(PRADO, 1961, p.137) 

 

De acordo com Janaína Amado (1995, p.149), o sertão se constitui como espaço do 

outro, o espaço da alteridade, empregado para designar áreas distantes, o lugar de exílio, que 

no período colonial foi apropriado pelos colonos perseguidos da Coroa, degredados, para os 

homiziados, perseguidos da Inquisição, escravos fugidos, índios perseguidos, miseráveis, 

leprosos, e para os expulsos da sociedade colonial: o sertão representava para esses indivíduos 

a esperança de uma vida melhor e a liberdade de uma sociedade opressora.  

Esse mesmo dualismo pode ser visto na célebre obra de Euclides da Cunha Os Sertões, 

publicada em 1902. A obra apresenta uma narrativa ambígua que oferece fundamento tanto 

para uma imagem negativa e depreciativa, como para um estereótipo positivo que enaltece o 

sertão e o sertanejo. Imerso numa geração de intelectuais influenciados pelas teorias 

evolucionistas, naturais e racistas, constrói em sua obra um discurso contraditório em que a 

paisagem erma e desértica também é exuberante; o sertanejo exausto da vida é um forte. 

Assim, esse e outros discursos naturalistas da época produzem diferentes discursos sobre as 

paragens do sertão e o seu povo.  
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O sertão, caracterizado por uma ordem social específica, foi palco do encontro de 

culturas distintas, originando o processo de miscigenação e extermínio de índios pelos 

bandeirantes. Para a compreensão do pensamento social brasileiro, este território é analisado 

de maneira genérica, onde a civilização gira em torno de sua própria lei e da criação de gado. 

Os sertanejos se apresentavam, pois, resistentes às modificações impostas pelos colonizadores 

que intentaram a implantação da agricultura. Sobre os tipos humanos do sertão, Vidal e Souza 

indica o sertanejo do norte brasileiro, mais precisamente, o vaqueiro, como símbolo da 

resistência, pois “resume a orientação cotidiana e a índole dos habitantes do Oeste” (VIDAL 

E SOUZA, 1997: 66).  

A existência de um acentuado individualismo do sertão com relação ao poder central  

dificultava a pretensão de construir um Brasil homogeneizado, tornando a oposição litoral-

sertão inevitável. Por esta vertente, as diferenças políticas revelam não só uma contraposição, 

mas também uma aversão entre as duas partes do território brasileiro. Esta concepção  

concebe dois modelos de civilização distintas, onde o litoral é que se incomodará com a 

autonomia sertaneja.  

As diferenças entre litoral e sertão são vistas por Vidal e Souza (1997) como também 

como produto das enormes distâncias do território brasileiro que por este motivo interfere nas 

relações sociais. Desta forma os brasileiros agem como se fossem estrangeiros na própria 

terra. 

No projeto de incorporação dos sertões, a autora remete-se a Euclides da Cunha, 

pioneiro ao pensar sobre os sertões de maneira positiva. De acordo com ele, a distância que 

separava os “Brasis” era temporal e não espacial. Assim, nem o sertão, nem o litoral, seria 

capaz de, por si, sintetizar a brasilidade. Euclides da Cunha sugere ainda que a incorporação 

dos elementos positivos de ambos os territórios se daria com a diminuição da distância 

temporal, ou seja, com a chegada do progresso no sertão. 

Apesar de novas discussões serem acrescentadas às propostas de Euclides da Cunha, a 

maioria converge na fórmula da necessidade em levar o progresso e a civilização para o 

sertão, sem, no entanto, centralizar o Brasil neste eixo, mas sim, expandi-lo a todo território 

nacional. Vidal e Souza explica que este processo implica na “impressão de que há muito 

mais a se levar para o sertão que para ser trazido de lá, indicando que a confiança de que o 

melhor do Brasil já está no litoral” (VIDAL E SOUZA, 1997: 108). Como exemplo deste 

processo de incorporação, ressaltamos novamente a concepção de “Marcha para o Oeste”, 

proposta de estreitamento dos laços entre litoral e sertão idealizado durante o regime do 

Estado Novo na década de 1930. 
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Outra sugestão de incorporação dos sertões é a unificação do modelo econômico. Este 

território, sendo brasileiro, deveria ser inserido no modelo do litoral, assim fez-se necessário 

levar aos sertões linhas de comunicações e linhas ferroviárias que encurtassem as distâncias 

temporais, ou seja, o atraso em relação ao litoral. Esta proximidade passou a interferir na vida 

do sertanejo ao enquadrá-lo no trabalho rotinizado, cumprindo com o objetivo de incorporar o 

sertão na disciplina do litoral, fazendo com que houvesse uma dependência política e 

econômica. 

Ao pensar a pátria de maneira dual onde os sertões ‘vazios’ devem ser incorporados 

pelo litoral, portador do progresso, Candice Vidal e Souza (1997) reduz a análise sobre o 

pensamento social brasileiro à questão espacial. Ela ainda propõe “deixar existir o sertão na 

medida certa” (VIDAL E SOUZA, 1997: 156) a fim de que se preserve a essência da 

brasilidade, como se o sertão fosse somente um espaço deserto que não possui pessoas 

capazes de inovar seus hábitos e de inventar.  

Para exemplificar outras formas de se construir a imagem do sertão que não a espacial, 

podemos citar Albuquerque Júnior (1999) e Gilmar Arruda (2000)
34

. O primeiro combate essa 

ideia tradicional, de que o nordeste – pensado muitas vezes entre os intelectuais, como 

sinônimo de sertão – seja uma construção homogênea e essencialista. Assim, ele propõe 

rupturas não só espaciais, mas também temporais, criticando a ideia de essencialidade, 

percebendo o Nordeste como uma construção cultural e social. 

Durval M. de Albuquerque Jr., analisa a “invenção” do Nordeste, afirmando que os 

discursos antes dispersos dos políticos do Norte no século XIX começaram a se agrupar no 

início das primeiras décadas do século XX em torno de temas sensíveis à opinião pública 

nacional como o cangaço, a seca, o messianismo, as lutas fratricidas entre famílias sertanejas 

etc, que “fundarão a própria ideia de Nordeste”. É dentro da produção cultural e menos no 

discurso político que se elabora o conceito de região “como espaço da saudade dos tempos de 

glória, saudades do tempo do engenho, (...) do sertão e do sertanejo puro e natural, força 

telúrica da região”, como se pode ver nas obras de Gilberto Freyre, José Américo de Almeida, 

José Lins do Rego e Rachel de Queiroz. Segundo o historiador, também os autores e artistas 

ligados ao discurso de esquerda, tais como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cândido 

Portinari, João Cabral de Melo Neto, a partir dos anos 1930, efetuaram uma releitura da ideia 

de Nordeste, no sentido da descoberta do “outro” Nordeste, aquele espaço não mais 

preocupado com a memória ou a saudade, mas com o “fazer a história”, com a utopia de 
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transformar a realidade de miséria e de injustiças. É sob a influência do marxismo que vai 

emergir este novo Nordeste, seja artística, seja politicamente. Tal como propõe Durval 

Albuquerque Jr., essa “mitologia da rebelião” foi construída pelo entrecruzamento de 

discursos (artístico, político, acadêmico), que acabaram por moldar a “invenção” do Nordeste, 

cuja a ideia serve de lastro para toda a produção cultural sobre o tema. 

Gilmar Arruda, por sua vez, também propõe que as imagens sobre os sertões também 

podem ser uma construção feita através da memória. Segundo ele, o espaço é uma 

representação cultural, resultado da ação dos homens. As formas assumidas pelas 

representações espalham-se pela sociedade (ARRUDA, 2000: 136). Sob esta perspectiva, o 

sertão torna-se um lugar de memória coletiva. 

Nísia Trindade Lima, em Um sertão chamado Brasil, ao trabalhar com as utopias 

higienistas e sociológicas na formação do pensamento social brasileiro, preocupa-se em 

compreender o que é o sertão e como suas representações “se tornaram paradigmáticas para se 

pensar a natureza das sociedades e o tema da identidade nacional” (LIMA, 1999: 44). 

Entretanto, ao contrário de Candice Vidal e Souza (1997), que não faz uma delimitação 

temporal de seus referenciais teóricos, Lima analisa a formação do pensamento social 

brasileiro demarcando seu período de institucionalização, com a implantação das ciências 

sociais em 1933 nas universidades, que dividiu a fase ensaística da fase científica. Apesar de 

realizar esta divisão, ela propõe haver continuidades que permitiram a incorporação dos 

sertões nos argumentos sociológicos.  

Partindo da fase pré-científica, Lima discorre que esta geração atribuía às suas 

atividades um caráter missionário, “a um só tempo, literária, científica e política” (LIMA, 

1999: 46), exemplificando, assim como Vidal e Souza, com a literatura regionalista, Os 

Sertões de Euclides da Cunha que também é apresentado ora “como texto literário, ora como 

documento científico de cunho etnográfico” (LIMA, 1999: 53). 

Além disso, o trabalho destes intelectuais consistia na “ambivalência entre um projeto 

civilizatório fundamentado na defesa da ciência e do progresso e a crítica a uma 

modernização de característica excludente e inautêntica” (LIMA, 1999: 49). Reflexo disso é a 

obra organizada por Vicente Licínio Cardoso, À margem da história da República (1981)
35

 

que combina o ideário positivista com uma nova forma de perceber a sociedade, criticando os 

problemas advindos com a experiência republicana. Desta maneira, Nísia Trindade de Lima  
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(1999) demonstra como mesmo antes da institucionalização das ciências sociais, o debate em 

torno de questões sociológicas já era valorizado. 

Na busca por estabelecer o que seria o sertão, a socióloga parte da acepção etimológica 

da palavra, ‘desertão’, onde encontra um duplo significado, remetendo-se tanto à localização 

espacial, interiorana, quanto à densidade demográfica, pouco habitada. Perpassando a ideia 

estabelecida no Brasil Colonial, onde sertão era sinônimo das áreas despovoadas do interior 

do Brasil, ela nota que o ponto em comum é o que define “a ideia da distância em relação ao 

poder público e a projetos modernizadores” (LIMA, 1999: 59) 

Contudo, esta visão valorizava negativamente a parte não litorânea do território 

brasileiro, entendendo-a como “espaço dominado pela natureza e pela barbárie” (LIMA, 

1999: 60), simplificando-a ao eixo raça e natureza. Desta forma, a autora segue outro viés, no 

qual analisa relatórios e outros tipos de trabalho produzidos por diversos profissionais que 

adentraram os sertões desde o século XIX, com o incentivo dado pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), e, mais tarde, pelo Instituto Oswaldo Cruz, já nas primeiras 

décadas do século XX. Seu objetivo é entender, a partir destas incursões ao interior ou 

missões civilizatórias, como eram mais conhecidas, a imagem que fora construída dos 

sertanejos. 

Novamente, a primeira destas imagens é encontrada em Os sertões (1910). Apesar da 

desvalorização do caráter militar-positivista da obra, Lima, ao contrário, demonstra que esta 

veia teórica em Euclides da Cunha revela um projeto de integração do interior à vida nacional, 

onde este sertão mameluco “poderia ser a base para a constituição do que via como uma 

civilização autêntica para o país” (LIMA, 1999: 71). 

Outra representação do verdadeiro “ser brasileiro” é encontrada pela socióloga em 

Cândido Mariano da Silva Rondon, O Coronel Rondon que, no governo de Afonso Pena, foi 

responsável pela construção das linhas telegráficas que uniam o Norte à capital, reuniu em 

suas expedições importantes anotações geográficas, contribuindo para pesquisas científicas. O 

sertanista, assim como Euclides da Cunha, definia o sertão como “um lugar de forte 

miscigenação entre o branco e o indígena” (LIMA, 1999: 77). 

Além destes “expedicionários”, muitos outros profissionais se propuseram a desbravar 

os interiores, principalmente a partir de 1910, quando o Instituto Oswaldo Cruz enviava 

cientistas e médicos, a exemplo de Carlos Chagas, para o estudo e prevenção de doenças, 

auxiliando desta forma, a Inspetoria de Obras Contra as Secas, responsável pela construção 

de ferrovias. 
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Os relatórios destes profissionais, apesar de pouco revelar sobre o cotidiano dos 

habitantes locais, constituem-se uma importante fonte para o estudo dos trabalhos por eles 

desenvolvidos. Além destas fontes, a fotografia também é destacada, sendo apresentada como 

anexo de relatórios ou, como em muitos casos, a única fonte disponível, tornando possível 

ainda “a identificação das condições de vida e saúde, de hábitos e do olhar dos cientistas sobre 

as populações e sua própria atividade” (LIMA, 1999: 85). 

A atuação destes profissionais desviou o olhar que atribuía ao clima ou à raça as 

condições de atraso do sertão para a questão das doenças. Assim é iniciada a campanha 

sanitarista, que propunha novas ideias para se “pensar a nacionalidade e adotar projetos de 

organização social” (LIMA, 1999: 118). Neste movimento, destacam-se o médico higienista 

Belisário Penna e o médico e antropólogo Roquette Pinto. 

Estes pesquisadores, assim como os demais do Instituto Oswaldo Cruz, têm suas 

práticas aproximadas às dos etnógrafos, mesmo demonstrando certos preconceitos, pois na 

medida em que produzem seus relatórios, artigos ou fotografias, eles expressam seu olhar 

sobre o “outro”. Como explica Lima, “não se trata da prática acadêmica consagrada pelos 

antropólogos, mas de uma concepção abrangente de etnografia, que  entendo como a 

possibilidade de pensar e escrever sobre cultura(s) a partir da observação participante” 

(LIMA, 1999: 121). 

Definidas as diferenças entre litoral e sertão no imaginário nacional, Nísia Lima 

Trindade passa a apresentar as distinções entre o homem do interior, dito incivilizado, do 

homem do litoral, civilizado. Para tanto, ela busca estas representações na literatura. 

Inicialmente, o romantismo de José de Alencar, ainda no século XIX, valorizava 

positivamente a figura do interiorano, “reforçando o domínio do homem sobre a natureza e a 

herança indígena de que é portador o sertanejo” (LIMA, 1999: 135). Posteriormente, em Os 

Sertões de Euclides da Cunha, a imagem ambivalente do sertanejo, de desajeitado a um forte e 

viril. Enfim, a representação que mais se populariza como símbolo do homem nacional é o 

Jeca Tatu de Monteiro Lobato. 

Numa visão satírica e negativa sobre o sertanejo, o Jeca Tatu de Monteiro Lobato seria 

um “indolente, imprevidente e parasita, um ‘piolho da terra’” (LIMA, 1999: 136). Esta 

perspectiva do autor de Urupês (1918) modifica-se, com o desenvolvimento da campanha 

sanitarista, principalmente “com o estabelecimento do Código Sanitário Rural, em 1917” 

(LIMA, 1999: 148), que atribuía às doenças as causas do atraso do sertão. Ironizando ainda 

mais, Mário de Andrade cria outra personagem que, ao contrário dos intelectuais da Primeira 
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República, se trata de “uma alegoria sobre a identidade nacional, em que a fábula da preguiça 

alcança expressão positiva e heroica”, Macunaíma. (LIMA, 1999: 145).  

A partir da década de 1930, a utopia sociológica substitui a utopia higienista. Florestan 

Fernandes, que inaugurou as discussões sobre a construção simbólica da nação brasileira, 

discorre sobre a nova fase que não apresentava continuidades em relação aos debates 

propostos durante a fase pré-científica. Segundo o sociólogo, a instauração das Ciências 

Sociais no Brasil só foi possível com a vinda de pesquisadores estrangeiros. 

Entretanto, Lima entende que desde meados do século XIX até as primeiras décadas do 

século XX as principais propostas já haviam sido delineadas. Enquanto nos oitocentos as 

pesquisas etnográficas promovidas pelo IHGB se aproximavam da literatura romântica, 

valorizando a figura do índio, no século XX o movimento modernista provocou significativas 

mudanças na forma de pensar o Brasil. Além disso, deve ser ressaltada a importância dos 

intelectuais brasileiros que estiveram à frente do movimento de reforma educacional. Logo, 

verificou-se “uma forte continuidade em torno de temas relativos à construção da 

nacionalidade brasileira e a seus fundamentos étnicos” (LIMA, 1999, p.163) 

Durante esta fase de discussões científicas, percebe-se que a figura do sertanejo está em 

transformação. O discurso higienista cede lugar à “ótica das resistências à mudança” (LIMA, 

1999: 172), despertando interesse no sociólogo. Assim, as diferenças entre litoral e sertão, 

passam a ser vistas não só pela distância geográfica ou pelos problemas de saúde, mas pela 

“distância cultural que se manifesta nos contrastes, ou, no limite, nos antagonismos e conflito 

entre civilização e ‘culturas de folk’” (LIMA, 1999: 169). 

A exemplo do homem rústico do interior paulista, que “teria herdado do bandeirante a 

esquivança, o laconismo, a rusticidade e, como corolário da grande mobilidade e dos padrões 

de vida, o espírito de aventura” (LIMA, 1999: 178), culturas de folk seriam então, a forma 

como cada grupo de sertanejo se adaptou ao meio. Assim, regidos pelas suas próprias leis, os 

sertanejos mostraram-se avessos ao desenvolvimento urbano dos anos 1940 e 1950, 

originando o mito do isolamento sertanejo. 

Entretanto, Maria Isaura Pereira de Queiroz ressalta que este mito deve ser reavaliado, 

pois “as populações sertanejas ou rústicas variam consideravelmente, de acordo com a 

intensidade do contato com os núcleos urbanos” (LIMA, 1999: 185). Assim, as comunidades 

mais organizadas e independentes, como no caso de Canudos, possuíam as condições 

propícias aos movimentos messiânicos. 

Após revisar os diálogos proferidos entre ensaístas e cientificistas, Nísia Trindade Lima, 

conclui que ambos os discursos “voltavam-se para o projeto de mudança social dirigida e de 
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superar as resistências à mudança ou ao desenvolvimento e à industrialização” (LIMA, 1999: 

205). Assim, ela nota já em Euclides da Cunha uma preocupação com a integração do homem 

sertanejo com o homem do litoral, demonstrando que todas as ideias propostas nas duas fases 

visavam pensar em como homogeneizar os símbolos da nacionalidade brasileira. 

Os trabalhos até aqui analisados apresentam características que nos ajudarão a 

compreender o que devemos olhar nas fotografias de Pierre Verger. Seja o deserto, a distância 

da “civilização” e o foco na relação do homem com a natureza, como prega Djacir Menezes 

em O outro nordeste (1970); o sertão indômito, como prega Candice Vidal e Souza em A 

pátria geográfica (1970); as possibilidades que permitem vermos o sertão como sertões, em 

De sertões, desertos e espaços incivilizados (2001); os sertões de realidades simbólicas e 

culturais, como expressa Gilmar Arruda em Cidades e sertões; o sertão “inventado” (1999), 

como diz Durval Muniz de Albuquerque Júnior em sua Invenção do Nordeste e outras artes 

(2000); ou ainda o sertanejo visto como um “bronco centauro” por Euclides da Cunha. 

Assim, é possível identificar uma origem discursiva e unificadora do sertão que se inicia 

no século XIX, retomada entre os anos de 1910 e 1960, calcando-se nas mesmas figuras 

tipificadas (o beato, o coronel, o flagelado, o cangaceiro). No entanto, as relações cordiais e 

adocicadas encontradas na literatura de Gilberto Freyre são invertidas e se transformam em 

locais de conflito, onde o cangaceiro e o beato são eleitos à categoria de heróis de um povo de 

um povo de luta, o nordestino.  Concepção estruturada pelos romancistas simpatizantes do 

Partido Comunista, como Graciliano Ramos e Jorge Amado, nas imagens de denúncia 

pintadas por Cândido Portinari e nos primeiros filmes de Glauber Rocha. 

 O certo é que todas estas características são construídas historicamente através das 

indústrias culturais e pela mídia de acordo com suas lógicas específicas, cabendo então a nós 

termos o cuidado de não interpretarmos de maneira equivocada a produção de Verger. 

Ora, talvez a categoria sertão, como nenhuma outra, seja construída por meios tão 

diversos e, ao mesmo tempo, composta de múltiplos e variados significados, que ela se torna 

vinculada à própria cultura brasileira. Deste modo, podemos associar a categoria sertão à 

busca da brasilidade essencial, materializada em imagens e representações diversas, dentre as 

inúmeras construções míticas acerca da identidade nacional. Assim, tal identificação se 

converte em postulado que contribui, inclusive, para a construção da memória nacional, não 

só no pensamento social, mas na música, nas artes plásticas, na fotografia, no cinema e na 

literatura. 

A opção por analisar como a categoria sertão foi representada na produção fotográfica 

de Pierre Verger conduz a outras dimensões não aventadas no documento escrito, com relação 
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ao imaginário social. Implica tomar a imagem como produtora da realidade e, ao mesmo 

tempo, condicionada por determinadas circunstâncias históricas. Contudo, nem sempre o 

pesquisador estabelece conexões ou paralelismos documentais no que se refere ao contexto 

econômico, social, político, cultural etc. Indubitavelmente, o que decide, em última análise, 

sobre os símbolos presentes na obra de arte, é o contexto e que cada interpretação (de um 

excerto literário, de um quadro ou de uma fotografia) pressupõe um ir e vir circular entre o 

particular e o conjunto. 

Contemporaneamente a todo o processo de pensar a cultura brasileira a partir da década 

de 30, a iconografia também é renovada com a intervenção fotográfica do etnógrafo francês 

Pierre Verger. A partir de 1946, para a revista O Cruzeiro que trouxe para a cena brasileira 

figuras e paisagens esquecidas ou até mesmo desconhecidas da memória nacional, como a 

arte de Mestre Vitalino, as peregrinações de fé, as feiras, o vaqueiro, a cerâmica artesanal, o 

burro e o boi (forças motriz no cotidiano do sertanejo), etc.. Advém dessa opção, uma 

preocupação etnográfica que se funde com o olhar fotográfico, registrando, como 

fotojornalista, a vida social e cultural do outro. Ao mesmo tempo, o valor documental de suas 

fotografias conjuga-se com o rigor estético, moldada por uma apurada visão artística da 

imagem fotográfica. 

É nesta perspectiva que o estilo fotográfico de Verger mostrava o vivo, o momento 

espontâneo, evitando o arranjado, compondo um quadro articulado com o estilo escrito, das 

legendas e das fotografias. Para Verger, as fotos “fixam o que não temos tempo de ver”, 

tornando a máquina “uma forma de captar com sensibilidade o que o outro também tem de 

sensível, o que o outro tem de invisível”.  

Ainda que sua principal produção fotográfica seja a construção de uma nova visão da 

cultura afro-brasileira, percebida nas fronteiras atlânticas do Nordeste brasileiro e da costa 

africana, podemos identificar nos registros fotográficos sobre o sertão nordestino, aquilo que 

seria a marca do trabalho de Verger: registrar, documentar, ver o todo e os detalhes. Num 

momento de descobertas e deslumbre da sociedade brasileira, o caráter pedagógico de tais 

fotografias, produzidas para a imprensa, reforça o sentimento de revelação do país de si para 

si. 

A propósito, sua obra fotográfica revela não somente um retrato afro-descendente do ser 

brasileiro, mas, sobretudo, traços da identidade nacional, na medida em que foram registrados 

elementos da cultura popular, tipos humanos, aspectos religiosos. Assim, “Verger ocupa um 

lugar de destaque como fotógrafo no universo da fotografia e de estudos de documentação e 

visibilização da cultura brasileira”. 
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3.4- Trabalho, fé e arte: Pierre Verger descobre o sertão nordestino. 

 

Até então, procuramos detalhar todas as etapas que constituiem essa pesquisa: a relação 

da fotografia com a antropologia, para esclarecer as limitações e as possibilidades da técnica 

fotográfica no trabalho etnográfico; o estilo e formação de Pierre Verger, para entendermos os 

caminhos e as influências que constituíram seu olhar etnográfico; a contextualização do 

período de atuação do fotógrafo no Brasil, para que a partir do cenário de formação do 

conceito de cultura brasileira, pudéssemos discutir o processo de ‘invenção’ da cultura 

nordestina e do sertão, e a contribuição das fotografias de Verger como representação desse 

discurso. 

Procuraremos agora analisar uma série de fotografias do acervo da Fundação Pierre 

Verger, que para nós representam o estilo de Verger e manifestam a sua perspectiva aos 

lugares do sertão nordestino por onde passou. Como estratégia de organização, separamos a 

análise em três temáticas - arte, trabalho e fé - já que esses foram os elementos mais 

marcantes tanto durante a leitura sobre o sertão, como no olhar singular de Verger. Eis aí um 

indício de uma possível influência de mão dupla.  

A ARTE DO TRABALHO 

Vaqueiro e Vaquejada 

         

   Figura1: Bom Nome –PE                                       Figura 2: Feira de Santana - BA 
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Escolhemos essas fotografias para iniciar a análise por ser o vaqueiro a figura símbolo 

do sertão nordestino nas diversas representações, Verger assim como os romances de 30 

também lança seu olhar sobre esse tipo humano do sertão nordestino. O vaqueiro, imagem 

típica do sertão que remonta ao Brasil colonial quando começou a se explorar a região e se 

iniciou a prática da pecuária expansiva, possui uma simbologia mítica marcada pelas diversas 

narrativas sobre o sertão. O tipo étnico provido do contato do branco colonizador com o índio, 

durante a penetração do gado no sertão é a figura de maior importância na fazenda, forte, 

prestativo, servo e bravo. Quanto mais afastados do litoral, mais caminhos foram abertos por 

esses desbravadores. 

A expressividade do rosto é uma das características do estilo humanista de Verger, 

através do uso do retrato.  A figura humana é valorizada pelo enquadramento que emoldura a 

partir do tórax, o que indica a proximidade com o fotografado. O contraste entre a grande área 

de luz do céu fora de foco e a pequena sombra feita pelo chapéu indica a forte luminosidade 

solar e preocupação de Verger em destacar a figura humana. Na posição da Rolleiflex na 

altura da barriga de Verger favorece retratar o homem por um ângulo que parte de baixo 

também enaltece o fotografado. Já na segunda fotografia é perceptível que o homem é 

fotografado em cima de seu cavalo, que também enaltece a figura do personagem.   

Nas duas fotografias a expressão facial dos indivíduos mostra o encontro com o 

fotógrafo. Acontece que na primeira, o homem apresenta um semblante duro, de reserva com 

cigarro na boca, mas não parece incomodado. Enquanto, que na segunda o indivíduo devolve 

o olhar com um sorriso tímido que nos parece tanto uma expressão de surpresa, como de 

orgulho ao ser fotografado em seu cavalo. O que indica a capacidade do fotógrafo de interagir 

e conquistar a naturalidade do fotografado. 

Na segunda fotografia o vaqueiro é um homem negro, e esta imagem indica uma 

dimensão relevante para se pensar a categoria sertão: a invisibilidade dos negros no seu 

campo de representação simbólica. O interessante é que na formação da ideia de sertão entre 

os séculos XIX e XX os intelectuais se propuseram a pensar o povo brasileiro, em face do 

imaginário científico que vigorava na época, cujos intelectuais também possuíam uma 

perspectiva romântica de sertão. Esse projeto de incorporação desse povo ocorria junto a um 

esforço em negligenciar o negro como componente importante na sociedade sertaneja. Por 

isso, decorre, provavelmente, sua omissão nas diversas representações de sertão. Essa 

perspectiva também marcou suas nuances no desenvolvimento dos estudos de folclore na 
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primeira metade do século XX, quando a ideia de sertão já fazia referência de maneira 

indireta ao interior do Nordeste. De acordo com Gomes (2010, p.2), acredita-se que havia 

esforços em preterir traços africanos em alguns segmentos da cultura popular, principalmente 

ligados ao sertão nordestino. Houve um empenho retórico por parte dos folcloristas em traçar 

a manifestação cultural nordestina através de uma origem nórdica, grega e portuguesa, 

negando os liames de origem africana.  

Os discursos empenhados em representar e instituir uma identidade fez uso de  

estratégias específicas e institucionais, que demarcou na fundação identitária do sertão o 

ocultamento do negro nas suas representações, assim como a supressão das influências 

africanas das manifestações culturais consideradas puras. Esse pensamento pode ser bem 

compreendido na obra de Câmara Cascudo, marcada pelas por suas origens no pensamento 

romântico do século XIX, permeada pelas ideias racistas da época que adotaram a 

inferioridade do negro, além das influências intelectuais de sua época. Esse é o período em 

que Gilberto Freyre inaugura o “Lusotropicalismo” com Casa Grande & Senzala, o discurso 

em louvor do colonizador português, e os modernistas se empenham no projeto nacionalista. 

(op. cit. p.5) 

De certa forma, o olhar de Verger diante do povo do sertão assim como o dos escritores 

românticos se desprende daquela concepção de lugar de barbárie, mas não enxerga o negro 

como limite para a filiação de brasilidade autêntica. Verger passa distante desse discurso 

oitocentista, dos estudos do folclore do século passado e das inúmeras representações do 

cinema, do teatro, da literatura e da música, de não havia negros no sertão nem africanidade 

na cultura sertaneja. Nessa, e em tantas outras imagens de Verger sobre o sertão o negro 

aparece também como imagem do homem sertanejo.  

Voltando aos elementos da imagem em si, é através da cordialidade que Verger 

consegue captar o contra olhar dos vaqueiros. Esse olhar cruzado do encontro permite uma 

convergência entre o olhar do homem fotografado, o olhar de Verger e o nosso olhar de 

espectador. A sua forma de socializar se traduz num raio que transpassa a câmera fotográfica 

e chega até nós, na forma mais incisiva de representação visual da expressão humana. Essa 

fotografia mostra a reciprocidade de um olhar recebido e que foi devolvido, característica que 

se transformou em marca do estilo de Verger. 

O seu gosto pelo retrato revela o desejo de Verger pela compreensão dos tipos humanos 

e de suas manifestações culturais, de modo que o foco no indivíduo ultrapassa a 
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superficialidade do olhar. Ao se aproximar e ver de perto capta no gesto e na expressão 

significados que remetem à qualidade de um todo coletivo. 

Temos como elementos secundários, as vestimentas e acessórios que remetem ao 

estereótipo do vaqueiro, influenciado pela cultura popular. Acessórios de couro cru e curtido: 

estes que seriam um parapeito, um chapéu, que protege o vaqueiro do sol e dos golpes dos 

espinhos e dos galhos da caatinga, e às vezes sua copa é usada para beber água ou comer; e 

um ‘relho’
36

 pendurado no ombro que indica estar em meio ao trabalho, mas essa seria uma 

vestimenta incompleta para um vaqueiro, como pode ser visto nas próximas fotografias.   

    

Foto3: São Sebastião do Umbuzeiro-PB     Foto 4 : São Sebastião do Umbuzeiro – PB                                               

 

 Verger em meio ao ritual da vaquejada esteve atento a todos os detalhes da 

indumentária rústica que caracteriza o vaqueiro. Aqui destaca o que protege as principais 

partes do corpo para o trabalho de vaqueiro: as luvas que cobrem as costas das mãos, 

deixando os dedos livres para cavalgar e nos pés as botas assessoradas pelas esporas, que 

servem para atiçar o cavalo na hora do torneio. Notamos que Pierre Verger percebe a 

“Vaquejada” como algo que mostra a importância econômica para a sociedade do couro e da 

criação do gado. Ao mesmo tempo, as imagens revelam a dimensão de lazer que envolve os 

vaqueiros nordestinos nessa prática, homens indômitos na perseguição ao boi brabo, que 

                                                           
36

 De acordo com o Houaisss da Língua Portuguesa este seria um instrumento “rígido, duro, como couro cru, 

inflexível.” Nesse caso pra fazer o cavalo, burro ou boi andar. 
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relembram os cavaleiros medievais com sua armadura de couro, suscitando também a 

influência colonial ibérica. 

 

 

 

Foto 5: São Sebastião do Umbuzeiro - PB 

Perceba que aqui Verger capta o acontecimento da vaquejada em seu movimento, o que 

demonstra uma maior distância do fotógrafo, no que se refere o acontecimento em si (a 

derruba do boi), mas uma proximidade em meio às pessoas que estão assistindo ao 

‘espetáculo’. Falo espetáculo, pois é visivelmente notável a presença da grande quantidade de 

homens assistindo, pois no espaço do sertão onde a força do homem frente à natureza 

indômita, a vaquejada representa um desafio simbólico do vaqueiro na lida com o gado, a 

quem cabe o papel de amansá-lo e todas as outras atribuições, como proteger e cuidar. 

Nota-se que Verger fotografa do alto, o que indica que ele, assim como as outras 

pessoas ao redor também está em cima de algo, provavelmente, um cercado que aprece no 

lado oposto. E assim, se confundindo com a paisagem o fotógrafo flagra os movimentos dos 

vaqueiros ao correrem atrás do novilho para tentar derrubá-lo. Ele observa a prática cultural e 
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a congela com nitidez a sua ação, que revelando a coragem na perseguição e o prodígio de 

equilíbrio e destreza. 

Na vida desses homens dentro deste universo sertanejo, a religiosidade e a superstição 

ganham um profundo significado na cultura dessa região, voltada para o messiânico, as rezas, 

o curandeiro caboclo, a benzedeira que misturam o catolicismo popular dos santos padroeiros 

com os elementos peculiares do sertão.  

Exemplo disso é a Romaria de São Raimundo dos Mulundus que Verger observou e 

registrou no Maranhão.  

Romaria e Peregrinação 

O Nordeste brasileiro tem sido palco de multidões de penitentes e beatos que vêm de 

todas as partes dos sertões. A peregrinação tem sua origem na vida dos sertanejos desde os 

tempos de colônia, de modo que, ao longo do tempo, com o castigo da seca, da fome, e da 

forte submissão aos grandes fazendeiros, o povo do sertão ritualiza e sacraliza a sua condição 

subjugada nas penitentes caminhadas das romarias. 
37

 

                                                           
37

 UNGER, Nancy Mangabeira. Da foz à nascente: o recado do rio. São Paulo: Cortez; Campinas/SP: Editora da 

UNICAMP, 2001, p. 102. 
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Foto 6: Mulundus - MA 

A imagem acima é no Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus, na Paróquia 

de São Sebastião, onde aparece uma multidão de devotos e romeiros.  

De acordo com os relatos, no início do século XIX, uma comunidade negra estabelecida 

no município de Vargem Grande em Mulundus, deu origem a uma manifestação popular em 

torno de um acontecimento que permanece vivo até hoje. 

O vaqueiro Raimundo Nonato, morador da localidade acidentou-se junto a carnaubeira 

quando perseguia um novilho,  veio a falecer por conta de um traumatismo no pescoço, 

causando comoção no vilarejo. 

A lembrança do homem ficou gravada na memória de todos os moradores de Mulundus 

levando a comunidade a celebrar a imagem do vaqueiro ao lado da “carnaubeira” onde 

ocorrera o acidente. Segundo os historiadores, a crença popular cresceu tanto naquela região 

que toda a carnaubeira foi destruída por crentes que levavam pedaços para serem usados 

como produto medicinal. 
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Por ter despertado junto à Igreja algumas semelhanças entre o comportamento em vida 

do saudoso Raimundo e a vida de São Raimundo Nonato, o bispo da ordem dos Mercedários, 

foi trazido da Europa uma imagem do Santo que passou a receber peregrinos e romarias 

vindas de todas as partes do Nordeste. A imagem foi doada por um proprietário de terras 

daquela localidade, pelo fato do mesmo sentir-se parte da comunidade de Mulundus. O 

mesmo proprietário com apoio da Paróquia e de toda a comunidade construiu essa Igreja em 

alvenaria rústica que perdurou por mais de meio século e que depois caiu em ruínas. Surgiu 

então o santo vaqueiro São Raimundo dos Mulundus. 

Verger observa e fotografa o espaço de um ângulo alto que expande a visão da 

fotografia propiciando uma imagem completa do espaço. Avista-se ao fundo o horizonte 

formado pela mata, dando destaque ao santuário, aos peregrinos, os caminhões e barracões 

que compõem a imagem. De acordo com o representante da Paróquia de Vargem Grande, até 

o início de 1950 o povo se deslocava com seu apoio durante um dia e meio até chegar à 

Mulundus. De todo jeito, as pessoas seguiam em romaria, a pé, montaria, carroça, e 

principalmente empilhada em caminhões, se alojando em barracas rudes de palhas e no chão 

batido, onde se instruiam famílias inteiras durante o novenário. 

A pobreza ocorrida no sertão faz com que a procura por uma vida melhor e na busca da 

cura pelos males vividos fosse amenizada através da religiosidade. Em meio à seca e à 

opressão, o sertanejo encontra esperança na figura dos santos e dos beatos. Em torno destes se 

formam vários grupos religiosos de devotos e fanáticos, que ultrapassam os limites físicos e 

espaciais para ir de encontro à sua imagem de devoção.  
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Foto 7: Mulundus - MA 

A fotografia enquadra a imagem de uma espécie de altar lavada por lágrimas de vela, ao 

pé da cruz onde vemos ex-votos, elementos que imitam partes de corpos humanos e sugerem 

pagameto de promessa. A mulher ao fundo com as mãos unidas (de uma mulher ) fazendo  

uma oração para São Raimundo Nonato é mais uma representante dessa manifestação 

artístico-religiosa, que converge a arte religiosa e a arte popular.  É possível detectar a 

representação de duas cabeças de madeira, um corpo humano e de um pião (brinquedo feito 

de madeira) no canto inferior à direita. Esses elementos são levados nas procissões ou 

deixados nos santuários junto às imagens como representação do agradecimento a um pedido 

atentido ou esperado. Perceba que na imagem existem dois tipos de representação; a 

antropomorfa, representando partes do corpo humano que necessitou de cura; e de 

representação direta e  afetiva, como é o caso do pião, que possivelmente está ligada à graça 

atendida ou pedida para uma criança. Desse modo, Verger reconhece o ex-voto como um 
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sígno não-verbal, um veículo que comunica o verdadeiro sentido daquelas pessoas estarem 

ali.  

Ao acompanhar e retratar a via sacra dos penitentes e beatos, percebemos a tentativa de 

Verger em demontrar a orgaização interna do imaginário sertanejo em torno do aspecto 

místico do movimento religioso. A romaria surge como um espaço simbólico que além do 

caráter religioso, comporta um caráter festivo, lúdico, que incorpora divertimento, comércio, 

dança e relações de solidariedade no seu entorno. 

 

Foto 8: Mulundus-MA 
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                            Foto 9: Bom Jesus da Lapa- BA 

Em meio ao evento da romaria de São Raimundo Nonato do Mulungus a feira é o 

espaço de socialização, comércio e lazer dos romeiros que se deslocaram de longas distâncias. 

Na foto 8 vemos um homem com cartas de baralho rodeado por vários outros. Verger flagra a 

apresentação (do homem com as cartas), que tanto quanto o santo de devoção, absorve a 

atenção dos sujeitos ao redor. Perceba que enquanto alguns prendem o olhar no desempenho 

dos truques do homem com o baralho, outros parecem perceber a presença de Verger: como 

no caso do homem no canto esquerdo, por conta do sol forte põe a mão por sobre os olhos e 

olha diretamente para a câmera; o outro com olhos protegidos por seu grande chapéu de palha 

também fixa seu olhar no fotógrafo. Os dois homens que prestam atenção, fazem isso com 

todo o empenho para não deixar de ver uma possível brecha do truque. 

Além desse traço lúdico em meio a todo um ambiente de lamentações, Verger também 

lança seu olhar para as relações de solidariedade. A foto 9 retrata uma área do lugar de 

peregrinação reservada para os pedintes, os quais são organizados atrás de uma cerca 

divisória. O interessante é que mesmo a devota com sua aparência simples e amparando-se 

numa vareta, dirige-se aos pedintes para deixar sua colaboração. Uma relação gerida pela 
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relação entre religião e pobreza tão presente na narrativa do sertão, uma via de mão dupla 

onde tanto quem dá como quem pede é vítima da realidade sertaneja. 

Verger retratou de maneira específica a imagem desses penitentes, que suportam toda 

sorte de dificuldades e sacrifícios pela insistência de renovação de seus apelos. As pessoas 

que aparecem na foto 9 com suas roupas surradas, pratos estendidos sob a vigilância dos 

olhares tristes e marcados pela inclemência do sol revelam tanto o cotidiano do quadro 

cultural da pobreza o sertão, como a sensibilidade do fotógrafo que capturou a expressividade 

natural e humana desse povo em meio a sua realidade. 

Também em torno das romarias se desenvolvem as feiras e o comércio, mas estas estão 

espalhadas por todo o sertão nordestino. Aliás, elas são a principal via de comércio dos 

sertanejos, um lugar de socialização e um dos principais palcos de exposição da arte 

nordestina.     

FEIRAS                     

 

 Foto 10: Caldas de Jorro - BA 
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Foto 11 e 12: Canudos - BA                                    

Verger, assim como adorava os mercados da África, tinha um apreço particular em 

fotografar pelas feiras. Durante os 5 meses que passou viajando por entre a Bahia, 

Pernambuco, Paraíba e Maranhão, fotografou diversas feiras. Talvez, por serem nas feiras 

onde existe um dinamismo cheio de contrastes. No caso do sertão nordestino, elas tornam 

possível a aproximação e interação dos indivíduos separados pelas longas distâncias, pelos 

espaços vazios e desconectados pela falta de meios de transporte. 

Submetidos ao trabalho modesto de suas lavouras, ao pastoreio dos pequenos rebanhos, 

à prestação de serviços em pequenas indústrias, à carência de oportunidades de trabalho com a 

devida recompensa pelo suor derramado, os homens do sertão encontram nas ‘feiras’ uma 

oportunidade de sobreviver sem que para isso tenha que fazer esforços sobre-humanos. 

Na foto 10, aparece o comércio proveniente da cultura do pecuarista e de subsistência 

do sertão. As mulheres aparecem à sombra de uma grande capa da carne estendida numa 

corda, mas que mesmo assim não consegue protegê-las do sol forte. Em contraponto, o modo 

como a carne está disposta suscita que para a sua conserva quanto mais sol melhor. As 

vendedoras se protegem com panos na cabeça, e apesar do aparente calor esperam seus 

clientes sob o cadáver destrinchado do bode com a paciência de quem espera as roupas 

secarem no varal. 
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Já nas imagens seguintes, aparece o feirante que se desloca por longas distâncias pra 

expor seus produtos nas feiras que encontram pelo caminho. Entre uma pechincha e outra, 

vendedor e comprador negociam ao mesmo tempo em que põem a conversa em dia, essa 

sociabilidade é captada em todos os detalhes: as vestimentas dos homens remetem à 

indumentária do vaqueiro e à pobreza, mas mesmo sob o forte sol trajam seus ternos surrados 

de dia de feira que os protegem do sol, assim como a sombra de seus chapéus; a mulher que 

acompanha o diálogo dos homens, mesmo sob o aparente calor está vestida toda de preto (o 

que indica um possível luto), o pano sobre sua cabeça também funciona é uma proteção 

contra o sol, mas também pode ser reconhecida como uma tendência de herança ibérica. 

É possível perceber que o homem fotografado por Verger em dois momentos – o que 

indica a sua observação sobre o trabalho do feirante - não precisa de muito para vender os 

produtos, dispostos em cima de uma espécie de lona sem nenhuma proteção do sol. Perceba 

que Verger consegue enquadra todo o horizonte desértico, evidenciando as grandes distâncias 

que cortam o sertão, as quais são trilhadas com bravura por esse povo. 

É perceptível nas três imagens a ausência de frutas e verduras como mercadoria, a 

verdade, as condições impunham a venda de apenas o indispensável da alimentação sertaneja 

e de boa conservação perante o calor: carne seca de bode, farinha de mandioca, rapadura, 

artigos artesanais e acessórios.  

Além da forte luminosidade natural do sertão, a observação fotográfica de Verger 

documenta o cotidiano das feiras esporádicas e a sociabilidade sertaneja em torno desse 

comércio informal com a exposição das mercadorias para a venda ou algum tipo de troca 

rentável, mas de grande importância na economia e subsistência do povo do sertão. 
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 Foto 13: Canudos – BA 

Com seu olhar detalhista Verger deu cabo de um elemento primordial para o trabalho e 

transporte do sertanejo. Trata-se do uso dos jegues e jumentos como meio de locomoção, 

sobre esses animais o fotógrafo revela um olhar quase humanizado. Os animais são de fato os 

carregadores da carga que será vendida nas feiras ou que será levada para casa, pois pela 

quantidade de mercadorias que os homens amarram no lombo jumentos, supõe-se que esses 

irão apenas guiando. Em meio à paisagem bruta e castigante do sertão, apesar de pequenos e 

aparentemente não tão fortes, “esses animais cuja adaptação telúrica os tornava insuperáveis 

no desafio de atravessar com segurança a rispidez e o desconhecido da caatinga” se fazem 

notáveis ao olhar de Verger. (PATRIOTA, p.169) 
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            Foto 14: Monte Santo - BA 

 

 Foto 15: Feira de Santana-BA 

Com seu olhar voltado para o cotidiano espontâneo e o que é de mais humano, e com 

sua capacidade de aproximar-se das pessoas, o olhar de Verger não poderia deixar de capturar 

a presença das crianças nesse universo tão carregado de trabalho e luta. Na foto 14, ele capta a 

imagem de meninas em meio ao trabalho diário de carregar água, e a alegria de criança 

estampada em seus rostos. As meninas são postas em primeiro plano que se destaca pelo 
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fundo desfocado e devolvem o olhar ao fotografo acompanhado de sorrisos como de quem 

brinca. Mas, o mais notável é a naturalidade com que carregam latas de água na cabeça, quase 

como extensão de seus corpos. Inclusive, essa habilidade de carregar coisas na cabeça é 

aspecto que chama bastante atenção do olhar de Verger, tanto que na sua obra sobre o 

Nordeste é perceptível o grande número de fotos em que as pessoas carregam coisas de todos 

os tipos sobre a cabeça, sobretudo, as mulheres.  

Também em meio ao espaço de trabalho e busca por sobrevivência através do que a 

natureza proporciona na foto 15 o fotógrafo capta o trabalho compenetrado do pequeno 

carregador de feira, que com o empenho de um adulto procura manter o porco no seu 

carrinho. Apesar da proximidade do fotógrafo, seu olhar atento ao bicho tinhoso faz com que 

ele não perceba a movimentação do fotógrafo. As condições de vida do sertanejo transfiguram 

o sentido de infância na região, e as crianças  que são impostas a trabalhar contribuindo para o 

todo familiar.  

 

Fotos 16 e 17: Pernambuco 

Apesar da vida difícil e sem tantos recursos a inventividade do povo sertanejo se revela 

no seu cotidiano, sobretudo na fabricação de brinquedo. Na foto 16 a criança aparece na sua 

inocência idílica brincando com um boizinho de barro, e na imagem (construção social do ser 

em meio ao seu meio) os brinquedos “não convencionais” dos meninos nordestinos são feitos 

de barro e carregados do imaginário cultural da região: o barro, boi e o vaqueiro. Além do 

barro também ser a matéria-prima para a construção das habitações.  O vaqueiro, figura 
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mitificada no sertão. O boi a força que move a economia do seu lugar, o transporte, o lazer 

nas vaquejadas, o alimento. Mas se esses artefatos são feitos de uma matéria-prima, retratam o 

universo em que são produzidos e criam uma representação simbólica da cultura popular, 

então isso é arte? 

O homem do sertão aprendeu a lidar com as adversidades e se fez ‘forte’ como 

descreveu Euclides da Cunha. Foi naturalmente obrigado a tirar proveito com o que tinha ao 

seu alcance, e assim também se fez arte. 

    

  

Fotos 18, 19, 20, 21: Mestre Vitalino - PE 
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Fotos 22 e 23: Mestre Vitalino - PE 

Entre tantas artes do Nordeste conhecidas durante sua viagem em 1947, Pierre Verger 

conhece Vitalino Pereira dos Santos, mais conhecido como Mestre Vitalino, e sua arte do 

barro vendida na famosa Feira de Caruaru, o qual iniciou o seu ofício quando brincava com os 

restos do barro que a mãe transformava em louças de utilidade doméstica para vender no 

mesmo lugar: alguidares, jarros, pratos, potes, modelados e cozinhados num forno circular. E 

assim a brincadeira se uniu à realidade. Por sua vez, das mão do artesão surgiram bois, cabras, 

cavalos, vaqueiros, ou seja, elementos da realidade em que vivia.  

Naquele contexto, as crianças não tinham brinquedos mais sofisticados e aquelas 

criações caíram no gosto da meninada, por serem registros do modo de vida do homem 

daquele lugar que atuava como representação da identidade do lugar em que viviam. Com o 

tempo foi ampliando o leque de criações como o casal em cima de um cavalo, as bandas de 

pífano, os bacamarteiros, cenas da vida sertaneja e rural que assim como Vitalino, Verger 

também procurou representar, como pode ser visto nas seguintes fotografias. 
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Foto 24: Livramento do Brumado - BA                  Foto 25: Caruaru - PE 

Ao fazer uma verdadeira leitura da identidade cultural nordestina, Verger identificou-se 

com a perspectiva do artista e de sua arte figurativa. Assim, notamos o seu interesse por 

Mestre Vitalino através dessa sequência fotográfica (fotos 18, 19, 20, 21, 22, 23) que faz uma 

leitura detalhada de todo o processo artístico, que começa com a coleta do barro até a 

comercialização da cerâmica figurativa que tanto encantou as crianças nordestinas. Talvez por 

isso, a definição dada por Gilberto Freyre ao Mestre Vitalino também se aplique à Verger 

quando disse que, “ele arrancava as coisas da terra, sem impelir a elas suas figuras. Muito 

pelo contrário, ele sempre trazia as figuras da terra.” 
38

 Ambos os artistas representavam o que 

viam, cada um na sua especificidade e capacidade apreender o universo ao redor através do 

olhar. 

Na sequência de fotos de 18 à 23, Verger vai além do sertão estereotipado como um 

lugar desprovido de beleza e arte, e valoriza a figura do artista através do seu enquadramento 

e proximidade, em que a luz do sol incide em seu rosto e faz brilhar, sob o olhar tímido de 

uma de suas filhas ao fundo. Ao fotografar os instrumentos de trabalho de Mestre Vitalino, 

demonstra diante da rusticidade das ferramentas que para fazer arte só precisa ser artista. Pois, 

por imposição de sua falta de “leitura” para Mestre Vitalino “era mais importante que 

                                                           
38

  Revista Algo Mais sobre o centenário de Mestre Vitalino. Edição 40, 3 de julho de 2009. Encontrado no 

endereço: http://www.revistaalgomais.com.br/blog/wp-content/ea/edicao40.pdf, acessado em 05 de março de 

2013. 

http://www.revistaalgomais.com.br/blog/wp-content/ea/edicao40.pdf
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aprendesse a usar as mãos do que a cabeça” 
39

. Neste sentido, o trabalho de Verger contribuiu 

para imortalizar e valorizar a obra do artista popular que foi designado como ‘Mestre’ por sua 

capacidade inventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Idem.  
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CONCLUSÕES 

A qualidade estável da fotografia confere às imagens apreendidas por Pierre Verger a 

responsabilidade de registro da cultura tradicional, material e imaterial, que guarda a função 

narrativa da invenção do Nordeste como “comunidade imaginada”. Traz um sistema de 

observação que nos permite ver, imaginar e lembrar o Nordeste inventado “essencialmente” 

como ele é. 

A identidade nordestina, construída entre os anos 30 e 60, por meio dos discursos da 

indústria cultural e midiática, permeou um imaginário subjetivo. O Brasil, tanto do ponto de 

vista conceitual quanto institucional, imaginou o sertão nordestino através dos discursos pela 

demonstração de sua originalidade como cultura mestiça, e assim, buscou sua unidade 

nacional na diversidade regional. Dessa forma, o espaço nordestino e seus tipos são fixados 

no imaginário nacional como um território de tradição. “Isso porque toda tradição inventada, 

na medida do possível, utiliza a história como legitimadora das ações e como cimento da 

coesão grupal. Muitas vezes, ela se torna o próprio símbolo...” (HOBSBAWN; RANGER, 

1997, p.21) 

Por meio de suas imagens, Verger demonstra que, essa etapa compreendia um trabalho 

pesado, no qual, exigia-se a força de um povo, muitas vezes, de condições alimentares 

precárias. Essa força do homem sertanejo pela sobrevivência na labuta cotidiana foi capturada 

pelo “olhar aguçado” de Verger em relação ao “outro”. O trabalho do fotógrafo consegue 

resgatar em meio à luta diária pela sobrevivência de homens e mulheres do sertão, toda a 

particularidade e exuberância da dura paisagem do sertão pernambucano, seja na forte 

luminosidade do seu céu ou no contraste deste, com a força desse povo. 

Além de sua contribuição para o registro da história do sertão, a grande contribuição de 

Pierre Verger está em observar detalhadamente e com certa afeição os elementos da dinâmica 

cotidiana do sertanejo. 

Independentemente dos movimentos discursivos fomentados pelo Estado, no trabalho 

de Pierre Verger sobre o sertão nordestino segue, de certa forma, pela tangente de tal rigor 

identitário construindo nas suas próprias temáticas discursivas a sua ideia particular de 

nordestinidade. Em seu trabalho, as figuras estereotipadas aparecem, o vaqueiro, o boi, o 

flagelado, o peregrino com seus mitos. Mas seu olhar se volta para a relação desses com o seu 

meio, os elementos que o cercam, procurando destacar a figura humana e a sua subjetividade. 
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Assim, enxergamos a contribuição do trabalho foto-jornalístico de Pierre Verger para o 

registro da memória, e para o entendimento antropológico dos elementos do sertão, estes 

revelados na captura de seu cotidiano. 

Portanto, reconhecemos que existe a consciência que este trabalho não é um estudo 

completo da contribuição de Pierre Verger e sua obra no processo revelado do Nordeste 

brasileiro, mas também esse é o ponto de partida que possibilitará no futuro a possibilidade de 

aprofundamento de tal discussão. 
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