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Artigo

José Medeiros, o poetA dA luz
Gabrielle Nascimento

O intuito deste artigo é investigar a produção do fotógrafo José Medeiros. Antes de analisar as 
imagens produzidas por Medeiros, entretanto, faz-se necessário uma apresentação sobre a trajetória 
desse profissional: como começou na fotografia, qual equipamento utilizava e como isso refletiu em 
sua produção durante o vínculo com a revista O Cruzeiro. Essas informações visam entender o seu 
olhar e seu papel como um dos produtores das imagens “inventadas” da “identidade” brasileira. 
Na sequência, serão apresentadas algumas fotografias produzidas por Medeiros, com tema sobre 
religiões afro-brasileiras, cuja análise será feita de acordo com o contexto social e cultural do 
momento em que as imagens foram captadas.

Introdução

“Mas o verdadeiro primitivismo moderno 
não consiste em ver a imagem como uma 
coisa real; imagens fotográficas dificilmen-
te são tão reais assim. Em vez disso, a re-
alidade passou cada vez mais a se parecer 
com aquilo que as câmeras nos mostram” 
(SONTANG, Susan. 2004, p. 177). 

A fotografia do período analisado, início da déca-
da de 50, pretendia representar em suas narrati-
vas uma “autêntica identidade nacional”. Definir 
uma cultura como “autenticamente brasileira” 
significava construir um imaginário em torno 
da comunidade nacional. Dessa forma, o projeto 
de nacionalidade construído buscava incutir na 
população valores cívicos, de reconhecimento e 
orgulho (ORTIZ, 2012). Para isso era necessário 
apresentar à nação um país ainda desconhecido. 
Era preciso descortinar o Brasil e, sobretudo, for-
mar “identidades”.2

Essa ideia de brasilidade fazia parte das discus-
sões dos modernistas e foi incorporada pelo Es-
tado, no Governo Vargas, que elaborou um pro-
jeto cultural de alcance nacional (DIAS, 2005). Os 

modernistas, que ocupavam cargos importantes 
no governo, se autodeclaravam guias, capazes de 
determinar o melhor rumo para a construção da 
nação. Diversos deles participaram da formula-
ção das políticas culturais e educacionais. Tem-se 
como exemplo a participação e o apoio de inte-
lectuais e artistas como Gustavo Capanema que, 
enquanto ministro da Educação, entre 1937 e 
1945, tinha como parte da equipe de funcionários 
Carlos Drummond de Andrade (seu chefe de ga-
binete durante todo o período do Estado Novo), 
Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Cândido 
Portinari e Villa-Lobos.

O projeto Vargas buscava o monopólio da cultu-
ra como uma estratégia para o fortalecimento do 
poder político, cuja proposta visava a construção 
de uma narrativa histórica em que alguns símbo-
los pudessem ser reconhecidos por todos como 
representantes da nação. Nesse sentido, as nar-
rativas fotográficas procuravam difundir princi-
palmente os discursos que exaltassem a unidade 
nacional, as tradições e a “igualdade” entre os 
homens. Dessa forma, foi por meio da imprensa 
que o governo investiu na construção e na propa-
gação do imaginário coletivo.
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Como observou Helouise Costa (2004), a foto-
grafia converteu-se num poderoso meio de pro-
paganda e manipulação, funcionando de acordo 
com os interesses dos proprietários da imprensa, 
que podiam ser a indústria, o capital e os gover-
nos. Portanto, é nessa configuração idealizadora 
que José Medeiros foi encarregado de mediar esse 
Brasil imaginado, tornando-se um canal entre o 
governo e a população. 

Sobre a imprensa, ela deve ser entendida como 
uma contribuinte importante do projeto de 
construção de “identidade” e de consolidação 
do imaginário nacional, uma vez que as repor-
tagens eram lidas em diversas partes do terri-
tório brasileiro e estavam intrinsecamente re-
lacionadas à ideologia dos agentes do governo 
Vargas. Sendo assim, tal como afirma Benedict 
Anderson (2012), a imprensa permitiu que um 
grande número de pessoas pensasse acerca de si 
mesmas e se relacionasse com as outras de for-
ma profundamente nova. Essa circulação intensa 
de imagens passou a permitir que até mesmo os 
analfabetos compreendessem o sentido geral da 
reportagem, unicamente através das fotografias, 
o que ampliava a circulação das informações. No 
Brasil, por exemplo, em 1940 havia 57% de anal-
fabetos na população nacional (CANCLINI, 2015, 
p. 68). 

Para a compreensão da fotografia de Medeiros, 
deve-se levar em consideração os textos que 
acompanham a imagem, sobretudo porque o fo-
tógrafo fez o uso da imagem e da linguagem es-
crita para narrar o seu ponto de vista sobre o as-
sunto abordado. Os “iconotextos”, como lembra 
Peter Burke (2004, p.18), reforçam a impressão 
de que o artista estava preocupado em fornecer 
um testemunho preciso, sugerindo sua posição 
de “testemunha ocular” das cenas fotografadas. 
Quando um artista se vale de imagens e textos 

para transmitir uma mensagem, é possível iden-
tificar o projeto do autor, a maneira como ele 
gostaria que ele fosse entendido, qual o tipo de 
olhar que se deveria utilizar na observação de 
sua obra. 

A hipótese é que a “verdade”2 apontada pela fo-
tografia pode ser moldada a partir de interesses 
específicos. O sujeito que toma a fala pode con-
ferir significados múltiplos para a imagem, a de-
pender do lugar que ela circula. As fotografias ao 
serem colocadas em reportagens acompanhadas 
de narrativas escritas, como títulos e legendas, é 
possível perceber duplamente o ponto de vista e 
o grau de interferência do fotógrafo e da edição 
da revista no tema abordado. A outra hipótese é 
que mesmo com o fim do Estado Novo, em 1945, 
O Cruzeiro continuava afinado com o governo, 
o que fica evidente nas matérias publicadas pela 
revista em que era possível ver uma série de sím-
bolos nacionais consolidados. A explicação se en-
contra no fato de que no período que se sucedeu 
à ditadura de Vargas não houve, de fato, nenhu-
ma transformação substancial na ordem política 
ou social.

Embora as fotografias de José Medeiros tenham 
sido divulgadas inicialmente em revistas, hoje es-
tão presentes em diversas exposições artísticas e 
acervos particulares de colecionadores de artes. 
Mesmo que atualmente essas imagens estejam 
alocadas em um outro contexto, deve-se levar 
sempre em consideração que essas fotografias 
contribuíram para a invenção de um Brasil como 
se queria e se imaginava identitariamente, na dé-
cada de 50.
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Lentes locais: a trajetória fotográfica e a cons-
trução do olhar de José Medeiros
 
José Araújo de Medeiros, mais conhecido por José 
Medeiros, ou ainda Zé Medeiros, nasceu em Te-
resina, no Piauí, em 1921. Aos dez anos ganhou 
sua primeira câmera fotográfica de seu pai, que 
se dedicava como amador à fotografia. José Me-
deiros dizia que sua intimidade com a fotogra-
fia começou ainda criança, em sua casa, onde a 
sala era uma enorme câmera obscura – princípio 
básico de uma máquina fotográfica – e por um 
buraco que entrava luz pelas janelas fechadas, ele 
narra: “as pessoas que passavam na rua eu as via, 
invertidas, projetadas numa parede e aquela ‘câ-
mera escura’ me encantou demais” (1986, p. 25).

Ainda em sua terra natal, Medeiros começou a 
trabalhar profissionalmente como fotógrafo. Mu-
dou-se para o Rio de Janeiro em 1939, onde ten-
tou uma vaga na faculdade de arquitetura, sem 
sucesso. Tentou também trabalhar como cine-
grafista no Instituto Nacional de Cinema Educati-
vo (INCE), mas não conseguiu. Tornou-se, então, 
funcionário público nos Correios e Telégrafos 
e no Instituto Nacional do Café. Paralelamen-
te, montou um estúdio em sua casa e trabalhou 
como freelancer vendendo material para as re-
vista Tabu e Rio. Para essas revistas, fotografa-
va acontecimentos sociais (coquetéis, recepções, 
festas, etc). Conforme narrou, era muito corte-
jado e, na maioria das vezes, os “grã-finos” que-
riam dar-lhe dinheiro para fotografar as filhas. 
Recebeu influência da revista Vogue, uma revista 
sobre moda, e foi inspirado por Eugene Smith e 
Henri Cartier Bresson em sua técnica e lingua-
gem fotográfica.

Foi por meio dessas publicações que o fotógrafo 
Jean Manzon teve contato com o trabalho de Me-
deiros e o nomeou como “poeta da luz” devido a 

sua técnica fotográfica, levando-o para O Cruzei-
ro3, em 1946. Medeiros foi o primeiro fotógrafo 
brasileiro a ser contratado por O Cruzeiro, visto 
que os outros profissionais que compunham o 
quadro de fotógrafos eram todos estrangeiros.

Sobre o fotógrafo francês Jean Manzon, ele che-
gou ao Brasil em 1940 durante o período do 
Estado Novo, fugindo do período de guerras na 
Europa, e tornou-se fotógrafo do Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão que con-
trolava a imprensa brasileira e demais conteúdos 
ligados à produção simbólica do país. Em 1943, 
Manzon foi trabalhar na revista O Cruzeiro, de 
Assis Chateaubriand. Manteve uma produção afi-
nada com as ideias disseminadas pelos agentes 
do regime, tendo como característica principal 
de sua linguagem fotográfica imagens posadas. 
Atuou em parceria com o repórter David Nasser4.

Ele também é importante porque foi um dos 
principais responsáveis pela difusão do moderno 
fotojornalismo europeu e pelas transformações 
da imprensa brasileira: Manzon investiu na edi-
ção, na técnica e na impressão das fotos, confe-
rindo, sobretudo, destaque à imagem, tal como 
era na Europa. A imagem deixou de ser mera 
ilustradora do texto para ter sua importância. As 
mudanças eram também reflexo de uma deman-
da nacional, pois de acordo com Helouise Costa 
(1998, p. 140):

Naquele momento vivia-se o aumento da 
industrialização e da urbanização, o cres-
cimento das camadas médias e do opera-
riado, a diminuição do analfabetismo, a 
formação de públicos de massa e o aumen-
to das necessidades de lazer nos grandes 
centros. Em suma: a sociedade moderniza-
va-se a passos largos e era preciso atuali-
zar o periódico. 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

129

Ano 2  | n. 2 | junho 2017

Sendo assim, as reportagens passaram a ser 
apresentadas em página dupla, com a imagem 
em destaque absoluto, ocupando de maneira iné-
dita uma página inteira, com títulos de impacto, 
buscando quase sempre o tom sensacionalista. 

Aos poucos, a revista O Cruzeiro criou uma gran-
de equipe de fotógrafos, incluindo outros brasi-
leiros. Como destaca Coelho (2006, p. 85), “no 
auge da revista, a equipe era composta por 30 
fotógrafos, só no Rio de Janeiro”, como Indalécio 
Wanderley, Luciano Carneiro, Luis Carlos Barre-
to, Flavio Damm, Ed Keffel, Roberto Maia, Peter 
Scheier, Henri Ballot, Eugênio Silva, Edgar Medi-
na, Salomão Scliar, Marcel Gautherot, Pierre Ver-
ger, Lutero Ávila e Badaró Braga. Nesse tempo 
que trabalhou na revista, José Medeiros também 
teve influência de Pierre Verger5, com quem teve 
uma grande amizade.

Avaliando o seu próprio trabalho, José Medeiros 
afirma:

Penso que meu trabalho, que a fotografia 
tem, aliás como tudo, uma função política. 
A fotografia não conta necessariamente o 
real, pelo contrário, ela pode mentir pra 
burro. A pessoa por trás da câmera pode 
mostrar o que quiser, como quiser. Eu, por 
exemplo, para não defender interesse do 
patrão, do governo, saía pela tangente fa-
zendo reportagens sobre os negros, sobre 
os índios (...) fiquei muito amigo deles (...) 
fiz várias reportagens sobre os índios, que 
são uma gente fantástica (1986, p. 17).

Justamente por saber que a pessoa por trás da 
câmera podia mostrar o que quisesse foi que As-
sis Chateaubriand demonstrou apreço por Jean 
Manzon e David Nasser. Freddy Chateaubriand, 
sobrinho de Assis, diretor da revista O Cruzeiro 

na época, afirma que os fatos não eram impor-
tantes para eles e sim a criatividade. Para Freddy, 
Manzon tinha escrúpulo zero e o Nasser a mes-
ma coisa. E diz: “Eu nem ia checar. Se vendia, 
eu não ia fazer busca. Vendeu, está certo. Nunca 
fiz pesquisa para apurar as reportagens de Jean 
Manzon e David Nasser. Eu aceitava, porque an-
tes de tudo o Assis queria que vendesse” (Apud 
CARVALHO, 2001. p. 127). Nesse sentido, nota-
se que havia espaço dentro da publicação para a 
“invenção”, o que corroborou ainda mais para a 
construção de um imaginário nacional forjado 
fotograficamente.

Voltando a Medeiros, ele atuou durante 15 anos 
na revista O Cruzeiro e destacou-se nas reporta-
gens sobre negros e índios, os quais chamava de 
“os oprimidos da sociedade”. Embora Medeiros 
tenha declarado a preferência por essa temática, 
deve-se levar em consideração que a revista O 
Cruzeiro já abordava essa narrativa, não sendo 
exclusividade de Medeiros.

Outra vertente que caracterizava a fotografia de 
José Medeiros era a utilização da câmera Leica6, 
que permitia a quem a operava captar momentos 
rapidamente, sem que o fotografado percebesse 
a presença de uma câmera no ambiente, visando 
a espontaneidade dos personagens e das situa-
ções, assim como a não intervenção na realidade. 
Segundo Jean Manzon (1986), José Medeiros não 
era de ajeitar ninguém, mas estava de olho em 
tudo, até conseguir o momento fotográfico dele. 
Entretanto, como observou-se no acervo do Insti-
tuto Moreira Salles7, uma parte do acervo do José 
Medeiros é composta por negativos provenientes 
das câmeras de médio formato, que necessitava 
de tempo para que a imagem fosse captada, e era 
a mesma que Jean Manzon usava. Isto porque o 
equipamento era fornecido pela revista e dificil-
mente os fotógrafos poderiam usar sua câmera 
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auxiliar, a não ser quando houvesse algum pro-
blema técnico com o equipamento principal.

E as semelhanças não acabam por aí. Observou-
se também que David Nasser apareceu como au-
tor de algumas reportagens fotografadas por José 
Medeiros. Como já se sabe, David Nasser e Jean 
Manzon eram uma dupla inseparável em O Cru-
zeiro. Ao que tudo indica, quando Manzon não 
podia comparecer em alguma pauta, indicava 
Medeiros para cobri-la. Dessa maneira, é possível 
perceber que Medeiros estava ligado ao projeto 
da revista, já que Jean Manzon, o então diretor do 
departamento fotográfico, depositava-lhe con-
fiança. A partir de 1950 foi concedido a Medeiros 
a permissão para realizar pautas por conta pró-
pria, sem a necessidade de ser acompanhado por 
um repórter da revista.

Maria Beatriz Coelho (2000) afirma que “mes-
mo quando o fotógrafo tinha uma visão distinta, 
o conjunto de título, texto e legenda direciona-
vam o olhar do leitor para uma interpretação 
pré definida do conjunto de fotografias da ma-
téria”. Entretanto, dentro de um conjunto muito 
extenso de reportagens, o que foi percebido na 
investigação para essa pesquisa, é que mesmo 
quando Medeiros escrevia os textos, seu discurso 
imagético e textual tinha uma narrativa diferente 
do que ele se dizia fazer. Nas reportagens obser-
vou-se que o candomblé era representado como 
uma manifestação “fetichista”, “primitiva” e “sel-
vagem” (inspirado em Nina Rodrigues).

Entende-se assim que o Brasil já tinha sido ima-
ginado de uma forma “modulada”, já colocada à 
disposição pelo governo, pelos modernistas, pelo 
olhar de Jean Manzon e pela edição da revista 
O Cruzeiro. Era um projeto hegemônico cujos 
agentes já tinham elaborado o roteiro que deve-
ria ser seguido pelos fotógrafos, o que justifica 

parcialmente que pouco restava a Medeiros ima-
ginar. Justifica-se parcialmente porque, ao con-
trário de Medeiros, Verger conseguiu registrar 
a cultura afro-brasileira de forma diferenciada, 
mesmo trabalhando para O Cruzeiro.

Como enfatiza Sontag, “fotografar é atribuir 
importância” (2012, p.173) e, em geral, quando 
se fotografa alguma coisa, se fotografa o que se 
vê. José Medeiros sabia bem disso. Como nar-
rou (1986, p. 54), “fotografamos o que vemos e 
o que vemos depende do que somos”, tal como 
será apresentado, analisado e discutido a seguir, 
no intuito de esclarecer como Medeiros viu e 
narrou fotograficamente o país e contribuiu para 
a cristalização de certas ideias no “imaginário” 
brasileiro.

O Brasil de José Medeiros

No conjunto das reportagens de Medeiros, há 
uma gama de assuntos tal qual a característica 
da revista, e abrange desde pautas sobre política, 
educação, carnaval, futebol até os assuntos rela-
cionados à população indígena e negra. Para essa 
análise, será considerado o tema sobre religião 
afro-brasileira, buscando compreender os modos 
de ver e as formas de narrar do fotógrafo José 
Medeiros.

Durante quatro semanas, o fotógrafo José Me-
deiros percorreu terreiros em Salvador. As duas 

Figura 1 e 2 - As noivas dos deuses sanguinários - 1951. 
Fonte: Instituto Moreira Salles
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fotos fazem parte de uma série especialmente 
realizada por José Medeiros e Arlindo Silva para 
uma reportagem sobre os candomblés da Bahia. 
Publicado no dia 15 de setembro de 1951 pela re-
vista O Cruzeiro, intitulada “As noivas dos deuses 
sanguinários”8, o material gerou polêmica, uma 
vez que o fotógrafo adentrou locais sagrados e 
secretos, jamais mostrados para um público não 
iniciado. Com essa tiragem, a revista aumentou 
as vendas, o que demonstra o interesse do públi-
co pelo assunto e o sensacionalismo com que foi 
tratado o material, visto que o título já forma um 
juízo de valor quando caracteriza os deuses do 
Candomblé como sanguinários. Além disso, peca 
ao relacionar o ritual de iniciação com casamen-
to, evidenciado na palavra noiva, quando a rela-
ção é mais paternal, uma vez que os praticantes 
são chamados de filhos de santo.

Nessas fotografias vê-se um ritual de iniciação, 
em que ambas as mulheres são captadas em es-
tado de concentração ou transe, já com a pintu-
ra corporal terminada. No fundo das imagens, 
há uma parede rústica, com alguns desenhos. 
O texto da reportagem indica que são desenhos 
de “erês”, espíritos infantis que se apossam das 
“yaôs”. Na primeira imagem o enquadramento 
é aberto, sendo possível ver a mulher com um 
vestido branco, colares, braceletes, pulseiras e as 
mãos entrelaçadas, assim como observar parte 
do ambiente. Na segunda imagem o enquadra-
mento é fechado, com o foco no rosto e um corte 
dos ombros para cima. Como revelou Medeiros, 
pelo ambiente ser muito escuro, fez as fotos com 
a Rolleiflex. Essa informação é importante uma 
vez que a presença da câmera evidenciou ainda 
mais a presença do fotógrafo no terreiro.

A legenda da imagem à esquerda explica: “Com 
as mãos entrelaçadas, Yemanjá ‘em pessoa’ es-
pera o momento de sair para o terreiro onde 

dançará seu bailado próprio, ao som nervoso dos 
atabaques. Ensimesmada, Yemanjá dá a sua “fi-
lha” um aspecto sonambúlico”. A outra legenda 
continua a explicação da imagem à direita:

“Esta é a figura de Oxóssi, deus da caça. 
As ‘yaôs’ são pintadas com as cores cor-
respondentes aos seus orixás. Em volta da 
cabeça são desenhadas linhas em forma de 
coroa. O rosto, colo e o corpo são pintalga-
dos com os coloridos sagrados. No pescoço 
a inicianda ostenta colares também com as 
coroas dos santos respectivos. O ritual é 
muito rigoroso”.

A reportagem faz referência ao mundo “civiliza-
do” em oposição ao mundo “bárbaro”, colocan-
do de um lado, a cultura e a religião do homem 
branco e do outro, a cultura e a religião do ho-
mem negro. A partir do texto é possível observar 
alguns marcadores da diferença, indicando o ri-
tual como uma prática exótica e fetichista.

O contexto que levou à realização da reportagem 
sobre o Candomblé não é revelado por Medeiros 
e Arlindo Silva na reportagem. Pelo contrário, o 
texto informa que se trata de um adentramento 
inédito nos terreiros e no ritual.

Abrimos espaço para uma reportagem que 
se destina a mais ampla repercussão den-
tro e fora do país. Ao entregá-la ao público, 
está certo O Cruzeiro de que se trata não só 
de uma grande realização jornalística, mas 
também de uma documentação fotográfica 
inédita e tanto quanto possível completa 
sobre a mais impressionante prática feti-
chista dos negros baianos: a iniciação das 
filhas de santo. (...) E é esta reportagem, 
que ora publicamos, realizada pelos dois 
únicos jornalistas brasileiros que até hoje 
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assistiram às práticas secretas da religião 
negra professada na Bahia, que vem reve-
lar, ao mundo civilizado, a estranha histó-
ria das noivas dos deuses sanguinários.

A reportagem, na verdade, foi resposta a uma 
outra publicação sobre Candomblé, da revista 
francesa Paris Match pelo francês Henri Geor-
ge Clouzot, em maio de 1951. Com o título Les 
Possédées de Bahia (As possuídas da Bahia), o 
autor alardeava que o material da reportagem 
era “um extraordinário documento etnográfico”. 
Posteriormente, Clouzot lançou um livro com 
as mesmas fotografias, cujo título era Le Cheval 
de Dieux (O Cavalo dos Deuses), indicando que 
aquela foi a primeira vez que um branco entrava 
“num santuário de deuses negros”.

Para Chateaubriand era inadmissível que uma 
revista estrangeira publicasse qualquer assunto 
nacional com pioneirismo. Fernando de Tacca 
(1999) revela que a ideia da reportagem surgiu 
dentro da redação como embate à Paris Match, 
e não como reportagem originalmente pensada 
por José Medeiros. Através de uma carta enviada 
por Leão Gondim, redator chefe de O Cruzeiro, 
a José Medeiros, é possível constatar essa justi-
ficativa. A carta inclusive cita Pierre Verger, que 
teria imagens do ritual de iniciação, pois já esta-
va fotografando o Candomblé na Bahia há alguns 
anos, mas não se dispôs a fornecê-las para a re-
vista por questão de ética e compromisso com os 
praticantes do culto.

José Medeiros também republicou as fotografias 
em 1952 em O Cruzeiro. Contudo, em 1951 a re-
portagem tinha 14 páginas e 38 fotografias, en-
quanto no ano seguinte a reportagem dispôs de 
quatro páginas, contendo 8 fotografias no total, 
entre elas algumas coloridas e a produção do tex-
to feita pelo próprio Medeiros. Em 1957, publicou 

um livro com o mesmo assunto e fotografias cha-
mado Candomblé, com edição da Editora O Cru-
zeiro, tornando-se o primeiro fotógrafo brasilei-
ro a publicar um livro de religião com intenção 
documental. O que demonstra que José Medeiros 
seguiu os mesmos caminhos adotado por Henri 
George Clouzot.

Sobre o texto escrito por Medeiros para publica-
ção, observou-se que o mesmo texto foi utilizado 
na reportagem e na introdução do livro O Can-
domblé.

Não pode deixar de ser citada a referência 
a Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Edison 
Carneiro logo na apresentação da publica-
ção, quando diz que nos rituais de candom-
blé da Bahia, há uma parte completamente 
desconhecida, tanto para os leigos como 
para os estudiosos do problema. A Nina 
Rodrigues, precursor dos estudos sobre 
o negro brasileiro, devemos as primeiras 
pesquisas científicas do Candomblé como 
religião. Entretanto, nem ele nem os seus 
continuadores, inclusive Arthur Ramos, 
conseguiram desvendar os rituais secretos 
da iniciação das “filhas-de-santo”. Edison 
Carneiro, baiano de nascimento, no seu li-
vro “Candomblé da Bahia”, tão exato e mi-
nucioso, passa por alto sobre o assunto.

É preciso atentar para a escolha dos cientistas 
sociais citados, principalmente Nina Rodrigues, 
pois em diversas outras reportagens fez a citação 
desse autor, e dos pensamentos dele, inclusive 
se apropriou de termos utilizados por Nina Ro-
drigues ao descrever as religiões africanas como 
“fetichista”.

Sendo assim, cabe aqui descrever sucintamente 
o trabalho de Nina Rodrigues. De acordo com 
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Ferretti (1999), embora ele tenha sido o primei-
ro estudioso no Brasil a tratar sobre o negro e 
suas crenças, era um teórico racista que baseado 
em teorias evolucionistas pensava a mestiçagem 
como degeneração da espécie. Segundo ele, as 
religiões afro-brasileiras eram exemplos irrefutá-
veis da inferioridade e do primitivismo do negro, 
tal como se vê no título do livro escrito em 1900: 
O Animismo fetichista dos negros baianos e Mes-
tiçagem, degenerescência e crime. Nina Rodrigues 
acreditava também que o Estado deveria estabe-
lecer um código penal específico para os negros, 
pois biologicamente eles eram diferentes, isto é, 
inferiores e incapazes de compreender a legisla-
ção e a moral tal como eram impostas aos bran-
cos. Concluiu que a “raça” branca era superior 
à negra e que a mestiçagem deveria ser evitada. 
Na perspectiva da análise da superioridade e da 
inferioridade das “raças”, o estudo da religião era 
essencial, inclusive para comprovar a inferiori-
dade de certas formas religiosas. Apontou a baixa 
situação econômica, os crimes e as enfermidades 
como reflexo da inferioridade e degenerescência. 
E declarou que as mulheres negras e mestiças 
apresentavam um hímen diferente do das mu-
lheres brancas, que facilmente se confundia com 
o hímen rompido.

Na biografia levantada, observou-se que os diver-
sos pesquisadores que tratam de José Medeiros 
discutem as várias facetas de Medeiros nas re-
portagens de 1951, 1952 e também no livro. Se-
gundo esses pesquisadores, enquanto a primeira 
reportagem escrita por Arlindo Silva foi classifi-
cada como sensacionalista, a segunda reporta-
gem e também o livro, ambos escritos por ele, 
foram identificados como uma escrita com ten-
dência antropológica. Entretanto, o que se vê nos 
dois textos é uma proximidade muito grande de 
pensamento. A título de comprovação, seguem os 
dois textos:

Dois repórteres de O Cruzeiro desvendam 
os mistérios do mundo ritualístico e bár-
baros dos candomblés da Bahia - a inicia-
ção das filhas de santo - manifestação de 
uma divindade feminina - cenas de um ce-
rimonial secreto em toda a sua grandeza 
primitiva. (Arlindo Silva, 1951).

Pela primeira vez no jornalismo mundial é 
mostrado a iniciação das filhas- de - santo, 
ritual sangrento dos candomblés da Bahia 
- um estranho espetáculo de fé primitiva e 
bárbara. (José Medeiros, 1952).

Antes de seguir para a relação do fotógrafo e dos 
fotografados nas imagens acima, faz-se neces-
sário historicizar o Candomblé como uma cons-
trução inserida nos discursos de “identidade” do 
projeto nacional.

O Candomblé, assim como as outras manifes-
tações religiosas afro-brasileiras, era tido como 
feitiçaria, charlatanismo e exercício ilegal da 
medicina e seus praticantes eram duramente 
perseguidos pela polícia. Esse pensamento, pri-
meiramente, esteve intrinsecamente relacionado 
a interesses de poder, já que a igreja católica ti-
nha como tarefa convencer a sociedade da “su-
premacia” dos valores do cristianismo. A outra 
razão está relacionada à ideologia do branquea-
mento propagada no século XIX, que ao tentar 
se assemelhar ao modelo de civilização da Euro-
pa estimulou as perseguições das manifestações 
africanas.

Nos anos de 1930 a 1945, começou-se a discu-
tir as “tradições” brasileiras como evocação das 
ideias modernistas. Hobsbawm (1984) chama 
atenção para o artificialismo das auto procla-
madas “tradições”, salientando que se trata de 
construções recentes. É nesse sentido que o Con-
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gresso Afro-brasileiro9, realizado em 1934 e 1937, 
teve importância, pois colocou em evidência as 
religiões fornecendo a originalidade dos traços 
culturais que vinham da África, apresentando
-as de maneira a preencher as lacunas para uma 
cultura que desejava ser “autêntica” em relação 
à Europa. É importante destacar que diversos 
praticantes do Candomblé também pleitearam 
junto ao governo um lugar de respeito aos cultos 
e práticas religiosas. Tem-se como exemplo Eu-
gênia Ana dos Santos, a Mãe Aninha, que segun-
do consta, provocou a promulgação do Decreto 
nº. 1.202/3910, no governo de Getúlio Vargas, que 
pôs fim à proibição aos cultos afro-brasileiros, 
em 1939.

Foi assim que o Candomblé, a Umbanda e o Ma-
racatu, por exemplo, tomaram legitimidade e 
visibilidade, pois forneceram aos intelectuais os 
discursos necessários para a construção de uma 
“identidade nacional”. Contudo, discutir essas 
manifestações como religião não fazia parte do 
interesse nacional e, por isso, elas foram cate-
gorizadas como itens culturais pertencentes ao 
mundo mágico africano, à cultura popular e tam-
bém ao folclore.

Essa “folclorização” foi parte de uma estratégia 
das elites de “naturalizar” essas manifestações, 
tornando-as aceitas culturalmente e, ao mesmo 
tempo, apagando qualquer vestígio que as asso-
ciassem ao tempo de escravidão e a diáspora afri-
cana. Os negros cidadãos deveriam ser negros 
só na pele. Todos os outros vestígios deveriam 
ser apagados, “desafricanizados” (SCHWARCZ, 
2012) para que pudessem se tornar nacionais.

É nesse sentido que se deve pensar o ritual foto-
grafado por José Medeiros. O Candomblé foi um 
manifesto de resistência ao processo de coloniza-
ção e aculturação. Em 1951, mesmo com o Can-

domblé já tendo sido incorporado às discussões 
das elites, ele ainda não era plenamente aceito na 
sociedade brasileira - tal como ainda não é to-
lerado atualmente11 - e era apresentado de for-
ma teatralizada, de modo a acentuar ainda mais 
o “primitivismo”, “fetichismo” e “barbarismo” 
cultuado por pessoas “inferiores” em um Brasil 
“civilizado” e “moderno”. 

A revista O Cruzeiro tinha visibilidade nacional e 
levar o ritual para as páginas da revista mais lida 
era um meio de colocá-lo em cena, discutir com 
maior seriedade o assunto, “desfolclorizando-o” 
e ampliando o espaço de atuação política. Essa 
iniciativa deve ser pensada como uma estratégia 
e encenação em que os sujeitos sociais criaram 
para buscar, numa sociedade extremamente ex-
cludente e racista, visibilidade e legitimidade. 
Talvez a mãe-de-santo do terreiro, Maria Riso 
Plataforma, esperasse que a reportagem fosse 
um instrumento de apoio à luta pela preservação 
e transmissão da religião, o que não aconteceu. 
Segundo Tacca (1999), após a reportagem de 
iniciação, criou-se mitos a respeito do expurga-
mento de Maria Riso, inclusive o próprio Medei-
ros sustentava a afirmação de que ela tinha sido 
assassinada e o terreiro fechado.

Deve-se levar em consideração também o pro-
cesso de atuação que existe em frente a uma câ-
mera fotográfica. Possivelmente essa não era a 
imagem vivida no cotidiano dos terreiros, mas é 
aquela que naquele momento os praticantes que-
riam projetar. O outro ponto a se considerar é 
que o lugar era sagrado, e de acesso inacessível 
ao público em geral. Portanto, o fotógrafo Medei-
ros recebeu autorização para adentrar no espaço 
delas.
Por outro lado, isso não deve ser visto como uma 
forma de isentar José Medeiros, tão pouco Arlin-
do Silva. Quando se propõe a fazer um trabalho 
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fotográfico etnográfico, tal como as fotografias 
foram categorizadas por muitos teóricos, deve-se 
atentar para a falácia da “autoridade etnográfi-
ca” (Clifford, 1989, p.118). Os dois deveriam ter 
se predisposto a pesquisar, investigar, conversar, 
priorizando o saber oral transmitido no Can-
domblé a fim de compreender os significados 
do ritual, oferecendo, dessa maneira, uma maior 
participação desses sujeitos na construção de 
suas imagens.

Através das fotografias, das legendas e dos textos 
é possível identificar a visão do fotógrafo e do re-
pórter. Ambos não tiveram uma preocupação em 
dar “voz” aos praticantes e mostrar sua visão de 
mundo, o que estava em voga era a mercantili-
zação da “identidade nacional” manifestada nas 
produções populares.

Conclusão

Em um contexto em que a preocupação da difu-
são das ideias nacionalistas era evidente, havia 
o cuidado em se veicular apenas fotografias em 
que os discursos narrativos não comprometes-
sem a unidade nacional. Os discursos analisados 
revelaram que as fotografias utilizadas para des-
crever o povo brasileiro sempre estiveram rela-
cionadas a uma situação específica, que objeti-
vava demonstrar uma certa ideia de irmandade 
e, ao mesmo tempo, camuflar as tensões relacio-
nadas às questões raciais e sociais, priorizando 
apenas abordagens relacionadas aos elementos 
culturais. Era preciso integrar todos aqueles que 
se encontravam no Brasil. Dessa maneira, as 
imagens fotográficas foram interpretadas como 
um processo de criação e construção, na qual a 
imagem era conduzida, monitorada e moldada.

A proposta deste artigo foi justamente colocar em 
discussão os conceitos relacionados às questões 

étnico raciais a partir do olhar de José Medeiros 
e mostrar como é problemático e contraditório o 
olhar desse fotógrafo, tal como o próprio discur-
so da sociedade brasileira. É um fotógrafo bra-
sileiro, que mesmo intitulando-se como defen-
sor dos “oprimidos”, reproduziu falas e olhares 
racistas em relação aos praticantes das religiões 
afro-brasileiras. 

A “identidade” e as “tradições” foram histori-
camente construídas e, por isso, é preciso estar 
atento para o seu fazer, as negociações e conflitos 
que foram gerados no processo de formação e 
afirmação identitária no Brasil.
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NotAs

1 Para Renato Ortiz (2012, p. 8), “não existe uma 
identidade autêntica, mas uma pluralidade de 
identidades, construídas por diferentes grupos 
sociais em diferentes momentos históricos. ”
2 Segundo Foucault (2014), a verdade está inti-
mamente ligada ao mecanismo de poder, ou seja, 
a verdade é definida por uma série de mecanis-
mos e regras que teriam por função estabelecer, 
num dado momento, quais discursos são, ou não, 
verdadeiros. Para Foucault, a verdade é desse 
mundo, pois foi nele engendrada mediante cons-
tantes relações de poder e saber.
3 Sobre a revista O Cruzeiro e a atuação de Jean 
Manzon na revista ver COSTA, Helouise. Um olho 
que pensa. Estética Moderna e Fotojornalismo. 
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Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Pau-
lo, 1998.
4 Filho de libaneses, David Nasser nasceu em São 
Paulo, em 1917. Iniciou sua carreira no jornalis-
mo aos 16 anos em O jornal, periódico matutino 
integrante do Diários Associados. Trabalhou no 
jornal O Globo entre 1936 e 1944. Ingressou em O 
Cruzeiro em 1944, trabalhando em parceria com 
Jean Manzon durante 9 anos e na revista até 1975. 
Paralelamente ao jornalismo, se dedicou a uma 
carreira de compositor. Entre as centenas de mú-
sicas que compôs estão grandes sucessos como 
“Nêga do cabelo duro” (com Rubens Soares) e 
“Canta Brasil” (com Alcir Pires Vermelho).
5 O francês Pierre Verger (1902-1996) trabalhou 
como fotógrafo de O Cruzeiro em 1946 e mante-
ve o vínculo até 1951. Num segundo momento, de 
1957 até 1960, trabalhou para a O Cruzeiro Inter-
nacional. Morou muitos anos em Salvador, onde 
produziu a maior parte de seu acervo. O principal 
foco de suas imagens da Bahia são os aspectos re-
ligiosos dos afrodescendentes. Verger foi denomi-
nado etnólogo e chegou a publicar estudos sobre 
questões econômicas e sociais da cultura africa-
na, como no livro O fumo da Bahia e o tráfico dos 
escravos do Golfo de Benim.
6 A revista não abria espaço para a utilização das 
câmeras compactas, porque o formato do filme 
prejudicava a qualidade de impressão das fotos. 
Para burlar o processo e honrar suas preferências 
técnicas, os fotógrafos armavam situações, dani-
ficando o flash ou levando filmes insuficientes, 
para que  pudessem fotografar com a 35mm.
7 A obra completa de José Medeiros, que totaliza 
cerca de 20 mil negativos, foi adquirida pelo Ins-
tituto Moreira Salles em agosto de 2005. Disponí-
vel em: <http://www.ims.com.br/ims/explore/
artista/jose-medeiros/obras>.
8 O IMS intitula as fotografias como Ritual de 
Candomblé de Iniciação das filhas de Santo, en-

quanto a revista O Cruzeiro atribui o título de 
As noivas dos deuses sanguinários. Ambas foto-
grafias se encontram disponíveis no site do IMS 
e também na reportagem da revista O Cruzeiro, 
digitalizadas pela Hemeroteca Digital Brasileira.
9 Dois congressos afro-brasileiros aconteceram 
na década de 1930: o primeiro em Recife, orga-
nizado por Gilberto Freyre, e o segundo em Sal-
vador, sob a organização de Edison Carneiro. O 
congresso da capital baiana teve papel destacado 
para o desenvolvimento dos estudos afro-brasi-
leiros; contou com a presença de intelectuais da 
Bahia, como Jorge Amado, e estudiosos interna-
cionais como Melville Herskovits e Donald Pier-
son. Diversas lideranças de terreiros da época 
também se fizeram presentes, como Martiniano 
Eliseu do Bonfim; Eugênia Ana dos Santos, co-
nhecida como Mãe Aninha do Ilê Axé Opô Afonjá, 
entre outros (OLIVEIRA, 2010).
10 “Art. 33. É vedado ao Estado e ao Município: es-
tabelecer, subvencionar ou embargar o exercício de 
cultos religiosos”. Disponível em: <http://www2.
camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decre-
to-lei-1202-8-abril-1939-349366-publicacaoori-
ginal-1-pe.html>.
11 Diversas práticas de intolerância religiosa ain-
da acontecem no dia a dia, como o uso de vio-
lência física contra os praticantes das religiões 
Afro. Entretanto, atualmente muitas leis foram 
criadas com o objetivo de proteger ainda mais a 
religião e promover a tolerância, como a lei fe-
deral nº. 6.292/75, que protege os terreiros de 
candomblé no Brasil contra qualquer tipo de alte-
ração de sua formação material ou imaterial; e a 
lei nº.10.639/03, que torna obrigatório o ensino 
de História e Cultura Africana e Afro-brasileira 
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, ob-
jetivando promover uma educação que reconheça 
e valorize a diversidade das origens do povo bra-
sileiro.  
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