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RESUMO 
A pesquisa “A cultura afro-brasileira através das lentes de Pierre Verger” tem como 

objetivo mostrar as lutas que o fotógrafo teve durante a sua jornada e sua decisão 

de seguir com a fotografia, tendo como objeto de estudo o trabalho de Verger 

realizado na África e na Bahia. Tem como foco demonstrar a importância da 

produção dessas fotografias que retratam a cultura afro-brasileira e os próprios 

africanos enfatizando os pontos similares entre as duas culturas, que mesmo com 

uma história de dificuldades por conta da escravidão, os negros não deixaram a sua 

cultura e costumes de lado. Pierre Verger foi capaz de retratar as tradições, religiões 

e costumes dos afro-descendentes na Bahia sem constrangê-los e mostrando a sua 

força. Assim, esta pesquisa também fez uma análise das teorias da imagem, 

contextualizando e visando o fotógrafo Pierre Fatumbi Verger. 

 

INTRODUÇÃO 
Pierre Verger, fotógrafo francês que lutou para seguir a sua paixão pela fotografia. 

Nasceu em uma família burguesa e seus pais exigiam que ele se envolvesse com 

pessoas da mesma classe social que ele. Porém, Verger não desistiu do seu sonho. 

Seguiu para diversos lugares como, Rússia, China, Espanha, México. Entretanto, o 

lugar que mais gerou o seu interesse e o fez dedicar o maior tempo de sua vida foi a 

África, em 1935, onde começou e terminou com a travessia do Mediterrâneo, na 

capital da Argélia. Essa viagem durou um ano e logo depois ele retornou à Paris. 

Suas fotografias abriram portas de emprego. Mas, Pierre não queria que estas 

fossem apenas o seu sustento e dessem limite a ele. Então, pediu demissão e 

continuou sua jornada.  

O fotógrafo chegou à Bahia no dia 5 de agosto de 1946. De acordo com a autora do 

livro “Pierre Verger: um retrato em preto e branco’’, Cida Nóbrega, Verger foi 

seduzido pelo povo da Bahia, em sua maioria descendente de africanos, e pela 

influência que eles exerciam na vida da cidade. O fotógrafo ficou admirado ao ver 

que não importavam se eram mulato ou branco, pobre ou rico, gente simples ou 

doutor, todos eram cidadãos. E apesar do passado dos negros ter sido resultado de 

humilhação por conta da escravidão e da pobreza, eles tinham identidade e 

dignidade. Tais valores eram resgatados da própria cultura dos negros. 

 

 



OBJETIVOS 
O objetivo desta pesquisa é apresentar a história da Pierre Verger e a sua 

importância na área fotográfica. Tendo como como questão-problema mostrar como 

Verger retratou a cultura dos africanos e dos afro-brasileiros, procurando estudar e 

analisar suas fotografias e revelando a importância deste trabalho fotográfico. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foi feito um estudo aprofundado sobre a história 

do fotógrafo em questão. Pierre resolveu realizar seu sonho e viajar pelo mundo. De 

acordo com ele, “não tanto pelo desejo de fazer pesquisas etnográficas, mas pela 

necessidade de me distanciar, de libertar-se e fugir do meio onde havia vivido” 

(VERGER, apud BOULER, 2002). 
Esta pesquisa teve como foco a viagem e o trabalho de Pierre Verger realizado na 

África e na Bahia. Em sua primeira viagem à África, em novembro de 1935 a março 

de 1936, o fotógrafo já tem grandes impressões sobre o lugar. Alguns anos depois, 

em abril de 1946 a maio de 1948, Pierre Verger chega no Brasil. Pierre se identificou 

com a Bahia e pode perceber grandes influência que vinham da África e não foram 

esquecidas.  

Para esse estudo, foi utilizado com os conceitos de Jorge Pedro Souza. O autor 

afirma que não existe fotografia sem texto, por isso, todas as imagens analisadas 

possuem informações para contextualizar, afim de trazer o sentido e as informações 

necessárias para o entendimento da foto. Definições a respeito de enquadramento, 

planos e composição, incluindo planos gerais, planos de conjunto, plano médio e 

grande plano. Planos gerais, são abertos, usados para fotografar paisagens e 

eventos de massas. Planos de conjunto são mais fechados. Plano médio servem 

para relacionar os objetos/sujeitos fotográficos, aproximando-se de uma visão 

“objectiva” da realidade. Grandes planos enfatizam particularidades (um rosto, uma 

janela…) e são mais expressivos do que informativos (SOUSA, 2002: p. 79).  

O autor também considera o ângulo que a máquina fotográfica forma com a 

superfície. E estes são chamados de plano normal, oferece uma visão 

“objectivamente” sobre a realidade representada; plano picado, quando é retratada 

de cima para baixo, desvalorizando o objeto fotografado; e plano contrapicado, 

aposto ao plano picado, é retratado de baixo para cima, valorizando o objeto 

(SOUSA, 2002: p.80). 



A respeito da composição da fotografia, Sousa afirma que o mais comum é colocar o 

motivo no centro, sendo simétrico e equilibrada. O uso do recurso a regra dos terços 

consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais, formando nove 

pequenos retângulos. Os pontos dos cruzamentos das linhas são chamados de 

pólos de atração visual. (SOUSA, 2002: p.80) 

Sousa afirma que há uma razão para se colocar o tema fora do centro, denominado 

movimento. “Uma pessoa ou um objeto em movimento necessitam de espaço à 

frente, de maneira a sugerir que o movimento continua” (SOUSA, 2002: p.81). 

Também é importante considerar os conceitos sobre equilíbrio e desequilíbrio, sendo 

a simetria a expressão mais evidente de equilíbrio e o desequilíbrio gera tensão no 

observador, favorecendo a leitura mais ativa (SOUSA, 2002:p. 86-87). 

Conceitos como textura e cor também foram considerados para a análise das 

fotografias de Pierre Verger. Em relação a textura, cada objeto “têm determinadas 

particularidades textuais que lhes possibilitam contribuir para os processos de 

geração de sentido quando são fotografados” (SOUSA, 2002:p. 90). O conceito de 

cor é de grande importância para a fotografia, pois atrai a atenção do observador. 

Alguns pontos relacionados a cor são a harmonia cromática, quando em uma 

fotografia existem cores próximas; e de contraste cromático, quando na imagem 

existem cores contrastantes (SOUSA, 2002: p.90).  

Para a realização deste artigo, foram selecionadas apenas 6 fotos principais entre os 

anos 40 e 50 com o objetivo de mostrar como o fotógrafo representou os costumes, 

as pessoas e o local fotografado e de que forma podemos perceber a proximidade 

dos dois povos. Sendo assim, pode-se considerar que foi realizada uma abordagem 

quantitativa, por selecionar uma certa quantia de fotografias e qualitativa porque foi 

feita uma análise e estudo do contexto de cada uma (NEVES,1996, p.1). 

Primeiramente, foram lidas obras sobre o fotógrafo Pierre Verger para conhecer e 

aprofundar quem ele é e quais foram as suas obras, tais obras são “Verger: um 

retrato e preto e branco’’ de Regina Echeverria e Cida Nóbrega, “Pierre Fatumbi 

Verger: um homem livre’’ de Jean-Pierre Le Bouler e o artigo "Pierre Fatumbi Verger 

e sua obra’’ de Angela Luhning. Artigos sobre a cultura afro-brasileira também foram 

lidos, entre eles estão “No olho do furacão: Brutalidade Policial, preconceito racial e 

controle da violência em Salvador’’ de Eduardo Paes Machado, Ceci Vilar Noronha e 

Fátima Cardoso, “De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião’’ de 

Reginaldo Prandi, “A raça africana e os seus costumes na Bahia’’ de Manuel 



Querino e “A Sociedade Egbe Orun dos Abiku, as crianças nascem para morrer 

várias vezes’’ de Pierre Verger. 

Para poder aprofundar os estudos sobre Pierre Verger, foi realizada uma viagem à 

Bahia para a cidade de Salvador com fins de pesquisa na Fundação Pierre Verger, 

podendo assim ter mais conhecimento e, de certa forma, procurar entender o 

ambiente em que Pierre Verger produziu a sua obra. 

Para a análise das fotografias de Pierre Verger foram lidos artigos como “O Uso de 

Fotografias de Africanos no Estudo Etnográfico’’ de Manuel Querino, 

“Fotojornalismo: uma introdução à história, às técnicas e à linguagem da fotografia 

na imprensa’’ de Jorge Pedro Sousa e “Fotografia e Antropologia’’ de Rosane de 

Andrade. E para o contexto das imagens foram lidos artigos como, “Capoeira e 

Escravidão’’ de Carlos Eugênio Líbano e “Acarajé: Tradição e Modernidade’’ de 

Florismar Menezes Borges. 

 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 
Pierre Édouard Léopold Verger, nasceu em Paris no dia 4 de novembro de 1902. 

Gerado em uma familia aristocrata, filho de Marie Adèle Samuel, responsável por 

cuidar do lar e dos três filhos e Léopold Verger, empresário de artes gráficas, que 

não foi muito ativo na vida de Verger devido o seu trabalho. Viajou por diversos 

lugares ao redor do mundo durante 15 anos, apenas com uma mochila e uma 

máquina fotográfica Rolleiflex. Ficou conhecido como fotógrafo na época de 1930.  

No ano de 1930, com a morte de seus pais e seus irmãos, Pierre se desprendeu 

totalmente daquele estilo de vida e dos laços familiares que exigiam certos 

comportamentos dele. Aos 30 anos, juntou apenas algumas roupas, uma quantia de 

dinheiro, deixou a empresa onde trabalhava e fez sua primeira viagem. Como não 

sabia exatamente para onde ir, começou fazendo viagens curtas para lugares que 

não costumava freqüentar.  

No dia 5 de agosto de 1946, Pierre Verger chegou à Bahia. Em relação a esse lugar, 

o fotógrafo escreveu que o que chamou a sua atenção foi o sentimento de dignidade 

humana, de consideração mútua que as pessoas mostravam, independente do nível 

social e problemas (NÓBREGA, Cida, 2002). Nesse período, ele conseguiu fazer 

amizades com pescadores, saveiristas, carregadores da rampa do Mercado Modelo, 

e dessa forma conheceu melhor os costumes e crenças daquele povo. 

 



     
As mulheres retratadas nesta fotografia estão cozinhando uma comida típica, o 

acarajé. Este alimento tem como origem a África Ocidental e tem grande influência 

árabe, devido as viagens realizadas entre os séculos VII e XIX. As favas secas e o 

grão de bico utilizado pelos árabes, ao chegar na África, foram trocados pelo feijão-

fradinho (típico da região africana). O acarajé se tornou uma comida ritual da orixá 

iansã. O verdadeiro nome em africano é ‘’àkárá je’’, àkàrà’’ significa ‘’bola de fogo e 

‘’je’’ significa comer. Esse alimento era dado como oferenda aos orixás por ser 

considerado sagrado e a receite não podia ser alterada. Chegou no Brasil no século 

19 e os primeiros a fazerem esse alimento foram os escravos africano da cultura 

iorubana, da África Ocidental. Tornou-se um símbolo gastronômico da Bahia e 

Património Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) no ano de 2004.  

Em relação a análise das fotografias utilizando as teorias de Jorge Pedro Souza, as 

duas fotos possuem semelhanças visíveis, como a maneira que as mulheres estão 

cozinhando.  

Nas imagens o fotógrafo utilizou um enquadramento de plano médio. Na Figura 1 é 

enfatizado a simplicidade da personagem com um ângulo inclinado para baixo. Já na 

Figura 2 o fotógrafo se aproximou mais de uma visão da realidade obtendo um 

ângulo normal, ou seja, paralelo a superfície, na visão dos olhos. 

Em ambas a regra dos terços é clara. As duas personagens são o foco principal, 

sendo uma centralizada (figura 1) e outra mais para a posição direita da foto. As 

panelas e os alimentos das fotografias estão localizadas nos polos de atração visual 

(pontos). As imagens também são repletas de movimento. A ação das mulheres 

Figura 1 – Acarajé, Quidah, anos 50   Figura 2 – Acarajé, Salvador, 1947 



cozinhando o acarajé, os movimentos dos braços estendidos, as árvores e as 

pessoas que estão em segundo plano. Em relação a textura, é possível perceber na 

roupa das mulheres, no formato dos alimentos, o chão, os muros da casa e os 

detalhes dos objetos. 

É possível perceber que as imagens possuem uma harmonia cromática, mas com 

contraste entre os tons branco e preto. E ambas as fotografias trazem um significado 

e grande informação visual. 

 

A origem da capoeira é discutida por diversos atores. Para esta análise, teremos 

como base a definição de que é uma ‘’mistura de diversas lutas, danças, rituais e 

instrumentos musicais vindos de várias partes da África. Mistura realizada em solo 

brasileiro, durante o regime de escravidão, provavelmente em Salvador e no 

Recôncavo Baiano durante o século XIX’’. (CAPOEIRA, 2011, p. 34).   

As rodas de capoeira eram realizadas ao som de instrumentos de origem africana 

como, por exemplo, o berimbau. O berimbau retratado nas fotografias é a alma da 

batucada, ou seja, traz o ritmo da capoeira. Porém, como, ao chegar no Brasil, os 

senhores do engenho proibiram qualquer tipo de luta, os escravos misturaram esses 

instrumentos para aparentar ser um tipo de dança.  

As fotografias possuem um plano médio, onde é possível relacionar o personagem e 

os objetos fotografados e se aproxima de uma visão da realidade. A imagem de 

Kamanyola e a de Salvador, devido ao ângulo utilizado, valorizam os personagens, 

mostrando sua força (figura 2) e enaltecendo seu estado de espírito (figura 1).  

Os personagens estão centralizados e a mão tocando o instrumento está localizada 

em um dos pontos da regra dos terços e direciona o olhar. É possível ver o 

         Figura 3 - Kamanyola, 1952           Figura 4 - Salvador, 1946 



movimento que as fotografias possuem ao olhar para a posição dos personagens 

tocando o instrumento, a forma como os seus corpos e suas mãos estão no 

momento em que a fotografia foi realizada. Os músculos dos personagens, as 

dobras das roupas, o traços dos rostos e até mesmo o segundo plano da foto 

mostrando o gramado e os gravetos, trazem uma forte textura para a fotografia. O 

uso das cores, apesar de possuir uma harmonia cromática por ser preto e branco, 

também intensificam as expressões dos instrumentistas fazendo com que algumas 

partes sejam mais marcadas pelo contraste.  

O berimbau e a posição dos homens fazem com que a foto tenha uma grande 

informação visual, e ao comparar uma com a outra, traz um grande significado para 

a cultura afro-brasileira.  

 

A atividade de pescaria é comum tanto em Lome quanto em Itapuã. Os dois lugares 

são próximos do litoral e importante para a economia. A semelhança entre as duas 

fotografias é perceptível e ambas foram tiradas no mesmo século, intensificando a 

semelhança.  

Lome é a capital de Togo, localizada na região Maritime e na costa do Golfo da 

Guiné.  Foi fundada no século XVIII e possui um grande porto onde é encontrada a 

atividade de pesca. Também exporta produtos como café e cacau para os países 

vizinhos como, por exemplo, a Burkina Faso.  

Itapuã é um bairro localizado na cidade de Salvador, Bahia. Possui três importantes 

praias, praia de Itapuã, praia de Placaford e praia do Farol da Itapuã.  

Em relação as teorias de Jorge Pedro Souza, as fotografias dos pescadores 

possuem um plano médio onde é possível relacionar o segundo plano da foto com o 

primeiro, ou seja, a paisagem com os personagens. Ambas também foram 

      Figura 5 - Pescadores, Lome        Figura 6 - Pescadores, Itapuã 



fotografadas no plano normal, paralela à superfície. Assim, as fotografias 

aproximam-se da visão da realidade representada.  

Nessas imagens, o tema esta localizado fora do centro fazendo com que tenham 

movimento. A roupa dos pescadores, a corda que esta sendo puxada por eles, a 

areia da praia trazem textura para a imagem e o contraste da cor, que apesar de ter 

uma harmonia cromática, intensificam alguns pontos e realçam outros.  

A imagem é repleta de informação. Ao observar a fotografia, é possível identificar 

quem são os personagens e o que estão fazendo. O significado da fotografia é uma 

representação da realidade dos escravos, na Bahia e os africanos de Togo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                                            Figura 7 - Guerreiro Konkonbá 

Na época em que Pierre Verger esteve na África em 1936 retratou um guerreiro 

konkonba em Bapuré, Togo. Essa fotografia teve importância para o fotógrafo e 

trouxe grandes histórias sobre a sua viagem (BOULER, 2002:p. 88-89). 

O Togo é um país africano limitado a norte da Burkina Faso, capital Lomé. A língua 

oficial é o francês e o governo República. 

Não se sabe muito sobre o konkonba, os poucos relatos que existem são de 

missionários que levam a Palavra em lugares africanos. O konkonba é uma nação 

tribal Africana que habita áreas do nordeste de Gana e norte do Togo e de Benin. 

Existem 4 etnias conhecidas como konkonbas. São: patrilineares, os polígamos, os 

animistas e os fetichistas, que oferecem culto de objetos que representam entidades 

espirituais. Cada etnia e clã Konkonba é associado a um totem (objeto, planta ou 



animal) que representa o grupo e demanda para si certos tipos específicos de 

sacrifícios. Os três mais comuns são, “begangmanm” (leopardo),”bwawintieb” 

(crocodilo) e “bekumbwan” (hiena). Também existem diversas categorias de funções 

sociais como, sábios, conselheiros e ouvintes. 

Essa fotografia valoriza o guerreiro konkonba em um plano contrapicado. O segundo 

plano não é muito nítido, o que faz com que o observador mantenha a atenção no 

personagem principal. A imagem traz uma proximidade para o observador por estar 

enquadrada de forma vertical e estreita. 

Possui uma harmonia cromática em preto e branco. Porém, há um grande contraste 

entre essas cores proporcionando expressões mais fortes e marcadas pelo 

guerreiro. Os traços e formas são bem contrastados. É possível direcionar os olhos 

do observador, trazendo uma construção sequencial, ou seja, o olhar percorre toda a 

imagem. 

Em relação ao uso da regra dos terços, o personagem esta centralizado e algumas 

partes do corpo do guerreiro, estão nos pólos de atração visual. A parte vazia em 

volta do guerreiro, traz movimento para a fotografia. Está repleta de textura que é 

evidenciada nas sementes que cobrem a cabeça e descem até os ombros. Também 

é uma fotografia demasiada de informação, mostrando um guerreiro africano 

praticando alguma ação, com trajes específicos de sua tribo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente pesquisa, denominada “A Cultura Afro-brasileiras através das lentes de 

Pierre Verger” teve como finalidade ressaltar a importância desse fotógrafo para a 

história brasileira, africana e principalmente para os afro-descendentes.  O fotógrafo 

conseguiu unificar essas culturas mostrando que mesmo com a mudança geográfica 

dos negros na época da escravidão, eles conseguiram preservar a sua cultura e 

buscaram meios para se fortalecerem. Pierre Verger enalteceu os negros, 

mostrando a força que eles possuem e a rica cultura e tradição que eles levam até 

os dias de hoje.  

As fotografias de Verger são ricas de informação e conteúdo único, repletas de 

técnicas. Ele saiu da sua zona de conforto a qual ele considerava que não era para 

ele e foi em busca de algo novo. Mesmo com as diferenças sociais, ele não desistiu 

e viajou o mundo em busca de novas culturas e como uma grande paixão, a 

fotografia. Dentre diversas viagens, Pierre fotografou a cultura dos afro-



descendentes de forma honrosa e surpreendente. Com o seu trabalho, é possível 

conhecer as similaridades dos negros da África e da Bahia e como são ricos de 

história. Verger, com apenas a sua câmera, seu talento e disposição retratou essa 

cultura com os seus próprios olhos, transformando, descobrindo e se identificando 

com as tradições, costumes e história. 
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