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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho consiste numa dissertação desenvolvida no Mestrado em Artes 

Visuais da Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa dos Estudos Teóricos das Ar-

tes Visuais no Nordeste. O objeto aqui estudado é a obra Laróyè, do fotógrafo baiano Mario 

Cravo Neto (2000). Laróyè é uma publicação composta de 140 fotografias com interpretação 

poética do mito do Orixá Exu, do Candomblé de origem keto/nagô.  

Os estudos das artes visuais vêm crescendo, tanto através da Sociologia da Arte, dos 

Estudos Culturais como também no campo da Semiótica. A busca pela produção de trabalhos 

teóricos, independentemente das diversas abordagens, deve trazer um elo com os contextos 

em que esses trabalhos são produzidos e como tais estudos podem continuar alimentando no-

vas produções artísticas. Assim é que se vê o seu papel transformador, entendendo a comple-

xidade das relações entre arte, cultura e produção de conhecimento. Concebendo o papel da 

cultura, dos mitos aí construídos e das formas de expressão artística é que se pretende aqui 

promover um olhar sobre a arte de Mario Cravo Neto, um artista que traduz, através da suas 

fotografias, um pouco das sombras da cidade de Salvador. 

Nosso objetivo é investigar os aspectos do enquadramento, da pose, da cor, do movi-

mento e dos contrastes da imagem fotográfica, das formas visuais que aparecem nas cenas 

captadas pelo fotógrafo, e como elas se relacionam com as simbologias de Exu. Serão discuti-

das as relações da religião com o mundo, do sagrado e profano que motivaram o artista na 

construção dessa publicação que tem os referenciais do Candomblé e da cidade de Salvador. 

O Candomblé é uma religião que tem como base a cultura africana, que se estabeleceu no 

Brasil e na Bahia especialmente, através dos negros trazidos como escravos. Tal religião ofe-

rece um campo vasto de mitos e crenças que contribuem para a formação da cultura baiana. 

Essa formação cultural oferece um imaginário que se baseia, sobretudo pela relação com os 

Orixás, os deuses do candomblé. Dentre eles está Exu, escolhido pelo artista como motivação 

para sua poética. 

Para desenvolver este trabalho, utilizamos de uma metodologia com base na Semióti-

ca, conhecimentos sobre história da arte contemporânea e teorias da imagem fotográfica, co-

mo os pricínpios de segunda e primeira realidades de Boris Kossoy (2002). Assim é que se 
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compreende a fotografia, como resultante de uma relação com a realidade, através de suas 

concepções técnicas, e que constrói uma representação fruto de uma série de fatores e concei-

tos oriundos deste processo de construção da imagem. Entende-se aqui a fotografia como lin-

guagem visual, procurando perceber sua natureza constitutiva, seus códigos e os conceitos 

que promovem a discussão sobre a arte aqui em estudo. 

Ao captar cenas de Salvador, Mario Cravo Neto transforma a realidade da cidade nu-

ma segunda realidade através do seu caráter estético. É a partir dessa hipótese que se realizam 

as análises das imagens fotográficas. Como é possível que tais representações fotográficas 

apontem para a simbologia de Exu? Como reconhecê-lo nos rostos, corpos e olhares em meio 

a um jogo de luz e sombra? Cravo Neto busca suas imagens no acontecer diário da vida, ou 

naquelas situações de festa e conflitos, como no carnaval, imagens que revelam expressões e 

olhares, que, mesmo na sua ambigüidade possibilitam uma interpretação do mito de Exu.  

Pretendemos analisar, através das referências culturais citadas, o simbolismo associa-

do a Exu, como Orixá do corpo e da sexualidade, suas relações com o mundo dos desejos, das 

festas, das tentações da carne, do corpo humano, da marca étnica negra, a partir de autores 

como Roger Bastide (1978), Pierre Verger (1981), Juana Elbein dos Santos (1986), Stefanie 

Capone (2004), dentre outros. Será também considerado Exu como Orixá mensageiro, que faz 

parte do mistério da vida, mobilizando as ações e os pensamentos. 

Buscando estruturar melhor a discussão, esta dissertação divide-se em quatro capítu-

los. O primeiro debate as referências culturais na obra de Mario Cravo Neto, e está subdividi-

do em dois topicos. O primeiro tópico destacamos o mito e a simbologia de Exu, motivação 

da produção das fotografias e que mobiliza o discurso poético a partir das relações simbólicas 

que se referem à entidade. Para finalizar o primeiro capítulo, destacam-se as questões que 

envolvem o sagrado e o profano na construção dessa cultura.  

 O segundo capítulo discute as questões da fotografia como linguagem artística, to-

mando como base os princípios de primeira e segunda realidades de Boris Kossoy. Desta-

cando os mecanismos técnicos e estéticos que o fotógrafo articula, o enquadramento, a lumi-

nosidade, o foco, a pose, o instantâneo. Destaca-se o ponto de vista de onde é enunciada a 

imagem, assim como também  a relação entre fotógrafo e referente. 
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 O terceiro capítulo dedica-se à análise de fotografias do livro Laróyè. A partir do livro 

são selecionadas algumas imagens que tenham características em comum nas relações de con-

trastes de luz e sombra e as cores simbólicas do Exu, do movimento compositivo, imagens do 

carnaval e dos corpos representados. Considera-se também um pouco dos ambientes e situa-

ções flagradas ou planejadas pelo artista. Serão organizados grupos que tenham relações sim-

bólicas semelhantes, como do Exu brincalhão, comilão, contraditório, orixá do movimento, 

mensageiro e protetor. Trata-se de imagens que, em sua maioria, têm a presença do corpo, 

totalmente nas sombras ou em maior nitidez, sozinho em algumas fotografias, no espaço ur-

bano e em integração com outros corpos. 

O quarto capítulo dá continuidade às análises das fotografias, destacando a simbologia 

de Exu, como o Orixá do corpo. Este capítulo traz a questão da representação do corpo nu nas 

fotografias. Nas análises, apresentamos alguns traços de Exu como Orixá da sexualidade, do 

movimento dos corpos, da transformação e do questionamento das interdições e tabus. A lei-

tura das imagens se processa, sobretudo, pelo entendimento do mito de Exu, suas origens no 

Candomblé e sua ligação com o acontecer cotidiano, das festas, da livre expressão do corpo, 

que se dá no que se considera o lado profano. Busca-se, então, problematizar as relações entre 

contexto cultural e as impressões visuais das imagens fotográficas, entendendo como elas 

podem expressar a dialética presente entre a realidade e a imaginação. Nesse sentido, pensa-

mos a fotografia como construtora de realidades e de signos imagéticos, a partir dos quais 

podem-se realizar novas descobertas estéticas, oriundas do trabalho do artista. 
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I. AS REFERÊNCIAS CULTURAIS NA OBRA DE MARIO CRAVO NETO 

 

1.1 Exu 

Exu, mediador entre Deus e os homens e mulheres, prin-
cípio da vida, da liberdade, de amor, de generosida-
de,oferenda, ebó, benção, justiça, santidade, equilíbrio 
cósmico e todos os etcéteras que couberem, cabem e ca-
berão nesta nossa travessia da vida.1 

 

Um das referências que se pretende abordar neste trabalho é sobre o Orixá Exu, temá-

tica de Laróyè. Pretende-se destacar algumas características deste Orixá para melhor compre-

ensão das relações simbólicas que as imagens apresentam. Esse é um legado africano dado 

sobretudo pela difusão de crenças, mitologias, hábitos, rituais e danças, que deram origem a 

essa “milonga2” cultural que se conhece hoje. Os alicerces da cultura africana no Brasil, e na 

Bahia, são mantidos por uma rede de referências religiosas que se implantaram com a vinda 

dos negros para o país. Este trabalho toma como base o complexo sistema mítico-religioso no 

qual temos as referências culturais herdadas. Pode-se estabelecer uma analogia que toma co-

mo base a mitologia iorubá e o papel do orixá Exu para compreensão das fotografias de Cravo 

Neto. 

Como parte de um complexo sistema cultural e religioso, Exu é uma das entidades co-

nhecidas como orixás, os deuses protetores dos seres humanos. Cada orixá tem uma simbolo-

gia, segundo a qual cada um está associado a um elemento da natureza e recebe diferentes 

homenagens. “O orixá é uma força pura, axé3 imaterial que só se torna perceptível aos seres 

humanos incorporando-se em um deles”, diz Pierre Verger (1981, p. 19).  

                                                 
1 BOTAS, 1996, p. 39. 
2 Milonga é um termo de origem Bantu que significa mistura. O Venerável Xicarangomo Esmeraldo Emérito de 
Santana esclarece que o uso se dá ao se referir à mistura dos povos angolanos. Na mistura da senzala, esses po-
vos começaram a conviver de uma forma em que cada um ia contribuindo de uma forma, dando um pouco de 
seus saberes e hábitos; então todos aprendiam e misturavam nas suas prática cotidianas e rituais. Nos estudos 
afro-brasileiros Milonga torna-se uma teoria para explicar essa interação religiosa, que reúne influências de vá-
rios povos na construção do Candomblé. Tais referências sobre a Milonga podem ser encontradas em (SERRA, 
1995,p 29). 
3 O axé é a força dinâmica das divindades, poder de realização, vitalidade que se individualiza em determinados 
objetos,como plantas, símbolos metálicos, pedras e outros que constituem segredo e são enterrados sob o poste 
central do terreiro, tornando-se a  segurança espiritual do mesmo, pois representam todos os orixás. 
(CACCIATORE, 1988 p.57). O axé é a energia vital, o poder a que todos do Candomblé buscam preservar, pois 
em ele nada é possível. “O axé é também uma tradição religiosa que se atribui uma origem real ou mítica, ligada 
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Trata-se aqui unicamente do Orixá Exu, e a opinião de muitos antropólogos será base 

para as informações aqui apresentadas. Roger Bastide (1978, p. 170), pesquisador francês, que 

esteve na Bahia em meados do século XX, relata que Exu é considerado irmão de Ogun, de 

Xangô e de Oxossi, filhos de Yemanjá. Ao mesmo tempo em que se busca aqui traçar alguns 

aspectos de Exu, é fundamental entender que ele é um orixá que não se enquadra e não pode 

ser isolado em nenhuma categoria específica; ele é um princípio causador de muitas contro-

vérsias nos estudos sobre as religiões afro-brasileiras. O Exu,como considera Juana Elbein 

dos Santos, “é o principio dinâmico e de expansão de tudo o que existe, sem ele todos os ele-

mentos do sistema e seu devir ficariam imobilizados, a vida não se desenvolveria” (1986, 

p.131). Na língua ioruba, Exu significa “esfera”, que é princípio de tudo, a força da criação, o 

nascimento, a força que gera o infinito. Ao nos depararmos com tal complexidade desse orixá, 

notamos que as atenções a ele dadas precisam de um olhar cauteloso, para não simplificá-lo 

ou vestir-lhe de qualquer sincretismo ou estereótipo fácil. 

O Orixá Exu é considerado o princípio regulador do cosmos e de toda a existência, a-

quele que veicula o axé, dinamiza e propicia o acontecer do Candomblé, e de toda a individu-

ação do ser humano, segundo Juana Elbein dos Santos (1986). Como orixá intérprete de todo 

o sistema nagô, ele propicia a comunicação entre os dois mundos, o aiyê e o orun4 . O Exu é o 

elemento que mobiliza, transforma e faz com que tudo aconteça. É importante salientar, tam-

bém, que todos os orixás têm o seu Exu (SANTOS, 1986, p.131). O Exu tem um destaque 

nesse panteão ioruba, pois é ele quem transmite as mensagens entre os deuses e os seres hu-

manos (BASTIDE, 1978, p. 180). Ele é o primeiro invocado, tanto no culto dos orixás, como 

no culto dos eguns (mortos).          

São os mitos que trazem toda referência para o Candomblé e que ajudam no imaginá-

rio dos orixás como deuses responsáveis pela criação e controle de todas as forças da nature-

za. Segundo Juana Elbein dos Santos (1986, p. 131), “Olodumaré, também chamado de Olo-

run5, fez Exu como um medicamento de poder sobrenatural, próprio para cada pessoa”. Basti-

de (1978, p. 183) ressalta, também, que Exu é aquele que cuida das ervas, é encarregado da 

magia branca, protetor dos negros, e da magia negra, para amansar os senhores. As ervas – 

considera Bastide – embora pertençam ao orixá Ossaim, se distribuem entre os outros orixás. 

                                                                                                                                                         
a uma casa de culto considerada a matriz de todas as outras. A palavra axé também designa o conjunto do terrei-
ro. (CAPONE, 2000: 41) 
4  Aiyê é mundo material e dos seres humanos e o Orun é o mundo dos orixás e dos espíritos. 
5 Entidade suprema, protomatéria do universo, criador dos orixás e de tudo o que existe. Encarregou os orixás de 
cuidar do mundo e Exu como entidade mensageira. 
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Apenas algumas ervas estão associadas a Exu, como o alevante e o mangericão, mas, de qual-

quer forma, é Exu quem ocupa um lugar importante no governo do mato e da floresta. Na 

Bahia, Exu também é invocado ao lado de Ossaim para a cura dos doentes, relata Bastide 

(1978, p. 183).  

Como conta Prandi (2001, p. 66) em um de seus mitos, Exu tornou-se o orixá das ruas 

porque se atrapalhou com as palavras quando Orunmilá6 perguntou, sem Exu se dar conta do 

que se tratava, se ele queria “dentro ou fora”. “Exu logo respondeu ‘fora’, mas depois corrigiu 

dizendo ‘dentro’”, Orunmilá acatou a primeira resposta e disse: “Doravante vais viver fora e 

não dentro de casa”. Assim, Exu passou a viver a céu aberto, na passagem, nas trilhas e nos 

campos.  

Exu é também, segundo outro mito, relatado por Prandi (2001), aquele que foi feito 

humano, curioso e esperto, que sempre queria seguir o pai. Quando ele conseguiu seguir o pai, 

atravessou os limites do Aiyê e invadiu o Orun. Quando soube disso, Olorum perseguiu Exu 

por todos os mundos; como não conseguiu detê-lo até o último espaço, fez um acordo com 

ele. Assim foi que Olodumaré, também chamado de Olorum, separou de vez o cosmos, no 

qual o mundo dos deuses e o dos humanos eram interligados por fronteiras.  

Segundo Bastide (1978, p. 182), o cosmos está dividido em quatro compartimentos, e 

em cada um dos compartimentos um sacerdote é responsável. É Exu que tem a capacidade de 

abrir fronteiras e separar as barreiras que existem. Em alguns Candomblés nagô ele não tem 

lugar, um altar (peji), dentro do barracão7. Viver ao ar livre torna-se uma simbologia do orixá 

que está capacitado a transitar por todos os lugares, livre para transportar as oferendas. Ele é 

mensageiro que está sempre na porta de Olorum , o grande criador, o qual recebe todos os 

pedidos e concede as graças aos orixás e seres humanos. 

 

                                                 
6 Orunmilá oi Ifá é a entidade que detém o segredo e revela o destino dos seres; está ligado a Exu, pois represen-
ta a mensagem, mas depende de Exu para transportá-la, pois é ele quem se encarrega da tradução. 
7 Espaço central do terreiro, onde se dão as cerimônias, as festividades e os principais rituais do Candomblé. 
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                                                   FIGURA 1-Processo de crescimento  
                                                   do Òkotó, caracol-símbolo de Exu 
                                                   Fonte:Santos, 1986, p.244 

 

 

Um dos símbolos associados a Exu é o Òkotó, “uma espécie de caracol e aparece nos 

motivos das esculturas e como emblema entre os que fazem parte do culto de Exu” 

(SANTOS, 1986, p. 133) como é ilustrado na figura 1. O caracol traz esta significação junto a 

Exu, pela sua maneira de crescer e multiplicar-se em espiral. Como observa Santos “Exu é um 

multiplicado ao infinito”. O Òkotó é um pião apoiado na ponta de um cone, que rola espirala-

damente até converter-se numa circunferência, simboliza o crescimento (SANTOS, 1986, p. 

133). O lugar sagrado de Exu, como conta Verger (1981, p. 77), é fora do barracão, seu espa-

ço 

é constituído de um pedaço de pedra poroas, chamada yangui, ou por um 
montículo de terra grosseiramente modelado na forma humana, com olhos, 
nariz e boca assinalados com búzios; ou então é representado por  uma está-
tua, enfeitada com fieiras de búzios, tendo em suas mãos pequenas cabaças 
(àdó), contendo os pós por ele utilizados em seus trabalhos. Seus cabelos são 
presos numa longa trança, que cai para trás e forma em cima, uma crista para 
esconder a lâmina de faca que ele tem no alto do seu crânio.  

 

Conta Verger (1981, p.78) que, sob a referência da nação africana Fon, Exu é repre-

sentado também “por um montículo de terra em forma de homem acocorado ornado com um 

falo respeitável” e sua designação vem como nome de Legba, o mesmo que na referência tra-

zida por Capone (2004, p.61-62) é o transgressor das regras, símbolo da mudança a partir da 
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tradição africana, que tem representações femininas na África. O Orixá é também o que mora 

nos lugares onde há encontros, mercados, lugares carregados de tensão e perigo.  O Orixá Exu 

é, também, o que representa a fecundidade e a sexualidade. Sem Exu a vida não se desenvol-

veria. Segundo Joana Elbein dos Santos (1986, p. 131), “se alguém não tivesse seu Exu no 

corpo não poderia existir”. Sendo interação e resultado, Exu está profundamente associado à 

atividade sexual. Conforme Santos (1986, p.165)  Exu é 

 

o símbolo por excelência do elemento procriado, do elemento engendrado, a 
primeira forma dotada de existência individual... Condensa em seu eu mítico 
a natureza de cada objeto e de cada ser. Resume as morfologia dos ancestrais 
masculinos e femininos, pertencendo indistintamente a um e outro grupo.  

 

Detemos aqui a apenas alguns dos principais Exus. O primeiro deles é o Exu Yangui, 

símbolo do elemento procriado, resultado da interação de um par, água + terra, “é o portador 

mítico do sêmen e do útero ancestral e como princípio de vida individualizada ele sintetiza os 

dois” (SANTOS, 1986, p. 163). O primeiro e último nascido da existência, associado a lateri-

ta, espécie de barro endurecido vermelho, considerado a primeira matéria do universo (LUZ, 

2000, p. 50). Exu é a primeira forma dotada de existência individual. Segundo Luz (2000, 

p.51), Exu é o 

Responsável pela introjeção de substâncias necessárias ao desenvolvimento 
do feto, ligado à placenta, Exu realiza o processo capaz de engendrar a pas-
sagem e o nascimento de um ser de orun para o aiyê, das matérias massas, 
princípios genéricos, para a existência individual e concreta.  

 

Outro Exu é o Exu Elebó, símbolo do carrego ritual e das oferendas, mensageiro e 

princípio da comunicação. O Exu Bara, símbolo da existência individualizada, ligado à evolu-

ção e ao destino de cada indivíduo, é o Exu do corpo. Bara em ioruba quer dizer “rei do cor-

po” e sua cor é o preto. O Exu é o responsável pelas vias de circulação do interior no corpo e 

suas cavidades. Este último aspecto terá destaque neste trabalho no capítulo que trata do cor-

po. 

   Santos (1986, p. 169) destaca que estes dois aspectos de Exu Bara e Exu Elebó 

“completam-se para assegurar o desenvolvimento sem contratempos do destino individual”. O 
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Exu da  proteção é o Exu Odara. O Exu dos caminhos é o Exu Lonã, o qual pode abri-los e 

fechá-los de acordo com o contexto e as circunstâncias. Seu lugar é à esquerda dos caminhos 

e controla a saída e entrada de todo o tráfego, seu lugar favorito é a encruzilhada de três cami-

nhos, que se encontram e se repartem (SANTOS, Id., p. 169). O Exu Ijelu, associado ao Oko-

tó, representa a multiplicação e crescimento de seres diferenciados, é aquele indecifrável e 

secreto que acontece no seio da matéria gestadora, é completamente preto. Exu Inã representa 

o fogo, simbolizado pelo “sangue vermelho”, o sangue que circula e dá vida, poder de gesta-

ção, vinculado ao corrimento menstrual. Exu Inã também é protetor e zelador do terreiro e o 

primeiro a ser invocado no Padê8 (CACCIATORE,1988, p. 119).  

Para cada aspecto de um orixá, Exu recebe um nome específico. Por exemplo, o Exu 

que trabalha na linha de Xangô, Obaluaiê, Ogun e Oxum é chamado de Exu Marabô 

(CACCIATORE, 1988, p. 170). São inúmeras significações associadas a Exu, pelas qualida-

des que apresenta dentro do sistema mítico-religioso; “cada uma das suas qualidades possui 

um nome ritual que indica a sua função” (CAPONE, 2004, p. 66), que diz respeito ao vínculo 

com cada orixá, como já observado. O Exu, segundo Juana Elbein dos Santos (1986, p. 165), 

“resume as morfologias ancestrais masculinas e femininas, pertencentes indistintamente a um 

e a outro...” “...representa o passado, o presente e o futuro, sem nenhuma contradição”.  

Todas as ações e movimentos dependem de Exu. Mesmo sendo o mais novo dos ori-

xás, ou o seu mensageiro, conseguiu, com sabedoria, adquirir o posto de primeiro a ser reve-

renciado. Segundo um mito ressaltado por Prandi (2001, p. 42), Exu usou o ecodidé9 na pre-

sença de todos os outros orixás, à frente de Olodumaré (filho mais velho de Olorum), enquan-

to todos os outros levaram oferendas, Exu respeitou o tabu, acatando o sinal de submissão, 

pois aquele era um encontro no qual o Olodumaré queria saber se todos estavam dando conta 

das missões na terra. Olodumaré disse “aquele que trouxe o ecodidé é quem trouxe todos para 

                                                 
8 O Padê, como relata Bastide, “é feito depois da matança e quando as filhas-de-santo vão para o barracão e são 
animadas em círculo... A cerimônia tem o sentido de lhe pedir licença para realizar a festa, que poderia perturbar, 
se quizesse, pelo fato de não ter sido homenageado...Os atabaques começam a tocar, enquanto as filhas em coro 
entoam canções para Exu” (1978:67). Há várias razões mitológicas que explicam a função do Padê, que podem 
ser encontradas em Bastide, autor de O Candomblé na Bahia (1978:177). Juana Elbeins dos Santos define o Padê 
como a “cerimônia  que resume e dramatiza a concepção simbólica do sistema religioso Nàgô e o significado, a 
estrutura e as relações simbólicas de Èsù” (1988: 130). 
9 É um símbolo formado por penas de papagaio vermelho, três galos de crista gorda, mais quinze búzios, azeite 
de dendê e mariô, a folha mais nova da palmeira. Este é um ebó que o babalaô recomendou que Exu fizesse 
como sacrifício e usasse na cabeça por três meses, quando Olodumaré convocou todos os orixás. A descrição 
exata do mito está em (PRANDI, 2001: 42) 
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mim... doravante será o mensageiro, pois respeitou o euó10... que ele seja homenageado antes 

dos mais velhos” (Id.).  

Os mitos trazem inúmeras contradições sobre a figura do Exu, pois ao mesmo tempo 

fala-se que ele é o primogênito e também o homem velho. Exu é o mestre da multiplicidade, 

conforme assinala Capone (2000, p. 57), pois assumindo várias formas, cada uma delas tem a 

ver com as funções e características de Exu em determinado contexto específico. É assim que 

se dá seu caráter inapreensível. Ele se faz presente em todas as relações da vida, reordena o 

mundo provocando o caos. A sua referência africana Lebga representa o paradoxo, no sentido 

que “mentem para afirmar a verdade” (CAPONE, 2000 p. 57). 

As cores que representam o orixá Exu são o vermelho (o sangue do corrimento mens-

trual, que circula e dá vida), o preto (cinza dos mortos) e o branco (a água, a existência gené-

rica, o sêmen). Cada cor está ligada a um aspecto de Exu, que varia de acordo com o contexto. 

Segundo Capone (2004, p. 73), as cores rituais, vermelho e preto, estão ligados a  Exu. Exu 

também poder ter a cor azul-escuro como uma variação do preto, pode ser o branco total, o 

“símbolo da paz”, e também todas as cores, pois como enviado a Ifá, Exu representa todos os 

orixás. 

Exu tem uma presença central no Candomblé e nos demais cultos afro-brasileiros. “Na 

verdade, ele encarna o ponto de contato entre o religioso e o mágico: indispensável à realiza-

ção de qualquer ritual religioso no Candomblé, é também o manipulador das forças mágicas 

em favor do seu protegido” observa Capone (2000, p. 24). Como mediador nas práticas da 

magia, Exu fortalece estas relações com a sociedade não-religiosa, a qual utiliza destes servi-

ços do Candomblé, observa Capone (2000, p. 47). A autora chega a afirmar que Exu foi rea-

propriado pelas religiões africanas, por conta da sua presença incontornável. Assim é que, 

segundo essa autora, Exu se tornou um espírito brasileiro graças à Umbanda11. Como Exu tem 

um destaque no sistema religioso não só do Candomblé, como também nas inúmeras religiões 

afro-brasileiras, a exemplo da Umbanda, seu papel tem sido reconduzido de acordo com as 

mudanças no entendimento da prática religiosa e suas relações com a sociedade. 

                                                 
10 Significa proibição, tabu, impedimento (CACCIATORE, 1988, p. 117). 
11 “Religião formada no Brasil (apesar de o negarem alguns crentes) por uma seleção de valores doutrinários e 
rituais, feitos a partir da fusão dos cultos africanos congo-angola,já influenciados pelo nagô,com a Pagelança 
(dando um primeiro tipo de Candomblé de caboclo) sofrendo ainda influências dos malês islamizados, do catoli-
cismo e do espiritismo”.(CACCIATORE, 1988 p.242). 
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Laróyè é uma saudação, na língua ioruba, a Exu e a segunda-feira é o dia da semana 

consagrado a ele. Nesta simbologia é que se torna possível fazer o desdobramento da pesquisa 

que mantém um laço com a representação desse orixá, o qual é reconhecido como a entidade 

mais complexa do sistema do Candomblé. Exu, fala SANTOS (1988: 132), de acordo com a 

prática litúrgica, tem a função de 

 

 solucionar, resolver todos os ‘trabalhos’, encontrar os caminhos apropriados 
abri-los, ou fechá-los e, principalmente, fornecer sua ajuda e poder a fim de 
mobilizar e desenvolver tanto a existência de cada indivíduo, como as tarefas 
específicas atribuídas e delegadas a cada uma das entidades sobrenaturais. 

 

Exu precisa ser agradado, como já observado. É necessário que sejam feitas as oferen-

das e seja dada a ele a devida atenção, senão os caminhos não se abrem e o movimento da 

vida não acontece. No início das cerimônias do Candomblé se faz o “Padê de Exu”, para que 

ele abra os caminhos. Bastide (1978, p.173) toma uma citação de Nina Rodrigues sobre o orixá 

Exu, a qual diz que: 

O Candomblé da Bahia tendia para um dualismo entre o princípio do bem 
(Oxalá) e o princípio do mal (Exu). O dualismo dos negros é pois, ainda o 
dualismo rudimendar dos selvagens, e Exú não passa de uma divindade má 
ou pouco benéfica com os homens. Na realidade, se existe dualismo, não po-
de ser um dualismo entre o princípio do bem e o princípio do mal, e sim uni-
camente entre religião e magia.  

 

Bastide (1978, p. 179) argumenta que a tendência de se ligar o padê à maldade e ao 

ciúme de Exu é mantida nos terreiros de Angola e Congo, como também registra o fato de 

existir em Exus maus e Exus bons. Ao continuar suas pesquisas, Bastide (Id.) observa que 

essa é uma tendência a comparar Exu com o diabo cristão. Houve uma contribuição que foi 

dada na África por alguns Candomblés, de origem banto, no sentido de fazer uma utilização 

diabólica do Exú, observa Bastide (Id.,l p. 174). Atualmente, tem sido feito um resgate do que 

é Exu, redefinindo sua imagem perante os fiéis e defendendo sua missão dentro da religião do 

Candomblé. 
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Pelo caráter ambíguo, orixá e humano, mobilizador de forças, símbolo da astúcia, es-

perteza, da sexualidade, vaidade e provocador de conflitos, restou para Exu, no sincretismo, a 

associação ao diabo cristão. Assim é que se fez todo tipo de falsas interpretações, pelas perse-

guições e preconceitos à própria religião do Candomblé, até a década de 1970, como destaca 

Capone (2000, p. 24). O seu caráter de ser do mal, diabólico, construído pelos choques cultu-

rais e pelo imaginário popular, presentes na sociedade, é resultado da carência de entendimen-

to sobre esta divindade, da precipitada e preconceituosa visão judaico-cristã. Exu é considera-

do o patrono da sexualidade, ressalta Marco Aurélio Luz (2000, p. 51). A conotação sexual 

que se atribui a ele, não está diretamente ligada à reprodução. “Seu falo representa a potencia-

lidade, a energia transbordante, o sexo como força criadora, como possibilidade de realiza-

ção” Capone (2000, p. 58). Assim, a sua relação com a moral religiosa cristã foi conflitante, 

considerando-se o seu lado provocador dos pudores como um dos aspectos mais fortes na sua 

simbologia.  

 

 
                         FIGURA 2-Legba, guadião das casas em Abomé, República do  
                         Benin-  Foto - Pierre Verger 
                         Fonte: Verger,2000,p.128 

 

A Figura 2 ilustra uma citação que Verger (2000, P. 134) traz do pesquisador inglês 

Richard Burton, do século XIX. Tal visão deixa clara a impressão dos europeus da época so-

bre a imagem de Exu encontrada na África 
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Legba é um espetáculo medonho. Um amontoado de argila vermelha gros-
seiramente moldada por um desajeitado artista bárbaro,imitando um homem 
que, segundo tudo indica, é como júpiter. “um diabo de deus que corre atrás 
das moças”.  

 

O orixá Exu é avesso às concepções morais construídas na nossa cultura “civilizada”. 

Ressalta Stefania Capone (2004) que ele é o símbolo poderoso das contradições trazidas pela 

modernidade, identificado por aqueles que usam  alguns referenciais das religiões de origens 

africanas, no tratamento dos infortúnios e das dificuldades da vida cotidiana. Por estar associ-

ado ao diabo cristão, ele foi, aos poucos, passando por um processo de “purificação” da sua 

simbologia, pelos terreiros tradicionais que não queriam problemas quanto a sua respeitabili-

dade perante a sociedade. No percurso em que as religiões ditas “puras” começaram a ressig-

nificar sua presença no Candomblé, a partir das referências religiosas mais antigas, em con-

traposição à prática da magia como forma “degenerada” das religiões africanas, como relata 

Capone (2004, p. 26), na sua obra A busca da África no Candomblé . Não sendo possível en-

quadrá-lo em nenhuma categoria específica dentro do sistema nagõ, Exu tem sido mal inter-

pretado.  

A figura de Exu na obra de Capone (2004, p. 28) é tomada como referência para cons-

truir uma dialética entre os discursos de pureza e impureza das religiões afro-brasileiras. Ao 

ser relegado às práticas de magia e feitiçaria, que inclusive são ligadas a objetivos maléficos, 

Exu foi simplificado pela noção cristã e pela maioria dos seguidores das religiões como ser 

nocivo, ao mesmo tempo em que pode ser utilizado na prática da magia como aquele que re-

solve os problemas materiais dos seres humanos e ajuda alguém mesmo que prejudique os 

outros.  

A presença de Exu na construção desta discussão do sagrado e profano, do bem o do 

mal, reordena o modo de entendimento da sua simbologia. Contudo, Exu está constantemente 

presente nas crenças populares como um orixá com o qual deve-se ter cuidado e zelo. Exu é 

aquele orixá associado à contestação, ao comportamento rebelde e irascível. Como as formas 

de controle moral e social são na sociedade, de forma geral, rígidas, ele é associado à trans-

gressão dessa ordem, como foi observado no sincretismo católico, criador da imagem do dia-

bo, ser do mal, disseminou uma imagem ruim de Exu, como se ele fosse o próprio diabo cris-

tão. Esta associação ao diabo, está ligada à etimologia da palavra em ioruba, Exu com a grafia 

Esu, vem de Su, jogar fora. Existe uma interligação que faz com que Exu tenha uma posição 
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primordial, sendo alvo de distorções, como é atestado historicamente. Segundo Verger (1981, 

p. 76), Exu é: 

 

de caráter irrascível, ele gosta de suscitar dissensões e disputas, de provocar 
acidentes e calamidades públicas e privadas. É astucioso, grosseiro, vaidoso, 
indecente, a tal ponto que os primeiros missionários, assustados com essas 
características, compararam-no ao diabo, dele fazendo o símbolo de tudo o 
que é maldade, perversidade, abjeção, ódio, em oposição à bondade, à pure-
za, à elevação e ao amor de Deus.  

 

A esperteza, sagacidade e agilidade são qualidades deste orixá, que passou do último 

posto ao primeiro na hierarquia do Candomblé. Porém, ele não é completamente bom, nem 

completamente mau. É, sem dúvida, o mais humano dos orixás; assim Exu é caracterizado por 

ter qualidades e defeitos. Afirma Verger (Idem) ser Exu uma entidade dinâmica, jovial, pelo 

que várias pessoas têm orgulho de usar seu nome na África.       

Outras referências sobre Exu são dadas por Prandi (2001, p. 4), o qual observa que os 

antigos missionários fizeram uma vaga referência a Príapo, o deus fálico greco-romano, que 

também é o guardião das casas, das praças e das encruzilhadas, protetor da família e patrono 

da sexualidade. Destaca Prandi que existem associações diversas que o comparam a outros 

santos católicos. Em Porto alegre, o orixá Exu identifica-se com Santo Antônio, pelas tenta-

ções sexuais, e São Pedro, o porteiro do céu. Em Recife, ele é associado a São Bartolomeu, o 

mensageiro, e na Bahia é Oxumaré, ou mesmo São Gabriel, o anjo da guarda.  Esta ligação é 

fruto do que conhecemos como sincretismo, mas é importante saber que existem diferenças 

essenciais, pois se tratam de religiões distintas e modos diferentes de simbolização. 

Por ser o orixá Exu representado pelo tridente, a moral cristã se encarregou de demo-

nizá-lo. Contudo, no Candomblé, os chifres são símbolos de poder ou de fecundidade, aliás 

como todos os chifres na natureza. Observa Bastide (1978, p. 172) que as estatuetas mais an-

tigas de Exu possuem um caráter fálico muito grande. O emblema característico de Exu é o 

ogó, “macete de madeira escura, com uma cabeça esculpida, terminando por um gorro recur-

vo para trás, enfeitado de búzios e contas” (CACCIATORE, 1988, p. 188). O ogó é adornado 

com couro, búzios e contas. No ogó estão as substâncias e poderes mágicos, que Exu usa para 

atacar os inimigos. O Ogó é também associado a representação de Obé Exu – a faca de Exu, 
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proprietário e senhor da faca. Para Santos (1986,p.164) este tal característica de Exu é por ser 

ele o “responsável pelo desprendimento ou pela ablação da porções do útero mítico fecunda-

do”. 

 

 
    FIGURA 3-Diferentes representações de Exu, segundo desenhos de Carl Áries Frobenius  
     (1913- vol. I: 228) reproduzidos por Abraham (1958, p. 774) e J. Wescott (1962,p. 340)   
    Fonte:Santos, 1986,p.256. 

 

 

 

FIGURA 4-Representação de Exu,ornamento com fileiras de búzios com o característico penteado faca-falo, 
tendo na mão o adé-iran; leva também a bolsa com os perigosos cacos de cabaça e outros objetos-signos que 
fazem parte do complexo simbólico de expansão crescimento e restituição. Fonte:Santos, 1986, p.254. 
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Exu detém inúmeros poderes, que fazem todo o sistema desta religião e das crenças 

assim sedimentadas circularem primordialmente sobre esse orixá. Bastide (1978, p.182).  ob-

serva que “Exu é, para nós, o elemento dialético do cosmos”. Isso faz com que busquemos os 

elementos que o simbolizam e como ele é representado no Candomblé. Mesmo que haja um 

desprendimento simbólico fora do sistema religioso, e sua ambigüidade permaneça, não se 

pode afastar dos seus elementos constitutivos e originais, pois são esses que balizam sua con-

dição existencial e contribuem para o desfazer da mascarada visão de diabo construída desde 

o ínicio do século XX até 1950 (CAPONE, 2000, p. 33). Assim é que antropólogos como Ro-

ger Bastide e Juana Elbein dos Santos têm defendido seu papel de mensageiro e transportador 

da força divina, o axé. Podemos entender melhor alguns símbolos de Exu nesta citação de 

Santos (1986, p.164): 

 

Sendo interação e resultado, Èsù está profundamente associado à atividade 
sexual. O falo e todas as suas formas transferidas, tais como o gorro tradi-
cional com sua longa ponta caída, os vários estilos de penteados, em forma 
de crista, de longas tranças ou rabos de cavalo caindo pelas costas, seu Ogo, 
ou maço, sua lança, dos quais vários autores tratam longamente e que figu-
ram em quase todas as representações de Èsù, são símbolos de atividade se-
xual e de reprodução como resultado da anterior. As numerosas cabacinhas, 
representação deslocada dos testículos, sublinham ainda mais claramente sua 
preocupação com a atividade sexual. Este aspecto de Èsù é muito conhecido, 
provavelmente o aspecto mais comentado, e aquele que mais escandalizou os 
primeiros missionários e viajantes. O seu Ogo e as formas-símbolos de des-
locamento fálico confundem-se com a representação do Òbe Èsù – a faca de 
Èsù – que nos leva ao aspecto de Èsù Olòbe, proprietário e senhor da faca, 
responsável pelo desprendimento ou pela ablação das porções do útero míti-
co fecundado.  

 

Exu está associado ao corpo que vive o drama da vida e das contradições diárias, da 

nudez e do conflito entre as necessidades, prazeres corpóreos e as exigências da alma. Para o 

povo-de-santo, aqueles que fazem parte do Candomblé, como diz Rita Amaral (2002, p. 73) 

 

o corpo representa, no Candomblé, um eixo de forças que devem estar (e se 
não estão, devem ser postas) em equilíbrio. A pessoa pode ser pensada, por-
tanto, como resultado do equilíbrio das diversas partes do corpo e também 
do equilíbrio entre o mundo material e o mundo dos orixás. 
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Para os iniciados no Candomblé, as doenças do corpo são justificadas pela debilitação 

do axé, por isso Exu é também o que trabalha ao lado de Ossain, na cura das doenças. As er-

vas têm poder de cura e estão associadas entre os diversos orixás. Cada planta ou erva serve 

para uma determinada função. Para que se restabeleça o equilíbrio, a mãe ou pai de santo 

prescrevem ebós, banhos, chás feitos de ervas para a pessoa, observa Amaral. 

Ressalta Capone (2004, p. 24) ser Exu o símbolo poderoso das contradições trazidas 

pela sociedade atual, identificado por aqueles que usam alguns referenciais das religiões de 

origens africanas, no tratamento dos infortúnios e das dificuldades da vida cotidiana. O Exu é 

o que “encarna o herói ambíguo, o trickster, cujas armas são a esperteza, a mobilidade, a sor-

te”, assim considera Capone (Id., p. 26). Indivíduos modernos, cheios de insatisfação se ape-

gam a Exu, como o mensageiro que atende às súplicas materiais. Este contexto, que utiliza do 

signo Exu nas práticas da chamada magia branca, se distancia das questões religiosas tradi-

cionais. 

É fundamental, para construir esta interpretação, entender o modo como Exu é perce-

bido no Candomblé, e sobretudo pelo seu trânsito entre o mundo sagrado e o profano. Por ser 

avesso às classificações, ele é mais um intérprete do que propriamente um orixá. Exu mobili-

za e transgride os padrões, ele é o elemento regulador da vida.  

Exu está perto dos deuses e das pessoas, levando as oferendas, trazendo as bênçãos, 

interferindo na ordem, mesmo quando é ignorado, ou transgredindo as regras para que a di-

nâmica da vida possa continuar. Exu, para Cravo Neto, compreende “a imaginação tática do 

homem no universo”, nas relações mundanas; ganhar, perder e se atrapalhar com o mundo, 

assim o Exu simboliza estas contradições, comanda o movimento do corpo no espaço e repre-

senta toda a incompreensão atual. O Exu, fala o artista, é que aquele que excita as relações no 

mundo. Ao mesmo tempo em que se reporta à cultura religiosa do Candomblé, leva em consi-

deração o espaço que o cerca, que é o mundo profano. Nada escapa a Exu, sua força é que faz 

a energia do corpo circular e ser transportada. Presente em tudo que se mobiliza: os corpos, os 

desejos, a própria vida. 

Exu é o conflito, o bem e mal ao mesmo tempo, a mudança, o movimento, o nascer e o 

morrer. No contexto da vida mundana, ele está associado àquelas pessoas marginalizadas, os 
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malandros, as prostitutas, a comportamentos ousados e contestadores, todos os que apontam 

para um deslize mundano, que deixa o corpo se expressar sem muitas amarras, que podem 

realizar pelas fraquezas humanas, pelo lado mais instintivo e libidinoso, daqueles que não se 

enquadram na ordem estabelecida pela sociedade, a qual provoca suas próprias discrepâncias 

e feridas. 

É na identificação dos traços de Exu, seus aspectos conceituais e formais, que se pro-

põe construir uma interpretação que venha se aproximar das características do espírito barro-

co. Ao selecionar alguns de seus aspectos mais marcantes,  teremos as referências necessárias 

para a construção desta dissertação, buscando a interpretação e manifestação dessas caracte-

rísticas. Em algumas imagens, Exu pode ser reconhecido simbolicamente como o porteiro do 

céu, anjo da guarda, mensageiro, aquele que vive ao ar livre, o orixá da comunicação. É tam-

bém aquele que é transgressor, rebelde, irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, 

esperto, sagaz, ágil, jovial, masculino e feminino, fálico, símbolo da fecundidade e a sexuali-

dade, a divindade do fogo, da energia, dos opostos, das cores: branco, vermelho e o preto. 

Não dá para entender Exu sem compreender esses aspectos. O desvendar de alguns de 

seus atributos originais faz com que se entenda o caráter simbólico das imagens de Exu, por 

ser o mais humano dos orixás. Mesmo que as interpretações sobre Exu tenham sido reconstru-

ídas, um pouco de cada vertente ideológica permanece. Não cabe aqui problematizar sobre os 

discursos antropológicos, mas colher, dentro de algumas visões, as mais controversas, opini-

ões sobre o legado da figura de Exu. O mesmo que é uma entidade religiosa, contribui como 

ser mítico na sociedade que se movimenta em diálogo constante com as origens e refaz suas 

manifestações, aglutinando aquilo que a alimenta.  

 

 

1.2 O sagrado e o profano 

O trabalho de Cravo Neto se vincula à referência do sagrado e profano que é fruto des-

sa sua ligação com a religião. As imagens que ele realiza são capazes de promover uma dis-

cussão sobre suas implicações entre o sagrado e o profano, pois a proposta que se realiza no 

livro de fotografias sugere esta dualidade. Trata-se de imagens que trazem o lado profano do 

Exu e que mostram a interpretação de um orixá ligado ao mundo, fora do espaço sagrado. A 



 

 

29 

dualidade identificada entre sagrado e profano só pode ser percebida dentro de uma perspecti-

va religiosa, como fala Ordep Serra (2000, p. 53). Assim, o termo profano só tem sentido por-

que existe o sagrado. A referência que se tem do sagrado e profano, por exemplo, é fruto das 

questões que colocam a necessidade da religião em relação à vida material. É necessário, en-

tão, para entendimento da obra Laróyè, uma breve reflexão sobre como essas referências par-

ticipam deste trabalho. Como o Candomblé rompeu com alguns preconceitos e como as mani-

festações culturais profanas ajudaram na popularização da religião? Qual seria o ponto de 

partida para entendimento dessas relações? Essa seria uma reflexão e um questionamento que 

permeiam este trabalho. 

Segundo Ordep Serra (2000, p. 54), é do ponto de vista etimológico que a palavra 

“profano” encerra uma ambigüidade. Profano surge de profanum, pro ligado ao nome fanum 

(templo, “lugar sagrado”) “aquele para quem não há nada de sagrado, nada pode considerar 

profano. A religião é que divide o mundo em dois domínios” (SERRA, 2000, p. 54). Talvez 

viver nesta dualidade seja a condição de existência do homem. Contudo, busca-se aqui dar 

alguns exemplos nos quais é apresentada tal dualidade, e como acontecem estas relações com 

o Candomblé, para que se possa compreender o jogo interpretativo na obra de Cravo Neto. A 

visão que pode ser desenvolvida num estudo desta natureza está diretamente ligada à constru-

ção dialética. O artista busca no espaço profano as imagens que venham a manter essas rela-

ções com o Exu na condição de que ele é um orixá, mas que cria uma tensão entre os dois 

mundos, espiritual e material.  

Para Mircea Eliade (1996), em sua obra O Sagrado e o Profano, essas duas referências 

são modalidades de ser no mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao lon-

go da história. Elas seriam situações opostas. O sagrado, segundo Eliade “equivale ao poder, à 

realidade por excelência”. Assim pela oposição existente, seria estabelecido um simples con-

flito entre sagrado e profano ou há uma coexistência que dinamiza o estar no mundo? Para 

Eliade, o mundo profano é uma descoberta recente na história do espírito humano. Com o 

sagrado funda-se o mundo, e não pode nascer da homogeneização e relatividade do espaço 

profano. O profano se dá na recusa da sacralidade, purificada de toda pressuposição religiosa. 

O autor fala do papel da igreja no espaço da cidade, ilustrando a porta da igreja como frontei-

ra entre o espaço sagrado e o profano; assim eles se comunicam na passagem entre dois espa-

ços. Tais discussões estão intimamente ligadas ao contexto a ser estudado, porém serão toma-
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das apenas como referência, no sentido de que a problemática aqui colocada extrapola este 

espaço.   

É fundamental que se compreenda a existência de várias referências que interagem 

nesta visão sobre o mundo. Hábitos e crenças de várias origens africanas e européias constro-

em uma multiplicidade de manifestações culturais. Ao pensar que as premissas do sagrado e 

do profano coexistem na construção de uma cultura afro-baiana, é necessário entender tam-

bém que, para o Candomblé, esta dualidade não funciona como se prega no catolicismo, reli-

gião trazida pelos portugueses, que teve grande espaço no Brasil na consolidação de saberes e 

modos de conduta. A religião católica, como modelo da cultura branca, é segundo Prandi 

(1996, p. 69), desinteressada de conteúdos formadores da pessoa para o mundo profano, ao 

contrário do Candomblé, religião dos povos negros, que, com um senso estético elevado, co-

mo considera Prandi, constrói estas relações que extrapolam os limites do sagrado. Pode-se 

compreender esta dicotomia sagrado/profano nesta referência à questão religiosa e a tudo o 

que contraria seus dogmas e a moral pregada dentro do sistema religioso.  

As religiões, afirma Marco Aurélio Luz (2000), são as instituições que irradiam os 

processos culturais múltiplos capazes de destacar a nossa identidade. Salvador torna-se refe-

rência nacional para todos os que querem conhecer o Candomblé; é uma a cidade de ebulições 

culturais como um lugar em expansão e sempre a revelar algo para as novas gerações. Não se 

vê só como um lugar da bênção dos orixás, mas também da dualidade entre sagrado e profa-

no, religião e magia, das energias e dos ritmos africanos. Ao mesmo tempo em se que fala que 

Salvador é a “Roma Negra”, pela representação dos deuses do Candomblé, ela é também a 

cidade da festa, da alegria, do carnaval e da magia. 

Se a religiosidade é a base dessa cultura, é também a partir dela que é constituída uma 

forma de pensar, que é resultante das relações com a cultura cristã, no choque com as culturas 

africanas. Fala-se culturas africanas por se entender que é resultante do encontro de vários 

povos de um mesmo continente; então existe também uma diversidade que não pode ser redu-

zida no singular. Resultantes desses entrelaçamentos, os próprios negros conviveram com 

pessoas de nações diferentes. Crenças que eram válidas para alguns não serviam para outros, 

mas, mesmo assim, foi-se criando uma convivência, por vezes conflituosa, porém capaz de 

absorver um pouco de cada cultura. 
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As práticas de magia, por exemplo, sempre foram vistas a partir de uma relação confli-

tuosa com o sagrado; quer dizer, utiliza-se o poder sobrenatural, inclusive para aqueles que 

não têm nenhuma ligação com a religião, mas se acredita nas forças que advêm dela, para 

realizar vários desejos, por vezes maléficos. Assim, as referências trazidas pela cultura cristã 

são confrontadas pelas forças mágicas assimiladas, como sendo originárias do Candomblé. No 

processo de repressão da cultura negra, a magia foi combatida pelo Estado, tomadas como 

formas de alcance de satisfações humanas por meio de rituais que pudessem favorecer a al-

guns e prejudicar a outros. A magia invoca forças sobrenaturais para alterar uma determinada 

ordem, por isso seria coisa do demônio. Não se pode perder de vista que práticas de magia 

também eram feitas na cultura ibérica em tempos passados, então não é um privilégio apenas 

dos negros. Novas religiões surgiram baseadas na cultura africana, mas se integraram às ou-

tras de origem européia, assim como aquelas de origem indígena. Porém, a “oficialidade” 

católica, ao lado do Estado, perseguia vários cultos, no sentido de reprimir tais práticas. 

A imagem de Exu sempre resultou em muitas polêmicas quando se trata desse contex-

to. Por ser o orixá que estabelece uma relação do mundo dos orixás com o mundo dos ho-

mens, é também ele quem mais se envolve na resolução dos problemas mundanos; quem e-

xerce um papel central na realização da magia. Bastide (1978, p.171) argumenta que 

 

Exu presidia a magia na grande revolta dos escravos contra o regime de o-
pressão a que estavam submetidos, tornando-se protetor dos negros (magia 
branca), ao mesmo tempo em que dirigia cerimônias contra os brancos para 
enlouquecê-los, matá-los, arruinar as plantações (magia negra). 

 

Era assim que os negros apostavam no poder da magia para amansar os senhores de 

engenho, perturbá-los – acreditavam os escravos. Neste aspecto, Exu tem uma importância 

muito grande quando se trata de revisar as questões que envolvem as relações entre o sagrado 

e profano. Antes dos estudiosos modernos se debruçarem sobre o resgate de alguns simbolis-

mos de Exu para o Candomblé, sempre se expressou uma aversão à sua imagem. Ele seria o 

orixá que provoca o conflito, a discórdia, a dor, o mal. Sua imagem sempre trouxe inúmeras 

controvérsias, como já observado, pois, ao mesmo tempo em que a religião seria aquele espa-

ço da bênção do equilíbrio espiritual, reconheceu-se em Exu a representação das tentações 

mundanas, que perturbam as pessoas. Exu foi visto como aquele que “trabalha para os dois 
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lados”, o bem e o mal. Porém, não se pode dizer que o mundo profano represente o mal, mas, 

como é o espaço dos conflitos, é nele que tudo é possível, tanto para os que querem fazer coi-

sas ruins ou “proibidas”, quanto para aqueles que querem fazer o bem. Segundo afirma Eliade 

(1992), o espaço profano é o espaço da relatividade, representando assim interesses divergen-

tes. Não há um centro que o regule como na religiosidade. 

Exu, ao mesmo tempo em que tem funções nos rituais e no acontecer do Candomblé, é 

utilizado no contexto profano quando se ocupa na resolução dos problemas dos homens, atra-

vés das práticas de magia, como já dito. Ao simbolizar o movimento, ele possibilita esse cho-

que de mundos diferentes, pode-se assim dizer, mundo espiritual e mundo material. Exu ma-

nifesta-se tanto no sagrado como no profano.  

Os batuques e danças nas festas profanas têm uma referência muito forte nos rituais do 

Candomblé; a estética que se exporta para fora do terreiro cria a dialética sacro-profana. Não 

se quer aqui simplificar certas questões, pois, mesmo que haja algumas similaridades, é por 

conta dessa abertura que isso se dá, não no sentido de que as coisas se misturam aleatoriamen-

te, mas que é a partir do sagrado que o profano também se realiza, já que um só tem sentido 

na existência do outro. Salvador, como cidade que faz emergirem muitas dessas energias, traz 

as contradições simbolizadas por Exu e pela dualidade sagrado/profano. 

Muitas vezes evocados apenas como ingrediente estético, os elementos formadores do 

Candomblé se fazem presentes na sociedade, fora de seu sistema religioso. Salvador é o lugar 

em que o sagrado tornou-se algo vinculado a quase tudo que se toca; mesmo que reinventado 

como magia no imaginário popular, não escapa às manifestações culturais que aqui se dão 

com forte influência africana.  

O que está presente neste mundo tem relações fortes com o mundo espiritual. É assim 

que no Candomblé se fazem muitos dos seus preceitos, considerando a natureza e o ser huma-

no como elementos intrinsecamente ligados ao imaterial e ao transcendental. Na Bahia, pouco 

se faz sem considerar tais forças. Mesmo no Candomblé, as energias que emanam do mundo 

material estão diretamente ligadas ao mundo espiritual. Luz (2002, p.70) descreve o Candom-

blé como 
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uma linguagem estética simbólica, onde matéria, forma, textura, cor, gestos, 
som, movimento, cheiro, sabor expressam uma complexa taxonomia cosmo-
gônica, promove os vínculos comunitários dos fiéis reunidos compartilhando 
paixão, emoção e elaborações de mundo, vivências que aplacam a angústia 
dos mistérios do existir pela religião.  

 

Há um trânsito dessa múltipla sensorialidade da religião com o mundo profano, que 

estabelece novos rituais. Percebem-se essas relações do sagrado e do profano tanto na cotidia-

nidade como nas relações nas festas populares, chamadas “de largo”, as lavagens e o carnaval. 

Contudo, as festas de largo estão ligadas a algum santo católico e/ou orixá, como também a 

toda comemoração popular nas ruas, regada de muita bebida, comida, músicas e danças. Or-

dep Serra fala dessas relações em que a festa de largo “pode ser considerada uma situação 

ritual contraditória: os cenários onde tem lugar circunscrevem procederes opostos, embora 

igualmente festivos” (2000, p. 57-58). 

Tomando a experiência do carnaval, festa profana que aglomera grandes multidões e 

ocupa espaços maiores, temos uma referência de manifestação popular onde a festa engloba 

as maiores dimensões de “profanidade” que podemos ver na Bahia. O carnaval acontece em 

fevereiro, tem aproximadamente uma semana de festa e termina cada vez mais tarde, na quar-

ta-feira de cinzas, dia santo. É na quarta-feira de cinzas que se inicia, pelo calendário católico, 

a Quaresma, que termina na sexta-feira santa. A festa de carnaval não está vinculada a um 

santo ou orixá, mas parece manifestar todas as forças humanas e espirituais desta cidade.  

Afonso Romano de Sant’anna (2000, p. 171) relata que a origem da palavra carnaval 

está diretamente ligada ao carro naval, do latim carrus navalis, carr navale, char naval, que 

surgiram nos tempo das naumaquias romanas e espanholas. A palavra também tem origem na 

carne vale, tempo destinado ao uso da carne. O carnaval surge na Bahia com influência do 

entrudo português, que se destinava à brincadeira agressiva e desfiles nas ruas, logo antes do 

início da Quaresma – período referente aos quarenta dias que antecedem a morte de Jesus 

Cristo, para os cristãos. Ou seja, antes que todos se colocassem em jejuns e orações pela mor-

te de do filho de Deus, acontecia essa forma de expressar seus desejos mais carnais, para de-

pois entrar num estado de abstinência e purificação.  

Antônio Risério considera que “a natureza festiva da vida baiana nunca se deixou con-

ter dentro dos limites das festas oficiais, patrocinadas pelo poder laico ou religioso” (2004, p. 

172). Nas festas profanas, realizam-se os prazeres corporais nas danças, na embriaguez e no 
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toque dos corpos. Danças como o lundu e a umbigada existentes no século XVII são, como 

observa Risério, “convites explícitos aos prazeres do sexo” e têm grandes proximidades com 

as danças que aparecem nas festas baianas atualmente. 

Nas festas religiosas, sempre se utilizou também muita teatralidade, como carros ale-

góricos que desfilavam nas procissões, cheios de alegorias, músicas e fogos de artifício. A-

creditavam os jesuítas no poder de persuasão do teatro que se armava, para gerar mais devo-

ção e prestígio. A apresentação é teatral, pois constrói um nível de representação que atrai e 

aguça os sentidos, que causa emoção e entusiasmo, fantasias com muito brilho, cores, exage-

ros os mais diversos. A origem do carnaval se mistura na própria relação de sagrado com o 

profano, nas mesmas condições em que a tradição religiosa usava artifícios estéticos ligados à 

prática das festas profanas. 

O carnaval vai crescendo ao longo dos séculos em Salvador, criam-se os blocos e to-

das as formas de desfile com fantasias. Os grupos negros organizam o primeiro Afoxé12 no 

final do século XIX, dando outro colorido africano ao carnaval, forma de afirmação étnica 

que irá tomar corpo no século XX. O carnaval realiza a grande catarse humana de festa e con-

tradições. 

Foi nos anos de 1950 que Dodô e Osmar inventaram o Trio Elétrico, que se tornou de-

pois um caminhão que dá sustentação às bandas. Naquela época, os inventores se dirigiam à 

Igreja do Bonfim para abençoar o Trio. Serra comenta que, de acordo com depoimentos, a 

bênção não era oficializada por um sacerdote. Góes (apud SERRA, 2000, p.67) descreve tal 

acontecimento: 

O espetáculo tem início com todos os músicos a postos, sobre o caminhão i-
luminado, executando o Hino do Senhor do Bonfim para então começar a to-
car, sob proteção sagrada, o profano repertório.  

 

                                                 
12 “É uma festa semi religiosa, realizada como uma obrigação por elementos de certos Candomblés. Antes de sair 
à rua há um padê para Exu não perturbar o desfile que se assemelha em parte, ao maracatu, ou melhor se asseme-
lhava-se, pois os reis e rainhas parece não fazer mais parte do afoxé. Os Candomblés mais tradicionais o conde-
nam. Há cantos que antigamente eram em ioruba e que hoje são em português misturado com essa língua africa-
na – e danças. O afoxé – que parece ter tido também influência da coroação de “Reis de Congo” – sai todo car-
naval, mas não se misturam a outros blocos carnavalescos... Após muitos anos os afoxés renasceram com “os 
filhos de Gandhi” (CACCIATORE, 1988, p.  40) 
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Depois dos dias de folia, os trios se encontram rodeados daqueles mais fervorosos fo-

liões para cantar o Hino do Senhor do Bonfim, no final da festa, fato que se tornou uma tradi-

ção. Descreve Serra (2000, p. 68): “celebrando uma confraternização de que os foliões parti-

cipavam reverentes e emocionados”, pois é assim que “no apagar do festejo, o sagrado reapa-

rece”. As culturas de religiosidade e de festa se aproximam como algo natural. Para acontecer 

a grande felicidade do carnaval seria preciso pedir a bênção, como se depois de tanta festa, 

comilança, bebedeira, shows de sensualidade, orgias e confusões, tivessem que agradecer aos 

deuses, ou simplesmente ao Senhor do Bonfim (Católico) ou a Oxalá (orixá do Candomblé). 

É o acontecer livre e espontâneo, de catarse, de celebração da vida sem castigo – é assim que 

todos desejam. 

O relato dessas manifestações culturais que acontecem em Salvador é o exemplo mais 

claro e mais contundente da percepção do sagrado e profano – da construção de um modo de 

relacionamento que favorece o que é divino, e o que é exclusivamente deste mundo material. 

É, sobretudo, essa construção cultural e ideológica que caracteriza, de alguma forma, o que 

chamamos de afro-brasileiro e mais especificamente afro-baiano, das bases das culturas dos 

negros, que se entrelaçam com outras referências aqui presentes.  

Na década de 1960, no contexto da contracultura e da rebeldia, como também dessa 

nova atenção mais sensível para um mundo sufocado pelo progresso material, se inicia um 

novo momento para uma democratização do Candomblé. É o olhar para o exótico, o diferente 

e o original. Assim é que muito valor se propaga pelas referências, sobretudo a afro-baiana, 

difundida pelas artes, como a literatura de Jorge Amado, a música de Ary Barroso e de Dori-

val Caymmi, nessa época já consagradas; ou nos baianos que despontam no cenário musical 

nacional, mais tarde, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa, que 

louvam em músicas a Bahia e o Candomblé.  

 Nessa popularização é que muitos buscam a proteção dos orixás, saber da mãe-de-

santo o seu destino, pelo qual o Candomblé se preocupa, sobretudo pelas questões místicas 

que envolvem o oráculo de Ifá também conhecida como Orunmilá13, a entidade patrona do 

conhecimento e da revelação dos destinos. Contudo, aqueles que se predispõem a se iniciar 

                                                 
13 Ifá é o orixá da adivinhação e da sabedoria. “A principal função do oráculo consiste em fornecer uma resposta 
às necessidades de indivíduos a fim de restaurar e manter o desenvolvimento de uma vida harmoniosa para os 
que o consultam” (SANTOS, 1986: 166). Segundo Santos, existe uma relação íntima entre Ifá e Exu, pois todo o 
patrimônio e a sabedoria ancestral ficariam imóveis sem Exu. Como tudo, o oráculo só funciona com o axé das 
forças e funções de Exu para atuar e se expressar. 
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participarão de uma religião que exige dedicação e doação. Seus ritos pedem uma imersão 

profunda de transes, que exigem, inclusive, gastos financeiros para a realização dos sacrifí-

cios, nas roupas, nos ingredientes. 

A dualidade do sagrado e do profano vem respaldar determinados aspectos existentes 

na obra de Cravo Neto, através do jogo interpretativo da imagem de Exu. Pois mesmo que 

suas identificações venham do Candomblé, as imagens que serão analisadas nesta pesquisa 

têm um teor profano, pois não foram feitas dentro do espaço religioso, salvo raras exceções. 

Os limites do sagrado e do profano são visíveis no momento em que a divindade de Exu é 

entendida nesta ambigüidade mundana, o orixá que está na fronteira, tanto do lado religioso 

quanto do lado profano. 

 Se, por um lado, a obra de Mario Cravo Neto busca as referências do Candomblé, e-

xiste uma leitura construída pelas condições culturais entre o sagrado e o profano. Pode-se 

estabelecer uma dinâmica com a discussão do papel da fotografia quando evoca a mitologia 

religiosa, mas que é, sobretudo, na revelação das formas humanas e no espaço vivido pelos 

soteropolitanos, espaço que extrapola a religião, que aglomera todas as relações humanas, em 

que se realiza o destino desta gente. 

A realidade de Salvador serve de pano de fundo para a poética do artista, que procura 

interpretar os signos da mitologia do Candomblé, a partir do contexto da vida mundana. Cra-

vo Neto busca referências para sua arte, no convívio com a cidade, e volta seu olhar para as 

pessoas que aqui moram, seu modo de vida, o trabalho, suas festas, o dia-a-dia nos lugares 

onde a ociosidade abre caminho para a brincadeira, o reconstruir constante dessa cultura, nas 

relações sociais e o reviver do legado africano, que mostra o enigma e as tentações de Exu. 
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II. A IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

2.1 Discutindo princípios: realidades da fotografia 

        Ao estudar a fotografia, deparamo-nos com uma necessidade de se investir em reflexões 

que perpassam pelas circunstâncias nas quais ela foi criada até suas implicações estéticas e 

teóricas. Tomaremos como base alguns princípios como o de primeira e segunda realidades, 

como também de realidade exterior e de realidade interior, noções extraídas de Realidades e 

ficções na trama fotográfica, de Boris Kossoy (2002). Esta é uma das mais recentes publica-

ções do professor que escreveu muito sobre fotografia, inclusive sobre a investigação histórica 

da fotografia no Brasil. Kossoy retoma, nessa obra, tais conceitos, alimentando questões que 

interessam aos estudos sobre a iconografia e iconologia das imagens. O autor busca compre-

ender, através de incursões teóricas, a natureza ficcional implícita na imagem fotográfica. 

Consideram-se também alguns conceitos do código fotográfico que fundamentam sua condi-

ção de signo visual e a dinâmica estabelecida pelo fotógrafo para construção da imagem. Pro-

põe-se, então, trazer neste estudo estas contribuições teóricas que ajudam a sustentar a foto-

grafia como um produto visual que interessa à indagação sobre sua maneira de representar 

uma indissociabilidade entre o documento/representação, que produz um objeto de fruição 

estética. 

         Para entender o processo de construção de realidades, é necessário saber que a imagem é 

selecionada num tempo e espaço determinados e que irá constituir um documento de algo que 

aconteceu, porém ele não pode ser entendido independentemente do processo de construção 

da representação (Kossoy,2002). A representação constituirá no resultado obtido pelo fotó-

grafo a partir das etapas de execução da imagem a ser abordada mais adiante. É fundamental, 

a partir de agora, promover uma discussão dos pricínpios que Kossoy usa para a compreensão 

da fotografia. 

         A existência do que Kossoy chama de primeira realidade é aquela em que está incluída 

a imagem selecionada, como sendo o espaço vivido pelas pessoas, o ambiente em que elas 

estão, as circunstâncias, a história particular na qual aconteceu o assunto de que a imagem 

trata, dentro de um espaço-tempo ocorrido, esta realidade é o próprio passado. A primeira 

realidade também está ligada  “às ações e técnicas levantadas a efeito pelo fotógrafo diante do 
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tema - fatos que ocorrem ao longo do seu processo de criação” (KOSSOY, 2002, p.36). É 

exemplificando tal situação, a primeira realidade em Laróyè é o espaço da cidade de Salva-

dor, os lugares específicos dentro desta mesma cidade, assim como a paisagem urbana e natu-

ral, com o contexto da vida das pessoas ali encontrado pelo fotógrafo. Toda e qualquer ima-

gem contém uma história interna, uma realidade interior, ou seja, o conjunto de circunstân-

cias e motivações implícitas no momento congelado; esta realidade interior é inacessível e se 

confunde com a primeira realidade, diz o autor.  

  Segundo Kossoy, a fotografia é uma representação a partir do real, como já foi ana-

lisado anteriormente, que estabelece uma relação de ambigüidade pela dualidade entre reali-

dade e ficção em que se encontra a imagem. A fotografia é fragmento, um traço, um corte, 

uma marca, um índice do real, usando um termo da semiótica peirciana. A função indicial 

corresponde ao entendimento da relação do signo com o seu caráter de existência, relação de 

conexão real, de contigüidade física. O índice tem a ver com um fato real, é como uma pegada 

na areia, uma fumaça que indica fogo, que depende do objeto físico para se realizar. A foto-

grafia depende da exposição da película sensível à luz e de que algo tenha sido captado do 

mundo físico, por isso tem esta natureza indicial.  

A fotografia também é um ícone, do ponto de vista do seu caráter analógico, mantém 

uma relação de semelhança com o referente, ou seja, por mais que a fotografia ateste uma 

determinada situação ou pessoa, ela apenas contém alguns caracteres de semelhança com a-

quilo que ela se refere. A fotografia é um produto iconográfico com elevado grau de seme-

lhança com o referente que lhe deu origem. O sentido que a imagem oferece é sempre pela 

abertura com o mundo natural, mas também pelo jogo imaginativo por ela proporcionado. O 

jogo a partir das realidades construídas por ela, criadas na mente do receptor, dando formas 

significativas quantas forem possíveis. Entendidas estas noções do signo é que se processa 

também a interpretação da sua tensão realidade e ficção. 

Na seleção das imagens deste estudo aparecem algumas reflexões sobre a cena esco-

lhida. O fotógrafo, na sua atuação, estabelece inúmeras relações com o referente, relações 

capazes de desencadear novos conceitos. Ao cortar uma determinada cena, o fotógrafo exclui 

automaticamente tudo o que há em volta. Assim é que se opera a criação e se constrói a ima-

gem fotográfica. 
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A segunda realidade é aquela resultante do registro criativo, da escolha e do corte, 

uma realidade fixa e imutável, que é o objeto em análise nesta abordagem. Para a construção 

desta segunda realidade, é necessário um conjunto de ações e técnicas que favoreçam a cons-

trução da imagem. Antes que a imagem se concretize, é necessário que o fotógrafo escolha o 

assunto, selecione os equipamentos, se posicione diante de uma determinada situação e recor-

te uma determinada cena, um ângulo e um momento determinado, as condições de luz etc. 

Depois que  aperta o botão da máquina, ele parte para um segunda etapa, que é a seleção de 

produtos e suportes para fixação, como também a técnica que vai dar a “atmosfera” almejada, 

decorrente destas ações e escolhas dentro do laboratório. A imagem é, assim, o resultado da 

capacidade como também das motivações e conhecimentos que o fotógrafo tem sobre estética, 

suas intenções, sua visão em relação às coisas, sua ideologia. É contando com o repertório 

técnico e estético do fotógrafo que se obtém uma determinada imagem, uma segunda realida-

de.  

         Nas imagens de Laróyè, esta segunda realidade está ligada ao olhar que Cravo Neto 

expressa, dentro das condições que lhe são oferecidas, como também daquela que o fotógrafo 

cria para obter suas imagens. É essencial compreender essas questões, para a interpretação da 

manifestação artística, pois é em decorrência das experiências acerca do signo estético que o 

artista busca desmontar as referências em direção ao Exu, presentes nestes olhares e poses aí 

recortados. Fotografando as pessoas de Salvador, Cravo Neto cria uma relação poética entre as 

pessoas representadas e as simbologias do Exu, que pode ser considerada a segunda realidade. 

           São as pessoas desta cidade que aparecem nas fotografias, mas também são as mesmas 

que favorecem a manifestação simbólica do Exu. A fotografia, neste caso, possibilita uma asso-

ciação imaginativa entre a realidade descortinada pelo artista, como motivação para conhecer 

melhor o mito de Exu em Salvador. A partir de alguns exemplos, como serão apresentadas no 

próximo capítulo, pode-se descobrir em detalhes o que é relevante nas fotografias em relação 

ao Exu, pois é onde pode encontrar a imaginação. Assim é que “se por um lado o signo é uma 

construção/invenção, por outro lado, a interpretação, não raro, desliza entre a realidade e fic-

ção” (KOSSOY, 2002, p.140). 

A segunda realidade seria uma ficção criada pelo fotógrafo, uma realidade exterior, 

tomada de um contexto, mas que adquire uma certa autonomia, pois está aberta a diversas 

interpretações. Depois de realizada a imagem pouco pode-se afirmar sobre as circunstâncias 

originais, pois há um conjunto de estratégias que favorecem a dada imagem. É sabido que o 
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trabalho que precede a fotografia é resultado de muitos artifícios de encenação, organização 

do espaço, dos elementos que irão compor, do comportamento das pessoas e de como o artista 

foca e congela a imagem. 

Ao tomar como referencial estas questões acima descritas no livro Laróye, pode-se 

considerar que os instantes em que as imagens são captadas, os vários enquadramentos e a 

produção figurativa, constroem uma poética visual, sobretudo a partir da composição que é a 

forma escolhida que o fotógrafo pôde ou quis realizar. A composição está diretamente ligada ao 

contrato que o fotógrafo estabelece com seu referente. O espaço representa, de certa forma, tudo 

o que ficou para trás, o mundo e as outras pessoas que não cabem no espaço da fotografia. A 

composição é formada de diversos ângulos, pode-se assim entender, o campo de visão que o 

fotógrafo se situou, de cima, de frente, de baixo, montando o perfil da cena, de onde ela foi vista 

ou como o fotógrafo posicionou a máquina, é também o ponto que faz dinamizar o olhar do 

espectador e que mobiliza sua interpretação.  

É entendendo o papel desta segunda realidade, fruto da criação do fotógrafo, que se 

compreende também a fotografia como algo que está condicionado à imaginação. Ao refletir 

sobre sua condição sígnica, a fotografia oferece uma discussão entre esses processos de en-

tendimento sobre seu papel artístico, ou seja, seu modo particular de expressar uma espiritua-

lidade, um gosto. A atividade do fotógrafo é de criação desta segunda realidade. A criação 

como a reinvenção deste espaço visual com a articulação dos mecanismos técnicos que a má-

quina dispõe a seu favor, mas sobretudo através da sua sensibilidade ao coordenar e expressar 

suas intenções, seu olhar. Se assim não fosse, “nós seríamos incapazes de registrar a realidade 

se não pudéssemos ao mesmo tempo criá-la, destruí-la, deformá-la: a ação humana é ativa e 

por isso as nossas representações tomam ao mesmo tempo de reflexo e refração” 

(MACHADO, 1984, p. 49). As imagens interferem no modo como as coisas são vistas e ofe-

recem a possibilidade de imaginação de outro mundo a sua volta. 

No contexto da obra de Cravo Neto, é importante salientar que os aspectos icônicos da 

imagem, como as qualidades das cores, as luzes e sombras são elementos importantes para a 

compreensão da simbologia proposta. A dualidade entre ícone e índice se faz no seu modo de 

recepção e interpretação dos códigos. Quando se considera a questão simbólica, o processo de 

interpretação avança, buscando ampliar o potencial que a imagem detém para a abertura de 

novas visões sobre o objeto representado. Como signo de recepção, a fotografia exige do es-
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pectador o empenho de decodificar a imagem, no sentido de que é resultante de um esforço cria-

tivo.  

A abertura que a imagem fotográfica proporciona no campo da significação atesta sua 

natureza semiótica. É através do jogo interpretativo dos signos revelados que se constrói uma 

determinada concepção imagética e de sentidos. É, sobretudo, a presença de um discurso que 

envolve a imagem a partir da maneira com esta sendo concebida, pois todos os artifícios téc-

nicos são usados no intuito de tornar aparente muitas vezes um detalhe e um foco de luz espe-

cífico. Considerar os aspectos formais e estéticos da imagem assim produzida é construir uma 

compreensão da sua artisticidade, a partir dos seus princípios constitutivos, composição, for-

mas, como também seu sentido poético, ou seja, o programa ou discurso proposto pelo artista. 

A fotografia, vale ressaltar, é antes de qualquer coisa uma reunião de luzes, sombras, linhas e 

cores que compõem uma determinada forma no espaço bidimensional em contraponto ao es-

paço tridimensional, no qual os corpos se movem e a vida acontece. A imagem, então, é uma 

representação, neste caso particularmente, um signo artístico fruto da imaginação humana. 

De acordo com Machado (1984, p. 158-159 a fotografia pode ser vista como um signo 

motivado, pois não há fotografia sem que alguém seja captado pela câmera; e um signo arbi-

trário, porque a informação de luz que penetra na lente “é refratada pelos meios codificadores 

(perspectiva, recorte, enquadramento, campo focal, profundidade de campo, sensibilidade do 

negativo e todos os demais elementos constitutivos do código fotográfico...)”. Ou seja, são os 

elementos que configuram uma relação mediadora com a realidade observada e que serão 

considerados no trabalho de análise do próximo capítulo. 

                    O fotógrafo compõe a cena, a qual se mostra, a partir dos seus elementos consti-

tutivos os planos: primeiro, segundo, terceiro planos, que desencadeiam uma lógica hierárqui-

ca de valores observada por Machado (1984, p.103) 

 

Algumas coisas vão estar em primeiro plano ou numa posição privilegiada 
em relação ao ponto de tomada e, por conseqüência, vão ser valorizadas e 
ganhar importância na cena:outras coisas vão ser jogadas para o fundo, redu-
zidas de tamanho na relatividade das proporções perspectivas e, desta forma, 
funcionarão com um peso menor na escala de importância da cena; umas 
terceiras terão sorte pior: serão eliminadas de campo,pois o enquadramento 
as esconderá atrás de algum objeto ampliado em primeiro plano. 
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Todo este desenvolvimento contribui para que o fotógrafo produza através desses re-

cursos um determinado olhar, a partir das suas intenções estéticas. Ao se deparar com deter-

minada situação, o fotógrafo manipula o dispositivo, no sentido de melhor captar seu objeto, 

ou deixa que a espontaneidade da situação e das condições existentes se expressem livremen-

te. Esta última reflexão será exemplificada em algumas imagens nas quais o fotógrafo deixa 

as condições naturais de luz trabalharem sem nenhum artifício técnico complementar. Exis-

tem inúmeros meios de manipulação da objetiva, de escolha do ângulo de visão e do obtura-

dor que regula a entrada e saída de luz na câmera. O fotógrafo pode apropriar-se de meios 

artificiais, ou mesmo estar atento às luzes e sombras oferecidas pelo sol, etc. A imagem foto-

gráfica é fruto de uma relação subjetiva com o mundo. Entender seu código é levar em consi-

deração os inúmeros fatores que contribuíram para sua construção. 

O discurso do fotógrafo parte então de todas as premissas estéticas por ele seleciona-

das. Em se tratando da sua composição, a imagem fotográfica é um resultado do corte tempo-

ral (o instantâneo fotográfico) e espacial (a composição, enquadramento), construindo uma 

lógica semiótica, enquanto metáfora do mundo e de efeitos visuais na mente do espectador. 

As aparências do mundo se tornam impressões destas relações. O tempo é imprevisível, por 

vezes as imagens podem surpreender pela própria lógica construtiva, quando a pessoa tenta 

escapar da câmera, ou num congelamento de um instante no tempo real, geram-se imagens 

fora de foco, deformações visuais etc. A quebra da unidade do espaço na imagem é propor-

cionada pela forma como a luz está sendo representada. É possível também trabalhar com 

vários pontos de luz e, assim, produzir uma confusão visual, tornando as relações espaciais 

incompreensíveis. Nesta direção, e extrapolando os cânones, é possível trabalhar buscando 

outras representações. 

O sistema óptico é confundido quando a perspectiva é contrariada; a imagem, neste 

caso, não apresenta a idéia de tridimensionalidade. Para Machado (1984, p.116) o foco lumi-

noso é aquele que rompe com a projeção perspectiva. È claro que vários outros fatores influ-

enciam, como o ponto de vista, o recorte, porém é a luz que circunscreve este trajeto. “Se a 

iluminação pode, portanto, reforçar a mística homológica da fotografia, ela pode também fis-

surá-la de forma implacável, desde que o retalhamento do espaço com jogos de claros e escu-

ros apareça claramente como uma manipulação” (MACHADO,1984, p.131). Os comparti-

mentos luminosos quebram a unidade perspectiva e retalha profundidade de campo. Em várias 

fotografias que estão em destaque no próximo capítulo, é possível perceber tais questões a-
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bordadas, pois o fotógrafo traz situações em que os jogos de luz e sombra interferem sensi-

velmente no resultado final. 

A impressão luminosa cria um efeito de ilusão sobre o objeto, possuidor de várias 

formas. A representação perspectivada apresentada pela fotografia traz à cena captada numa 

variação de nitidez e de sombras conforme a profundidade de campo, ou seja, à medida que os 

objetos se afastam em direção à linha do horizonte, eles ficam menos iluminados e seus deta-

lhes se perdem. As fotos feitas em contraluz são também uma possibilidade de perda dos deta-

lhes da imagem congelada e acentuam seu caráter pictórico. Em muitos casos, elas ficam to-

talmente imersas na sombra, apresentando apenas a sua silhueta. Assim, têm-se dois modelos 

em que a representação se distingue: o que traz a imagem em perspectiva e aquelas que sub-

vertem o cânone, no achatamento da forma através das sombras, se por vezes apresenta algu-

mas nuances, podem também estarem totalmente chapadas na escuridão.  

Ao romper com a projeção perspectivada, através da interferência do foco e da ilumi-

nação, a imagem pode ser não só desprendida da ilusão de realidade, mas criando uma outra 

representação visual, como acontece em algumas imagens de Laróyè. A noção de referente 

fotográfico pode ser alterada no momento em que os efeitos luminosos subvertem o cânone, 

criando, portanto, imagens mais abstratas que se distancia do modelo que se reflete como num 

espelho. Os traços fisionômicos podem ser ocultados de todo o contexto figurativo. É o que 

acontece com as imagens contraluz que Cravo Neto realiza. Então pode-se ter neste conjunto 

imagens que, de certa forma,  trazem toda uma bagagem figurativa tradicional, e outras que de 

caráter mais “moderno”. Entendendo o moderno como parte das concepções estéticas das 

produções vanguardistas da primeira metade do século XX que trabalharam com a autonomia 

do signo visual, onde cores e formas não representavam o padrão perspectivado, havia um 

discurso da autonomia das formas, da pureza em relação a representação. Levantar tais ques-

tões é, de certa forma, construir um jogo em que tanto o modo de representação constitui uma 

abstração da realidade, quanto pelo olhar que emerge das intenções do fotógrafo.  

Com a fotografia “surge uma nova consciência de realidade e uma apreciação desco-

nhecida da natureza” (ANDRADE, 2002: 35), assim, o instrumento que pode representar a 

natureza como queriam os primeiros fotógrafos, pode também extrapolar o cânone renascen-

tista, uma vez que o instrumento óptico a partir dos vários tipos de lentes que ela detém faz 

captar todas as distorções, de certa forma, imaginadas e realizadas nas antigas formas de re-

presentação, mas com diferenças em relação ao novo instrumento.  
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           Determinadas situações só podem ser captadas pela câmera se o fotógrafo estiver do 

ponto de vista que lhe é permitido fazer a imagem. Porém, é a ousadia do fotógrafo que o faz 

realizar imagens inusitadas e que contrariam estas situações preestabelecidas pelas forças ex-

ternas. Machado (1984) analisa estas questões também no intuito de demonstrar a situação 

que se encontra o fotógrafo, sendo crucial para realização da imagem. 

            Em se tratando do aspecto da enunciação, é fundamental entender que o ponto de vista 

que situou o fotógrafo é determinante na relação da imagem com o espectador. Pois sempre o 

lugar de onde o sujeito enuncia a cena é o mesmo que o espectador vê, isto quando se con-

forma ao enquadramento proporcionado pela perspectiva central, como espelho, “pois o es-

pectador apenas endossa o que já foi antes realizado pela objetiva” (MACHADO, 1994, p.94).  

Arlindo Marchado chama esse acontecimento de transferência de subjetividade, “a supressão 

provisória do nosso próprio olhar para colocá-lo à mercê de um outro que dirige o nosso”. É 

assim que o espectador se coloca no ponto de vista que estava a câmera, se submetendo como 

sujeito da representação. É quando a imagem se conforma com a projeção perspectivada, o 

olho do espectador coincide com o olho do fotógrafo. A partir do momento em que não se tem 

a precisão de como foi feita a imagem, do modo como foi captada e contrariando a profundi-

dade de campo, tudo muda. Quando o fotógrafo desnorteia a imagem perspectivada o proces-

so inverte e o espectador é convidado a decodificar a imagem, pela condição de ambigüidade 

apresentada, pelo corte que operou na realidade apresentada. 

A intenção ou motivação leva-o a selecionar dentro do espaço a ele oferecido uma de-

terminada cena, fato, pessoa, objeto. A possibilidade de escolha é que faz do fotógrafo o autor 

da imagem, a qual tem suas limitações espaciais dentro do dispositivo fotográfico.  Partindo 

disso, pode-se considerar os trezentos e sessenta graus ao seu dispor, o fotógrafo tem inúme-

ras opções, estas estão diretamente ligadas aos seus objetivos e é ali que é feito o corte. 

           O trabalho fotográfico Laróyè de Mário Cravo Neto é um exemplo das situações encon-

tradas do cotidiano das pessoas de Salvador. A partir do confronto entre o olhar do fotógrafo e o 

mundo ao seu redor, abre-se espaço para infinitas interpretações. Cravo Neto reivindica para 

estas imagens uma autonomia expressiva, que perpassa pelo seu olhar e evolui livremente em 

direção ao espectador. 

Para compreender um pouco da proposta de Laróyè, é importante situar os aspectos 

levantados anteriormente. Se a fotografia é contagiante é porque ela mobiliza uma concepção 
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formal que articula os veículos da técnica e da proposta artística em questão. Os elementos 

apresentados na imagem estão correspondendo a um propósito estético que mobiliza a sensi-

bilidade em direção ao campo do imaginário, da reinvenção de novos olhares, a partir do pon-

to em que foi enunciada a imagem. Sendo assim composto de um sentido metafórico, ou seja, 

que substitui por uma determinada leitura pelo sentido figurado que ela proporciona. Entendi-

do assim é que se inicia um olhar para a produção de Cravo Neto. 

Assim posto, pode-se subdividir a leitura das imagens a partir das seguintes observa-

ções: o artista capta os seus personagens a partir de instantes vividos, como um flâneur pela 

cidade, as pessoas são surpreendidas por sua câmera e aí revelam sua imagem perante o artis-

ta. O fotógrafo, é como observa Susan Sontag (2004, p.70), “uma versão armada do solitário 

caminhante que perscruta, persegue, percorre o inferno urbano, o errante voyerístico que des-

cobre a cidade como uma paisagem de extremos voluptuosos”. É assim, como flâneur, desco-

berto por Baudelaire, cita Sontag. Aquele que não se sente atraído pelo que é oficial, mas pe-

los recantos escuros, pela realidade marginal que está atrás da fachada da vida burguesa. O 

fotógrafo seria esse detetive, como fala Sontag, que desvenda e mostra uma verdade encober-

ta? Porém, em Laróyè não existe uma função documental; essa relação se dá no sentido poéti-

co, enquanto metáfora visual a partir do mito Exu. 

Outra forma de realização das imagens é identificada nas fotografias que passaram por 

uma preparação prévia. O artista dirige a cena, fazendo o modelo elaborar um gesto, uma pose 

que dialogue com a simbologia de Exu, isso se percebe em algumas imagens que foram sele-

cionadas para este estudo e confirmadas em depoimento do artista. Quando já em construção 

da proposta de Laróyè, Cravo Neto também conduz sua criação no planejamento das imagens, 

diferentemente daquela forma que relatou-se anteriormente. A organização da imagem agora 

é condicionada, arquitetada, elaborada, de certa forma, como o pintor que pensa nos elemen-

tos a serem incorporados na tela. 

O rapto da imagem em Laróyè é resultante desta relação com o fazer poético, de petri-

ficar poses, dos cortes propositais, da casualidade e da relação com o referente, sorrisos e o-

lhares que se apresentam frente a uma forma de realização artística, numa intenção persuasiva 

aos conteúdos implícitos a partir das referências dadas. Cravo Neto se aproxima das pessoas, 

parece se tornar íntimo, pois certas imagens nos revelam este encontro, na qual algumas pes-

soas se apresentam ou são flagradas propositalmente nuas, em outras imagens as pessoas pa-
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recem até buscar a presença da máquina. Esta relação proporciona a riqueza de imagens que 

só podiam ser feitas nestas situações e nesta proximidade, nesta relação de confiança. 

Em que situação foi feita a imagem, que real condição favoreceu sua realização? Em 

muitas situações o fotógrafo é surpreendido por determinadas ações espontâneas no espaço da 

cidade. A sua presença também modela uma nova forma de se comportar, não há como igno-

rar a presença da máquina. Algumas imagens compostas pelo artista estimulam o modelo a 

realizar determinada pose frente à máquina, em outras situações a pose parte daquele que se 

depara com a objetiva. 

Dessa maneira, o artista desconstrói14 alguns estereótipos, falando aqui nos termos da 

arte contemporânea, usufruindo da liberdade que lhe é favorecida, na intenção de manipular 

as possibilidades da fotografia, da maneira como ela age diante do referente, de captar certas 

peculiaridades nas pessoas em virtude da presença da máquina. Algumas imagens são motiva-

ções investidas de estereótipos visuais, de pose e de sensualidade, espaço para o artista inserir 

seu discurso. Entretanto, é através delas que nascem algumas reflexões de corpos e situações 

ali presente e do ponto de vista em que foram enunciadas. A espontaneidade das cenas, pela 

sua relação com o contexto da obra, sua proposta artística, que vai se perfilando na reorgani-

zação destas imagens.  

Visto que pode-se identificar alguns traços de Exu nas imagens de Laróyè,  também 

atribui-se uma determinada morfologia composta pelos seus efeitos luminosos, sua composi-

ção, jogo de contrastes, variação de profundidade de campo, etc. O discurso da imagem e sua 

receptividade estarão sendo condicionados, no caso de Cravo Neto, pela própria relação sim-

bólica que existe com o Exu. Entender a fotografia como uma mensagem visual é também 

considerar que, ao tentar comunicar determinada situação o artista propicia uma ambigüidade 

conceitual de acordo com a própria natureza simbólica do Orixá. Assim, o que mais importa é 

o contexto de representação e significação de uma imagem, que se insere como construção 

poética através do fazer artístico.  

                                                 
14 Desconstrução é um termo desenvolvido pelo filósofo francês Jacques Derrida, uma maneira de reparar as 
fissuras abertas pelo sentido. Como fala Eleanor Heartney (2002, p.9) “Podemos ler nas entrelinhas que a des-
construção revela com freqüência que o sentido aparente do texto mascara o seu contrário”. A desconstrução 
expõe o que foi suprimido em nome da coerência, sendo introduzida no pensamento da linguagem pós-
estruturalista da segunda metade do século XX. Torna-se uma prática na pós-modernidade para se questionar as 
idéias que se proliferaram na sociedade ocidental. Levada nos termos da criação como forma de reordenar um 
determinado sentido e trazer uma outra interpretação. 
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A fotografia tornou-se uma espécie de descoberta que reordenou o pensamento sobre a 

imagem. Os estudos são justamente para dar conta desta complexidade visual desencadeada 

na modernidade. Reconfigurar a necessidade da representação artística é levar em conta este 

processo que desencadeia uma nova relação com o mundo visual através da fotografia, através 

dos seus modos de representação. A fotografia põe o homem em frente ao mundo que ele vive 

através das imagens que ele muitas vezes não consegue ver na realidade, ajudando na criação 

de um imaginário próprio. É neste sentido que se quer interpretar Laróyè, como uma possibi-

lidade de acessar uma realidade imaginada através dos corpos que são congelados na repre-

sentação, de formas que compõem uma metáfora ao Exu. 
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III. TRAÇOS  DE EXU EM LARÓYÈ 

3.1- Traços gerais de Laróyè 

Antes de destacar os traços gerais de Laróyè e proceder às análises das imagens sele-

cionadas, faz-se necessária uma breve descrição técnica do livro Laróyè. A obra do artista 

Mario Cravo Neto é composta de 143 fotografias captadas da cidade de Salvador, realizadas 

entre os anos de 1977 a 1999. As fotografias, cujos formatos são de 35mm, não sofreram ne-

nhum corte e o slide de 24X 36mm é exatamente a proporção das imagens do livro, conforme 

observa Cravo Neto. Tais fotografias foram impressas em papel couché fosco BVS Scheufe-

len 200grs, com tinta Kohl Madden, usando chapas preestabelecidas Kodak P5S, em máquina 

Heidelberg Speedmaster SM 10215, publicadas pela Áries Editora no ano de 2000. O formato 

do livro dá prioridade às imagens que ocupam a totalidade das páginas. Vale ressaltar que as 

fotografias não foram datadas pelo autor e que não há títulos específicos para nenhuma delas. 

 

 
                FIGURA 5 

                                                                       

Nas obras escolhidas para análise, é possível perceber uma diversidade de representa-

ções que criam uma poética sobre Exu. Cravo Neto compõe imagens de crianças, mulheres e 

homens. São imagens de pessoas em diferentes contextos: na água, trabalhando, nuas e no 
                                                 
15 Informações contidas no colofão do livro Laróyè 
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carnaval. Nelas as pessoas não mostram seus rostos ou, como em alguns casos encontram-se 

totalmente na sombra, contraluz, posadas ou em movimento. Algumas partes do corpo são 

postas em destaque, especialmente as mãos, braços, pernas, costas, tórax e nádegas. Há tam-

bém imagens de folhas, flores e gêneros alimentícios; de arquitetura, edifícios, monumentos, 

de elementos escultóricos ou objetos inanimados e de animais. Conforme declara o artista em 

entrevista, algumas imagens em poses foram previamente planejadas. Porém, a maioria delas 

foram feitas sem planejamentos prévios, numa maior espontaneidade e no encontro casual 

com as pessoas. 

 

  
                                                                                                                   FIGURA 6 – Capa do livro Laróyè 

 

Na capa de Laróyè encontra-se a primeira imagem de um rosto negro pouco definido, 

cuja sombra se reflete sobre a grade de um trio elétrico (Figura 6). O nome Laróyè está verti-

calmente situado à esquerda, numa capa plástica transparente que protege a fotografia e saúda 

Exu. Cravo Neto dedica o livro a Exu Marabô16, depois de ser revelado num jogo de búzios, 

como conta o artista. Há um texto de abertura do crítico de arte norte-americano Edward Lef-

fingwell, e uma citação em yorubá – Sonso abe kò lóri erù, com sua tradução para o portu-

guês, “Exu o companheiro oculto das pessoas” – dá o tom poético do livro.  

Cravo Neto situa um pensamento, no início do livro, dizendo “Da Bahia encontra-se o 

que a gente tem carinhosamente em comum e não agressivamente o que tem de diferente”. 

Assim os baianos vivem unidos por esse “em comum”, para o qual Cravo Neto vem alertar, 

do mar de todos os santos e soteropolitanos, das feiras, das festas e da metrópole que é Salva-

dor. 
                                                 
16 Observa o pai-de-santo e antropólogo Júlio Braga, quando consultado sobre o assunto, que existe uma referên-
cia no candomblé a Exu Barabô, conforme o dicionário de culto afro-brasileiros que é um nome dado a Exu em 
candomblés angola-congo (CACCIATORE, 1988, p. 63).Segundo o mesmo dicionário Marabò é um dos nomes 
de Exu, principalmente do que serve aos orixás Obaluaiê, Ogun, Oxum e Xangô. Na umbanda esotérica, traba-
lhando na linha de Oxossi, com o Caboclo Arranca-Toco que em ioruba quer dizer o que envolve em verdadeira 
proteção: “má” –verdadeiramente, “ra”- envolveu; àbò- proteção (Cacciatore,1988,p.170) Marabò também é um 
dos nomes dado a Iemanjá, a rainha das águas. Mario Cravo Neto usa a grafia Èsù Maragbó, que é como se 
escreve na língua ioruba. Os nomes de origem iorubá serão utilizados neste trabalho na versão aportuguesada. 
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As interpretações que surgirão neste trabalho tomam como referência os dados levan-

tados junto ao fotógrafo, como também os estudos formais das imagens e a mitologia do Exu.  

35 fotografias foram dispostas no corpo do texto. Não se segue a mesma ordem que se encon-

tra no livro ou no site do autor do livro, onde o fotógrafo também as publicou. As fotografias 

acompanham as questões que são levantadas em cada tópico. As imagens deste primeiro tópi-

co exemplificam a diversidade que o fotógrafo traz de ângulos e de alguns tipos representa-

dos. 

 

 
                      FIGURA 7 
            

A Figura 7 é a primeira imagem encontrada ao abrir o livro. A imagem do mar e do 

homem são elementos que enunciam a proposta de buscar no mundo a representação do mito. 

A imagem do mar traz também inúmeras referências simbólicas, como a que envolve Iemanjá, 

a rainha das águas, a mãe dos orixás. No dia dois de fevereiro é comemorado o dia de Ieman-

já, e muitas pessoas vão salvá-la, jogar flores no mar e fazer seus pedidos. Nesta figura é o 

homem que sai do mar e encontra-se com a terra. O homem curvado é captado pelo fotógrafo, 

que cria uma relação simbólica entre o homem e o Orixá. Nela realiza-se simbolicamente o 

nascimento de Exu: um homem saindo das águas representa o Orixá Exu sendo gerado pelas 

forças da natureza, banha os olhos para o que vem a seguir. Edward Leffingwell, no texto de 

abertura de Laróyè, conta a seguinte história do nascimento de Exu, filho de Iemanjá 
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No início, conta a estória, Yemoja e seu irmão Aganju, que representa o a-
greste, tiveram um filho, chamado Orungan, a região do ar e do espaço situ-
ada entre o céu e a terra. Mais tarde Orungan enamorou-se de sua mãe, Ye-
moja, e, aproveitando-se da ausência do pai, a possuiu. Logo após o ato, Ye-
moja fugiu, torcendo as mãos, lamentando-se, mas logo foi perseguida por 
seu filho que tentava consolá-la. Como não podia viver sem ela, Orungan 
propôs que se unissem nas sombras, tornando-se assim seu marido secreto. 
Yemoja o repeliu fugindo e quando Orungan estendeu-lhe a mão para captu-
rá-la, ela caiu de costas no chão. Seu corpo se inchou, dos seus seios brota-
ram dois cursos d’água, que se encontraram formando um lago e de seu ven-
tre aberto saíram os òrìsà que governam as direções do mundo. O primeiro 
desses foi Èsù. Não é de admirar que seja chamado de "o travesso".  

 

Exu, imprevisível e astuto, é o filho problemático, como destaca Mario César Barcelos 

(2002, p.84). O Orixá que nasceu para conhecer o mundo. Deste nascimento simbólico repre-

sentado pela fotografia vai então o negro saindo das águas e se adentra em outras cenas desta 

mitologia interpretada por Cravo Neto. O homem como signo, que busca nas relações com o 

mundo e com as pessoas o devir da sua existência, presente em todos os cantos da cidade. 

Assim o artista fornece as primeiras imagens nos primeiros passos de Exu.  

Logo em seguida o artista fotografa um menino atento em cima da torre da Igreja da 

Barroquinha( Figura 4), imagem a ser retomada para análise mais adiante. Essa imagem pode 

ser associada ao Exu brincalhão, o Erê (orixá criança), ou do Exu porteiro, que logo de início 

mostra sua agilidade e se exibe em cima da Igreja. Aqui o artista na companhia das crianças 

conduz ao drama iluminado pela luz de Salvador, da arquitetura colonial, espaços que Cravo 

Neto interage a figura humana onde encontra vestígios da cidade antiga.  
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                         FIGURA 8 

As fotografias apresentadas neste estudo trazem os lugares por onde os baianos pas-

sam diariamente, ou perdidos pelo centro histórico e à procura de uma lembrança que faça 

situar essa identidade. É importante propiciar, através de algumas imagens, um pouco da at-

mosfera que permeia o livro, trazido pela dinâmica de um artista que olha para vários ângulos 

da cidade para tentar captar alguns de seus fragmentos num empenho de interpretação dos 

mitos afro-brasileiros. 

Não há uma lógica linear na narrativa do livro.  Algumas imagens podem exemplificar 

os vários contextos com os quais o livro é composto. Por vezes, ensaia-se uma seqüência de 

imagens das ruas, das feiras, de ruínas, quase sempre com a presença humana. A maioria das 

fotos é em primeiro plano e todas elas privilegiou-se a horizontalidade, em algumas delas o 

fotógrafo abre o campo de visão para uma profundidade maior, é o que pode ser visto nas 

fotos do carnaval e no final quando aparece o forte São Marcelo. Estas imagens estão no cor-

po deste trabalho e serão utilizadas para análise mais adiante.  

As imagens captadas por Cravo Neto trazem corpos que saem das águas e encontram a 

terra firme das aves que pouco voam, dos mercados cheios de carnes, das folhas usadas para 

fazer chás e banhos. Aves que alimentam as pessoas e os orixás (Figura 9). A fotografia corta 

a figura do galo, deixando sobressair as garras afiadas que se contrastam com a imagem ino-

fensiva dos pombos que estão dentro da gaiola. Aves que podem ser utilizadas em sacrifícios 

e oferendas para Exu. Primeiro a prisão dos pássaros, depois seu destino de servir ao Orixá, 

por conta da simbologia que lhe é reservada.  
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Na Figura 6, é possível identificar frutos e ervas expostas na feira que servirão para al-

guma necessidade ou mesmo para um determinado ritual. Como se sabe, no candomblé, para 

cada orixá existe uma erva indicada. Na figura 10 ainda é possível encontrar ao fundo um 

balcão de garrafas com ingredientes da culinária baiana e a imagem de um homem recostado, 

cujo corpo está voltado para fora da fotografia. Exu, ao lado de Ossaim, faz parte do processo 

de cura. As plantas têm o poder de curar, pois vêm da natureza, lugar de onde os orixás co-

mandam as forças que regem a vida e o universo. 

 

 
                     FIGURA 9  

 

 
                     FIGURA 10 



 

 

54 

São de Salvador algumas cenas curiosas da festa carnavalesca, de meninos que dormem 

nos gramados, enquanto os adultos ganham um trocado vendendo bebidas e comidas. Houve 

uma tradição da fotografia no Brasil, e ainda há, em retratar as condições em que vivem as pes-

soas, o olhar para a realidade, em buscar esta identidade defendida antes pela pintura, dentro do 

discurso da nacionalidade desde a época da semana de Arte Moderna de São Paulo.  

A cena da Figura 11 traz a imagem que se forma pela aglomeração de gente no carnaval. 

As crianças dormem em qualquer canto da rua ao lado dos pais. A fotografia revela um momen-

to em que a precariedade das condições são visíveis. Perto de alguma parede vêem-se panos 

espalhados no chão, os mais velhos estão de roupa e o adulto ao lado mantem-se totalmente 

coberto enquanto a criança mais nova totalmente despida. Ao mesmo tempo que se reservaria 

mais cuidado aos mais novos pela proteção às condições climáticas, a nudez também é tolerada 

nas crianças e assim ficam descobertas. A pureza e singela imagem do menino não sucinta co-

notações de sensualidade e erotismo. Na infância o corpo é algo que não desperta, de maneira 

geral, a sexualidade que se apresenta para o adulto. A imagem é feita exatamente no momento 

em que uma das crianças parece despertar em um estado de excitação, pois parece mesmo em 

um estado de ereção. O corpo contorce e tenta proteger da luz que invade num sono que aconte-

ce muitas vezes já em plena luz do dia. A representação revela as relações simbólicas que se 

pode identificar no sentido das próprias circunstâncias encontradas, corpos que carregam suas 

energias, crianças e adultos juntos numa realidade que subverte e se superpõe a toda sofistica-

ção e alegria do carnaval. Amontoadas ao relento, muitas pessoas vivem o carnaval em suas 

condições extremas, alegria e miséria andam juntos. É o lado encoberto e que a maioria não 

conhece, cenas que se apresentam ao redor da festa, nas margens, um submundo de provações 

que faz alguém dormir na rua, por que o carnaval gera todas estas situações, famílias inteiras se 

mudam pra rua, improvisam o seu canto para poder trabalhar e ganhar um trocado.  

A apreensão de tal imagem se circunscreve no modo poético que a obra Laróyè se ex-

pressa. Trata-se de uma outra realidade propiciada pelo carnaval, mostrada aqui também como 

forma de explicitação dos recantos da cidade em que as pessoas vivem intensamente a festa, 

para poder sobreviver também por causa dela. A imagem ocupa um lugar entre o discurso esté-

tico e social, pode coexistir na questão da obra e se manifesta pelo olhar do fotógrafo. Tal refle-

xão permite compreender o jogo interpretativo das realidades e ficções que envolvem o Exu e 

se faz presente, do calor do corpo e da ereção. Exu se faz presente na disposição e euforia, mas 

também na preguiça, na energia em construção do descanso. Ao mesmo tempo em que ele é 
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bagunça generalizada é o silêncio completo, a contradição. Ele rege os princípios da vida desde 

que nascemos, tais signos propiciam a interpretação desta imagem, pois eles acumulam dados 

simbólicos e sugerem tal leitura. De modo geral, é assim que pode-se opera a interpretação, na 

qual os elementos estéticos e o repertório disponível se configuram como modos sensíveis de 

acessar a obra fotográfica. 

                  

 
                   FIGURA 11 

 

Falar das imagens de Laróyè é contar um pouco do que se vê em Salvador, é começar 

a ler nas imagens o que se encontra pela cidade, nas ruas, nas praias ou escondido na escuri-

dão dos prostíbulos ou nas encostas perto do mar. Assim fala Leffingwel (2000) na abertura 

do livro:  

Ele vê pombos brancos numa gaiola para o sacrifício. Um lutador com capa-
cete e mãos enfaixadas em vermelho. As cores de Èsù. Uma tenda de açou-
gueiro com pés fendidos, um fogareiro grelhando carne. Muitos ovos colori-
dos, muitos pássaros coloridos. A geometria da arquitetura acidental. Uma 
igreja colonial, meninos que brincam. Os santuários de Roma, alguém vigi-
lante, seu cabelo uma coroa de espinhos. 

Riso, música, tambores, dança, as comidas de santo destas ruas sagradas, o-
ferendas para uma esfinge de Èsù, com grandes chifres e falo. As rosas, fru-
tas e galos de briga. Flores brancas murchando nas águas de Yemoja. Traba-
lhadores e prostitutas, aqueles que vigiam a água e saem dela, diante da vi-
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são das torres e fortes construídos sobre a fundação de pedra da velha parede 
do porto onde os guardas esperam. 

 

 Pode-se encontrar em Laróyè uma versatilidade de ângulos construídos pelo artista, 

como num olhar barroco, num drama iluminado. Cravo Neto encontra essas imagens no coti-

diano da cidade, mas também cria situações com alguns modelos para possibilitar este imagi-

nário poético personificando o Exu. Para que se possa entender as imagens é preciso estar 

atento para o contexto do livro, é o que acontece por exemplo, quando Cravo Neto fotografa 

um homem mostrando os órgãos sexuais deitado numa rocha. 

Como as fotografias revelam e escondem este Exu que se faz presente nas pessoas? O 

sentido se realiza na dialética do sagrado e profano, pois não dá para pensar sem um confronto 

com as convicções afetadas pela cultura ocidental. Para John Berger (1999, p. 3) “A maneira 

como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo  que acreditamos”. A moral que 

conduz e faz pensar, agir e julgar as imagens e os outros. As imagens são formas que também 

participam do processo de transformação das percepções e das idéias sobre as coisas do mun-

do, como se tem visto no decorrer da história. 

O olhar de Cravo Neto busca revelar algumas imagens que trazem algumas contradi-

ções presentes na cidade de Salvador, um novo olhar sobre as pessoas e as coisas, de sair en-

quadramento estático, colocando assim os contrastes bem perto dos olhos. Para Berger (1999, 

p.5): 

o modo de ver do fotógrafo é reconstruído pelas marcas que ele faz na tela e 
no papel. Contudo, embora toda imagem incorpore uma maneira de ver, nos-
sa percepção ou apreciação de uma imagem depende também de nosso pró-
prio modo de ver.  

 

             Depois de ver quase todas as imagens, o espectador encontra uma poesia (em anexo) 

que aparece no final do livro antes das duas últimas imagens, de autoria do artista Mario Cra-

vo Júnior, pai de Cravo Neto. Tal poesia fala de Exu e complementa o sentido do trabalho do 

artista, que é como se refere Cravo Neto, uma dedicatória ao Orixá Exu. O artista também traz 

uma frase em italiano do artista renascentista Michelangelo “questo sol m’arde, e questo 

m’inamore”, que quer dizer, este sol que me queima é o meu amor. Uma declaração a este 

trabalho que reiventa uma maneira de olhar para as pessoas através da presença simbólica do 
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Orixá, das forças invisíveis que emanam das crenças, mas também das energias mundanas, da 

sobrevivência, da troca, dos desejos que impulsionam o sentido da vida, fruto da relação com 

o outro, com o espaço. 

As análises das imagens tomam como referência conceitos da história da arte, inclusi-

ve que foram muito aplicados à pintura, como, por exemplo, o linear e pictórico defendido por 

Henrich Wolfflin.  Semiótica e História da Arte se intercruzam com os dados simbólicos iden-

tificados na obra. Signo artístico, contexto, discurso do artista, interpretação aqui feita, esse 

seria o círculo dialético. Abre-se um livro de imagens e busca-se a significação do todo e de 

cada uma, porém seria exaustivo e repetitivo falar de todas as imagens, pode-se até se perder 

como num labirinto, pois Laróyè traz um conjunto de imagens aberto ao sentido caótico que 

Salvador pode proporcionar. As fotografias serão reunidas em grupos temáticos por afinida-

des plásticas. Algumas já aparecem neste tópico a título de exemplificação dos traços gerais 

presentes na obra. 

Ao considerar as questões míticas de Exu, parte-se então para entender os elementos que 

compõem as fotografias selecionadas e que levam a comprovar esta hipótese.  Adentramos no 

signo artístico que Cravo Neto abre, como experiência plena de que “se vale o homem pensar, 

sentir e modificar criadoramente a realidade”(Ávila,1994,24). Assim se expressa a tensão da 

fotografia, por estar “impregnada de realidade”, mas é por esta tensão entre realidades que 

talvez realiza sua arte, no jogo das aparências e da encenação proporcionado pelo olhar do 

artista. 

Esse processo de significação cruza períodos distantes no tempo-espaço. Para tanto, 

utilizamos do olhar semiótico, ou seja, aquele que leva em consideração os fenômenos sígni-

cos, em particular a imagem fotográfica, apreendendo sua natureza existencial, suas origens e 

as forças que engendram sua expressividade e seu sentido.  

Foram selecionadas as imagens que recorrem traços de Exu, por exemplo, pela sensuali-

dade, a presença do corpo, a partir dos contrastes de luz e sombra e movimento e um caráter 

dramático nas composições, além de outros aspectos de Exu como o provocador, pervertido, 

dinâmico, erótico, mensageiro, orixá do corpo. Seguem-se as análises que começam pelas com-

posições que destacam a luz e sombra, em seguida pela questão da cor, do movimento e no Ca-

pítulo IV, o corpo. Destacam-se algumas imagens que por alguns destes traços se fazem mar-
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cantes, não na intenção de esgotar seu sentido, uma vez que elas podem render outras leituras, 

inclusive por outros aspectos e olhares onde elas possam ser vistas e analisadas.  

É assim que se processa o olhar sobre a obra de arte, que segundo Jan Mukarovcky 

(1997, p.15), tem duas significações semióticas, a autônoma e a comunicativa, existente no 

que se refere às obras temáticas. Questões que permeiam a primeira e segunda realidades 

descritas por Kossoy. Tal dualidade assim expressa pelas oscilações entre arte e realidade. A 

obra de arte é segundo Mukarovcki (1997, p.17), uma “‘obra coisa’ que funciona como estí-

mulo sensorial e um ‘objeto estético’ que se encontra na consciência coletiva e funciona como 

significação”. No caso de Cravo Neto a obra tem uma relação comunicativa e metafórica com 

o mito de Exu.  

 

3.2 Luz e sombra  

 Destacamos a luz e sombra como signos visuais que se fazem presentes na compreen-

são do trabalho de Cravo Neto. É por causa da luz que podemos ter acesso ao mundo visível. 

É importante então ressaltar como a questão do ver pode definir muitos conceitos sobre o pró-

prio conhecimento do mundo. As sensações visuais sempre foram alvo de destaque na inter-

mediação entre o mundo e mente humana. A percepção visual do mundo está aliada à maneira 

como vemos suas formas e cores. O “ver” e o “saber” foram muito associados ao longo da 

história, no qual os olhos se tornam mediadores para o intelecto, os sentimentos e o espírito 

com certo destaque em relação aos outros sentidos. Fala-se muito em “luz reveladora”. Enten-

dendo que se partiria dela para um “impulso em direção ao sensível” (BRUNO, apud Novaes, 

1988, p.17) para o entendimento do mundo. Assim, se relaciona a luz como conhecimento e a 

sombra é comumente associado ao lado desconhecido, lado que não se pode ver e por isso 

temido. Ao tomar estas questões para iniciar a discussão das relações entre luz e sombra nas 

fotografias, podemos entender a indissociabilidade entre luz e sombra e suas implicações per-

ceptivas e estéticas e como elas podem contribuir para o processo de fruição das obras em 

destaque. 

A fotografia se apresenta como uma forma de expressão que tem relações estreitas 

com a questão da luz, que se tornou a base para a captação e revelação das imagens. A articu-

lação dos efeitos de luz e sombra determina o resultado estético na fotografia. Ao mesmo 
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tempo que depende das condições de exposição na hora da captação, ainda sofre as conse-

qüências do processo de revelação. É importante salientar que o espaço de trabalho do fotó-

grafo no momento de revelação é totalmente escuro, qualquer feixe de luz pode interferir no 

resultado final, por isso que se diz que a fotografia é uma forma de se “escrever” com a luz. É 

este “escrever” que está aliado a maneira como o fotógrafo ver a realidade e expressa uma 

determina imagem, uma “idéia do mundo”. 

As imagens encorpam efeitos luminosos provocando uma tensão na compreensão do 

mundo representado. São artifícios que repercutem em várias fotografias, tornando-as parte de 

um mesmo contexto interpretativo. As noções estéticas barrocas, dos contrastes  influenciam 

no processo de entendimento dos efeitos luminosos acentuados pela imagem fotográfica. A 

comparação dos efeitos de luz produzidos no barroco e pela fotografia é objeto de análise da 

abordagem levantada por Machado (1984, p.128)  

 

os efeitos de iluminação localizada na fotografia, da mesma forma como na 
revolução do caravaggismo na pintura, trabalham no sentido de quebrar a 
coerência da profundidade de campo infinita, na medida em que a modelam 
com ‘ escadas’ de luzes e sombras, ou  a dissolvem no luscofusco dos photo-
floods dirigidos.  

 

Algumas imagens de Laróyè apresentam corpos que ficam parcial ou totalmente nas 

sombras, fazendo a luz acender sobre as pessoas expressões distintas nas imagens. Em algu-

mas fotografias encontra-se uma composição em que os contrastes de luz e sombra cortam a 

imagem na diagonal e se integram a uma diversidade de ângulos. A partir destas observações 

que considera-se o caráter expressivo das imagens, sobretudo, no que tange o efeito emocio-

nal causado pelos contrastes de luz e sombra. É nesta perspectiva que  Jaques Aumont 

(1993,p.277)  fala que “é expressiva a obra que induz certo estado emocional em seu destina-

tário”, assim caracteriza uma questão da expressividade das imagens, dentre outras, destacan-

do elementos universais como a cor e os contrates de claro-escuro, os quais atraem o especta-

dor. 

O primeiro grupo de fotografias apresentado neste tópico são em número de 8 ima-

gens. Toma-se como ponto de partida a impressão luminosa que atrai, percebendo os pontos 

em comum das imagens, contemplando, discriminando e generalizando os aspectos identifi-
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cados, como se dá numa leitura semiótica. Trataremos inicialmente dos aspectos compositivos 

e os elementos da imagem, buscando seus efeitos plásticos e simbólicos. Mesmo que os as-

pectos estejam em separados, tem-se a compreensão de que eles podem aparecer concomitan-

temente na maioria das imagens. Em algumas imagens, o jogo de luz e sombra estão mais 

evidentes do que em outras. Assim é que a interpretação dá-se num nível mais apurado. Mes-

mo que apresentem este aspecto em comum, as imagens serão analisadas em separado, para 

que sejam destacadas outras peculiaridades de cada uma delas no sentido de respeitar suas 

diferenças compositivas e os elementos que as fazem distintas no conjunto da obra. 

 

 
                   FIGURA 12 
 

          Para iniciar esta análise, observamos que na figura 12, o momento de festejo focado na 

cena se destaca também pela comunicação entre as pessoas visíveis na imagem. O fotógrafo 

fecha o ângulo em três pessoas que realizam gestos de interação em torno do prato de caruru, 

centro das atenções. Os efeitos luminosos acentuam a teatralidade da cena que valoriza o fato. 

O clima propício a exageros fica evidente no sorriso de uma das pessoas ou na careta que a 

outra pessoa esboça – uma cena que parece conflitante, mas de realização dos prazeres da 

comida e da bebida, de excentricidade e comilanças, os excessos da gastronomia, da gordura e 

da pimenta como acontece na culinária baiana. Parafraseando Sant’ana (2000, p.213), que fala 

da literatura de Jorge Amado, a representação que aqui se dá é também da gula erótica e a 

paixão gastronômica. A Figura 12 faz parte de um contexto de festa, com bebida e na roupa 
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de rendas que uma das pessoas está vestindo, comem pratos à base de gordura e pimenta; in-

gere-se álcool, numa liberdade comum em festas profanas.  

É em contextos como esses que se evidenciam alguns aspectos relevantes do simbo-

lismo do brincalhão, comilão. A gula é atributo de Exu conta Barcelos (2002, p. 48). Como 

conta o mito relatado, Exu era muito faminto, queria devorar tudo que encontrava, ao consul-

tar o oráculo de Ifá, descobriu-se que ele deveria ser agradado em primeiro lugar, para que 

não houvesse catástrofes, para que ele não devorasse tudo que existia, conta Prandi (2001, 

p.45). A comida é algo vital para os seres vivos, motivo pela qual em momentos de necessi-

dade se lute e brigue para que adquira seu alimento.  

           Mesmo que não haja um conflito propriamente dito na figura 12, percebe-se que a pes-

soa que está com o prato parece se esquivar e se proteger, defender sua comida. Exu está sim-

bolicamente presente no sagrado da comida e do processo de digestão como também no pro-

fano prazer, de entusiasmo e excessos.  

São os efeitos de luz e sombra que acentuam a dramaticidade da cena. Os aspectos de 

Exu que serão mais destacados neste trabalho tem ligações com este traço de ser este um orixá 

que “desfaz as abordagens conformistas do universo, ao introduzir a desordem e a possibili-

dade de mudança” como afirma Stefania Capone (2000, p. 54). Algumas características como 

estas e da sexualidade foram segundo a autora atenuadas pelas religiões tradicionais pelo fato 

da sociedade brasileira associar ao Diabo cristão. 

Da Figura 13 à figura 18, aparecerão imagens nas quais há apenas a presença de um 

único personagem, uma única pessoa. Os jogos de contrastes de luz e sombra continuarão a 

ser o principal foco de atenção. Um feixe de luz se apresenta logo à frente do homem recosta-

do no trio elétrico como fundo da imagem na Figura 18 . O fundo é composto pela lateral de 

um trio elétrico, pelas letras garrafais que insinuam alguma mensagem sobre a festa do carna-

val, uma propaganda ou coisa parecida. A perspectiva do trio elétrico em diagonal corta toda a 

extensão da fotografia. A leitura que seria da esquerda pra direita dá voltas, pois segue a dire-

ção do elemento central, que é o homem seminu. 

As sombras aí se instalam, o corpo fica com algumas pontas extremamente ilumina-

das, enquanto as costas aparecem pouco aparente, mas percebe-se a insinuação das nádegas 

pouco cobertas, revelando uma sensualidade.  Contudo, a questão do corpo é algo a ser discu-
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tido mais a frente. A imagem com um sol de fim de tarde apresenta este homem careca a ob-

servar, a descansar. Cravo Neto fala como compõe as imagens e observa o processo no qual é 

feita a fotografia  

às vezes eu fotografo  pelas costas da pessoa. É um outro tipo de contato, no 
qual você está olhando a pessoa por traz. A gente sempre se atrapalha quan-
do está de frente para os outros, é como um espelho, você não sabe quando é 
direita ou esquerda. Quando você está de frente para as costas dos outros dá 
pra saber que a esquerda dele é igual a sua, não é uma cama de gato. 

 

O caráter negro e humano, o baiano no fim de carnaval, talvez nostálgico da festa, foi 

observado pelo fotógrafo, que viu este homem, parado e só. É Exu, o único Orixá que mais 

consegue abrir algumas representações materiais, falo, chifres, rabo e ainda associar a algu-

mas características humanas muito fortes. E é assim que algumas considerações simbólicas 

sobre o Exu afloram, representadas no ser único, no encontro consigo próprio, sua satisfação e 

seu cansaço, a dinâmica que faz o homem sempre recomeçar. 

  

 
                  FIGURA 13 

 

A figura humana em algumas imagens passa a ser representada contraluz, ou seja, to-

talmente na sombra. Há uma sensação de mistério, uma vez que grande parte da imagem não 

está aparente. Apenas algumas partes do corpo sugerem a forma humana, como se dá na Figu-
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ra 14.  A presença de outra forma situada na fotografia, à altura do rosto, forma uma textura 

diferente da pele humana, pois se trata de uma ave, também pouco definida, além da folha 

situada no canto inferior esquerdo. É neste contexto que compreende-se o comentário de 

Sant’ana (2000, p. 219), em que “o que faz a luz irradiar, contrastivamente, é sua inserção na 

treva. As trevas são parte da luz, como a melancolia é parte das festas barrocas”. Assim tam-

bém como diria Sant’Anna (idem) que nas obras de Reembrant e Caravaggio “a escuridão é 

apenas a contraface da luz, a luz negativa”. Nestas imagens fotográficas as observações trazi-

das por esse autor, pela exposição do negativo da fotografia é que faz o acender das luzes, 

numa dualidade constante, como se da escuridão nascesse a luz e as formas encontradas na 

imagem. 

 

 
                    FIGURA 14 

 

A frontalidade da cena na Figura 14 e as zonas de total preto criam uma situação em 

que pode-se perceber o rosto da pessoa; há uma ambigüidade sobre sua identidade, não se 

sabe, ao certo se é homem ou mulher. Sobre a questão do simbolismo da luz Arnheim (1980, 

p.318) relata que “o antigo jogo de luz e obscuridade é feito para prender o objeto único, no 

qual o conflito entre unidade e dualidade cria um alto nível de tensão dramática e o conflito de 

dois opostos, numa união não consumada”. São estas comparações ao longo da história da 

arte que faz com que se possa entender a importância da luz nas artes visuais. As questões da 

luz nas artes foram muito exploradas em períodos anteriores ao surgimento da fotografia, co-
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mo por exemplo, na pintura barroca. Conforme afirma o autor, a luz “estimula o sentido da 

visão desfigurando jocosamente a configuração familiar e o estimula por meio de contraste 

violento”. Desse modo Arnheim analisa o resultado da utilização das luzes e sombras na pin-

tura de Caravaggio, pintor barroco. São apenas algumas réstias de luz que puderam passar 

entre as folhagens. Pouco aparente o homem e a ave se camuflam num espaço impreciso e 

misterioso. È uma relação unilateral, ao mesmo tempo que o homem pode estar olhando para 

o espectador, o espectador só pode supor, não há um sentido aparente na expressão, fica a 

dúvida. 

Apenas se percebe que é, aparentemente mestiço. Trata-se de um rosto a esconder, no 

qual o óbvio é substituído pelo escondido e velado como fala Hauser (1994, p.447). As pesso-

as não são vistas na sua completude, pois sempre há um ponto de vista que delimita as frontei-

ras. Não há uma objetividade estabelecida e sim uma sugestão de formas, estimulando à dúvida 

e o questionamento. Dubois (1993, p.79) traz uma afirmação que problematiza essa questão: “o 

que uma fotografia não mostra é tão importante quanto o que ela revela” (1993, p. 79). É neste 

enigma que as fotografias incitam a curiosidade e arremata o olhar para aquilo que está ali na 

cena, mas não se mostra, traz a dúvida sobre ele, faz pensar também sobre o que não é óbvio, 

pois é pelos exagerados efeitos de luz e sombra, no que observa Hauser (1994, p. 452)  que tudo 

é expressão de um anseio irresistível e insaciável de infinito. 

Ainda é possível completar tal interpretação na Figura 14, em relação à ave, com a ca-

beça cortada pelo jogo de sombras. Opera-se um corte simbólico, uma vez que a imagem não 

apresenta a cabeça da ave, numa relação às aves decepadas em sacrifício, realizado no Can-

domblé, quando se homenageia ou despacha Exu. O fotógrafo sabe que a cabeça da ave está 

sendo cortada pela sombra. Assim a simbologia do Exu começa abrir este campo poético de 

jogos de sentido, do que é permitido ver e do que não é. Do sacrifício? Do corte que a sombra 

ou o ângulo de visão proporciona como um mistério latente na imagem. 
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                 FIGURA 15 

 

Algumas imagens selecionadas por Cravo Neto são cenas que têm um simbolismo for-

te para a história do povo soteropolitano. É o que pode ser visto na paisagem da arquitetura na 

Figura 15, e no mar na Figura 16. O artista busca estes cenários simbólicos, que se tornam 

importantes na representação de Exu como o Orixá das ruas e dos espaços abertos.  

A Figura 15 apresenta uma cena da Praça José de Alencar, conhecida como largo do 

Pelourinho, com seu casario colonial, a silhueta da Igreja do Rosário dos Pretos, insinuando-

se no fundo à direita; mais atrás, as torres da Igreja do Carmo apontam bem acima da figura 

humana quase imperceptível. Muito pouco pode se afirmar sobre a figura central, mas, de 

qualquer forma, é nela que se concentram os esforços para relacionar com o simbolismo de 

Exu porteiro e mensageiro. Nestas condições, o fotógrafo conduz ao sentido mais latente da 

imagem, a dimensão misteriosa da figura imperceptível que é Exu.  

A escuridão da imagem, os pequenos raios de luz saídos de algumas lâmpadas que a-

parecem e a cena azulada do céu que adentra a figura central escura são os primeiros elemen-

tos que podem aflorar à percepção. A pouca legibilidade imprime um poder expressivo na 

imagem, da proporção que se acentua por está localizada no primeiro plano da foto e que tor-

na a figura humana gigante em comparação à arquitetura que aparece ao fundo perspectivado. 

Não é uma imagem que parte das tradicionais concepções de representação do referente, ela é 
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quase imperceptível e isto é o que determina sua expressão. A foto é a própria sombra do cor-

po aí colocado, que está dialogando com a figura central em silhueta. 

No cenário da Figura 15, há muitas casas, igrejas, um espaço público de grande simbo-

lismo na história da Cidade. Igrejas levantadas em épocas da Reforma Religiosa, contexto de 

inúmeras mudanças, hoje faz parte de uma paisagem que se destaca de toda a cidade moderna, 

que recria através do acervo arquitetônico, um espaço para o turismo. É neste contexto que a 

Figura 16 se torna significativa: o indivíduo solitário e escondido pelas sombras. É nesse lu-

gar de contradições que Exu habita, nas encruzilhadas e limites do cartão postal da Cidade. 

São, sobretudo perto destes lugares muito visitados como o Pelourinho que Exu se personifica 

como Orixá, presente nas esquinas, encruzilhadas. Neste caso, nos espaços que fazem limite 

entre o centro histórico reformado e aqueles becos e ruas que as luzes do turismo não foram 

instaladas, nos quais se encontram os mendigos, as prostitutas e todos aqueles marginalizados, 

nesta “margem” que  Exu faz companhia.  

 

  
                     FIGURA 16 

 

A Figura 12 é outra imagem na qual o homem se esconde atrás de sua própria sombra, 

tendo como pano de fundo o céu e o mar azuis. Há uma sintonia com a própria forma humana 

obscura, secreta, em uma situação semelhante à Figura 15. O ponto de vista na Figura 16 eli-

minou qualquer vestígio de identificação quanto a sua localização específica. A linha inclina-

da do mar, que corta o horizonte, quase se confunde com o azul do céu. A figura volta-se para 
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a esquerda, de onde começa a leitura, prende o olhar ao mesmo tempo em que o leva, contro-

versamente, para fora. A imagem se dá no espaço público, no ambiente, no corte da paisagem 

em sintonia com os elementos da natureza, a água e o ar, elementos de vida, de simbologia in-

dispensável no Candomblé, associados à vida, como realmente funciona para os seres vivos. A 

foto exalta as formas naturais e o contraste com a imagem totalmente obscura, associada ao ser 

humano. A imagem que se esconde atrás da sombra, assim sem identificação, pode ser de 

qualquer pessoa, de qualquer sexo e idade, como é Exu. Esta imagem foi feita num dia de 

carnaval, num amanhecer em que a festa faz um intervalo, como foi observado pelo artista. O 

artista flagrou de costas uma pessoa a descansar e observar um pouco do dia a surgir no hori-

zonte, no intervalo entre um dia e outro de festa. Tais signos remetem a euforia e melancolia 

presentes no carnaval. São destes contrastes que a imagem torna significante e provocativa. O 

simbolismo de Exu pode ser observado nessa imagem a partir do que fala Cravo Neto  

 

 pra mim caminho não é só aquele que é traçado na terra ou nas estradas. A 
encruzilhada o “cross road”, que nós encontramos nos caminhos estão nos 
momentos entre o dia e a noite, entre o preto e o branco, entre a esquerda e a 
direita. Para mim encruzilhada quer dizer dualidade. 

 

É nesta imagem humana que uma citação de Steven Connor (1996, p.84) complementa 

a leitura, afirmando que “a imagem esteticamente voltada para si mesma, em sua exploração 

da linha, da forma e da sombra, não passa de ocasião metafórica para a representação de um 

estado de espírito do artista”. Assim é que se identifica uma condição espiritual, da forma 

como a cultura baiana também reforça pelos apelos das referências estéticas herdadas esta 

assimilação com o tempo presente, do artista que interpreta a complexidade do mundo e que 

vê no homem o reflexo das tensões encontradas na contemporaneidade. O homem encontra-se 

só apesar das grandes multidões na cidade em pleno carnaval, nas suas angústias e incertezas. 

Ao pensar que esta imagem é feita logo após a festa carnavalesca, o sentido abre outros cami-

nhos de interpretação, não é só da euforia que vive o carnaval, mas de momentos de desolação 

e solidão. 
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                     FIGURA 17 

 

A Figura 17 tem um certo destaque, pois de todos os artifícios que a fotografia propor-

ciona, o que esta imagem apresenta é, sobretudo, a quase imperceptível identificação das for-

mas reveladas. A imagem traz o Forte São Marcelo, situado dentro do mar da Baía de Todos 

os Santos. A identificação mesmo que precária desta fotografia, localiza o contexto, que do 

ponto de vista em que está, foi feito do mar em direção à Cidade. Uma camada num marrom 

acinzentado que cobre a imagem reconfigura uma nova percepção sobre a paisagem em des-

taque, assim é que pode-se proceder a análise com os referenciais dados.  

O Forte situa-se na água a apenas algumas dezenas de metros do espaço urbano. Local 

que teve uma função de proteção da cidade nos tempos coloniais, de guerras e combates em 

tempos passados, hoje se tornou um símbolo de proteção, resistências, lutas e vitórias do povo 

soteropolitano.  

A seguinte descrição introduz algumas questões a serem analisadas. O artista capta um 

ângulo do forte de estrutura arredondada, cuja forma não aparece na imagem. Não houve pre-

ocupação com a fidelidade dos traços da arquitetura, os planos quase que se misturam, porém 

percebe-se ao fundo a cidade de Salvador. Cravo Neto fala do anoitecer horário em que esta e 

outras fotos foram feitas,“hora mágica” como ele chama, um período curto de trinta minutos. 

Assim fala o artista “quando o sol se põe deixa de ver o círculo. A luz cria um certo tipo de 
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refração na atmosfera, normalmente é na hora que as pessoas também acendem as luzes das 

suas casas, este é também um ponto de encontro”. 

 Se considerar a partir da pouca nitidez da imagem, pode-se ter uma idéia difusa dos 

planos, no que poderia ser o segundo plano está a cidade, em seguida o céu. É também como 

se apresenta na característica pictórica da fotografia, a imagem pode se apresentar aos olhos 

desta maneira, como as condições luminosas se apresentam. Alguns pontos de luz muito pe-

quenos se projetam dos prédios, mas são meros detalhes em meio à escuridão. Feita num ho-

rário em que havia pouca luminosidade natural, o fotógrafo parte deste olhar da penumbra 

sobre a cidade e coloca uma pessoa em cima do forte, com um certo destaque, porém quase 

que imperceptível também, um detalhe a fazer diferença a se diferir pelas formas da arquitetu-

ra ao fundo. O artista destaca o interesse pelas proporções entre o homem e a arquitetura. 

A paisagem da Figura 17 conclui este olhar sobre a cidade em Laróyè, fecha-se, desta 

forma, este passeio sobre Salvador no livro de fotografias. O artista volta-se para o mar, o mes-

mo lugar onde está o Forte. Se antes Cravo Neto começa fotografando da terra voltado para o 

mar, com o homem saindo das águas, aqui ele faz o inverso: do mar vê de baixo a cidade e, 

mais ainda, com a presença solitária do homem em pé em cima do Forte, acima da sua linha de 

horizonte. A este jogo simbólico na mudança do olhar. O fotógrafo faz todo um percurso sobre 

a cidade, mas no final o fotógrafo acaba mudando o ângulo, inserindo mais uma vez a imagem 

humana, que impõe sua presença, mesmo que discreta na escuridão congelada na fotografia. 

Discreto e propositalmente colocado na imagem, o homem que faz parte da cidade, da vida, 

torna-se um gigante se compararmos a proporção em relação aos prédios ao fundo. Cravo Neto 

fala de um interesse na proporção do homem com a arquitetura. Este pode ser constituído sim-

bolicamente como um lugar ao ar livre em que Exu fica para olhar todos que se aproximam 

desta cidade, na condição de quem vigia e protege.  

As fotografias são metáforas visuais que participam desses jogos de sentido, desta “encru-

zilhada entre o claro e escuro”, no momento de intersecção entre o dia e a noite. O discurso que se 

faz sobre a fotografia de Cravo Neto está associado à ligação do artista com o candomblé; tal liga-

ção ativa o sentido da fé e das bases míticas que motivaram o artista a compor tais imagens, parte 

desta dualidade sagrado e profano. 

O jogo de luzes e sombras que aparecem nestas imagens é o principal artifício utiliza-

do pelo fotógrafo para construir essas representações simbólicas, da escuridão, como num 
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drama noturno, ou mesmo do mistério no Candomblé. Exu faz parte também dessa represen-

tação pelo sentido da abertura dos caminhos, de transposição de mensagens. 

 

 
                   FIGURA 18 

 

A Figura 18 é talvez a mais radical quando se quer confrontar o cânone fotográfico. A 

totalidade da sombra que cobre a figura humana faz uma fusão desta com o outro elemento 

não identificado e que se estabelece logo acima da cabeça. A silhueta delimita e une as for-

mas, fazendo com que elas coincidam com os objetos na sombra.  Esta forma que se projeta 

acima e que se junta a figura humana é o exemplo da silhueta representada na fotografia, to-

talmente chapada. São os contornos definidos da figura humana, a forma totalmente escura e 

ao fundo, o céu. O feixe de luz que na parte superior da imagem, ilumina apenas o céu acin-

zentado e deixa o homem na penumbra. A luz aparece como uma circunferência cortada pela 

forma retangular captada pelo ângulo de visão inferior em que o fotógrafo situou. Assim que a 

própria fotografia opera este corte, seleciona a forma que se apresenta fora do plano do qua-

dro. A fotografia é vista de ângulo feito de baixo. Na parte de cima, o céu, uma das poucas 

coisas que se pode identificar, já que se trata de uma fotografia em que o referente foi captado 

numa paisagem com o céu. De modo geral é o preto, o cinza e o branco que ilumina e compõe 

esta imagem chapada pela relação físico-química da fotografia. 
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Trata-se de um ponto de vista dinâmico, proporcionando os vários ângulos sobre o fa-

to, diversos pontos de vista, várias visões sobre o objeto, que vão permear todo o livro. Ar-

nheim (1980, p. 316) considera que “ao invés de apresentar um mundo estático com uma do-

tação constante, o artista mostra a vida como um processo de aparecer e desaparecer. O todo é 

apenas parcialmente presente, e da mesma forma a maioria dos objetos”. A fotografia expres-

sa, de certa forma, este aparecer e desaparecer, proporcionada pelo jogo de luzes e sombras, 

que está diretamente ligado ao da definição ou apagamento do contorno. Todos estes aspectos 

exemplificam a concepção pictórica que segundo Wolfflin(2000:285) traz um conceito relati-

vo de clareza, relação de contrastes, antíteses, na leitura de um mundo a ser visto e descober-

to. O todo que apresenta na sombra, na silhueta ou na penumbra como se viu na Figura 17, 

determina pelas noções que antes se aplicava à pintura, vem aqui neste contexto da linguagem 

fotográfica, obliterar as fronteiras ou mesmo refazê-las, para que o sentido e a ambigüidade 

permanente da poética do Exu se revele nesta integração e indissociação aparente, assim co-

mo na instabilidade própria como é para este Orixá. 

Nos cenários das fotografias há casas, igrejas, o céu, o mar aberto, de onde vieram os 

povos africanos, assim como os europeus. Outro exemplo destes cenários é o local onde hoje 

se encontra a Igreja da Barroquinha, como aparece mais atrás na figura 8 ( repetida a seguir ), 

umas das primeiras imagens do livro. São estes efeitos pictóricos da ruína, das formas que-

bradas da igreja que a torna um pouco barroca na sua aparência. Seus contornos inquietos, 

como diria Wolfllin, as “ordenações geométricas desaparecem, o edifício se une em um con-

junto pictórico”.  Este foi considerado o primeiro ponto de concentrações na Bahia para os 

cultos de Candomblé. A igreja aparece na fotografia abandonada, escura e deserta, lugar onde 

guarda as referências da religião cristã.  Tempos atuais em que estas ruínas são mesmo um 

canto desolador de fé, em a opulência da religião em épocas remotas davam toda uma signifi-

cação de pensamentos e condutas, no qual o conflito barroco fez ecoar as vozes sufocadas da 

incerteza e medo do inexplicável. Hoje revive pelas mesmas incertezas do homem no mundo, 

em que de tanto conquistar espaços e abrir fronteiras, ainda busca se encontrar consigo mes-

mo. A vegetação, numa sombra de fim de tarde, projeta-se sobre o espaço e se integra à arqui-

tetura religiosa. A imagem do menino atento e observador confunde-se com a representação 

de Exu enquanto um soldado alerta protegendo o local. 
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                                                                             FIGURA 8 

 

A natureza pictórica dos jogos de luz e sombra que é identificada nessas obras fotográ-

ficas integra a composição nos diversos exemplos apresentados anteriormente. As imagens 

apresentam este diluimento da linha em virtude da massa que as formas representam. Para 

Wolfflin (2000, p. 30), o estilo pictórico representa o mundo da forma como ele é visto. Pois 

como ele ainda relata, é no sentido de que o que mais importa são os olhos e não os objetos, o 

modo como eles podem ser percebidos de forma pictórica ou não. Então, se nas imagens foto-

gráficas as situações são apresentadas com este olhar do artista, é a condição entre as formas 

(luz e sombra) e os conceitos (sagrado e profano) do seu trabalho que a poética se realiza. A 

cidade e o homem aparecem e se escondem, no ângulo e no corte mostra uma face, um toque 

de luz e de sombra, não aquilo que ele realmente é, mas o que aparenta ser. 

A visão que se tem, como relata Machado, é do “mundo como um lugar intrinseca-

mente escuro, iluminado aqui ou ali por alguns réstias de luz” (1984, p. 126). Traduzindo de 

forma metafórica o sentido poético que Cravo Neto manifesta em tais imagens. Há outras i-

magens em que este aspecto se faz presente, estas exemplificam o que pode estar presente em 

outras fotografias. Como diz Machado (1984, p.129), “aquele que chamamos de fotógrafo 

deveria ser chamado de iluminador, por que é na iluminação que está a ciência mais difícil do 

ato de fotografar, aquela que nenhum expediente técnico jamais logrará automatizar”. 

Na complexidade dual do mundo enquanto algumas coisas aparecem outras ficam es-

condidas. A imagem mostra pelas luzes contrastantes e através de seus diversos ângulos um 

outro mundo, tenso de relatividades e incertezas assim é que se mostram também suas dife-

renças, injustiças, o lado da sombra, para haver o equilíbrio no mundo. Só se sabe da sombra 

se a luz fizer presença – é aí que aparecem o questionamento e o conflito, a encruzilhada co-

mo disse Cravo Neto.  
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Os jogos de luz e sombra com que o fotógrafo se depara são constitutivos de uma per-

cepção do contexto que se apresenta como vínculo da sua interpretação. Assim, considera 

Machado (1984, p.146) que “na verdade,o que realmente fixa ou registra é o que existe de 

mais instável e efêmero no mundo visível: a absorção e reflexão da luz pelos objetos”. A luz e 

a sombra são mesma ferramenta que escreve este espaço recriado pela fotografia, faz formas 

se tornarem poesia a partir dos contrastes que a vida oferece, do efêmero que o artista capta. 

Considerando o jogo de luz e sombra como o passaporte para se entender visualmente 

o mundo, e receber suas mensagens, é que se faz importante compreender estes elementos 

como suporte metafórico para a revelação desta poética e desta dualidade que é Exu. Ele está 

solto e na escuridão se faz presente, mas não se revela. Luz e sombra se fazem na representa-

ção como opostos que vivem no mesmo espaço, uma coisa está totalmente ligada à outra. 

            O caráter inapreensível de Exu, observado por Capone (2004, p. 57) pode ser exempli-

ficado na indissociabilidade destes aspectos apresentados anteriormente. Exu revela as coisas, 

mas jamais é revelado. Exu, mestre da multiplicidade; é ao mesmo tempo velho e criança, 

homem e mulher, é o próprio mistério da cultura africana, da negritude, das sombras como 

também das luzes que se instalaram nesta cidade. Se entender que onde há sombra também há 

luz, então que seja estes signos visuais, da luz como revelação, que pode ser mesmo resultado 

desta parte obscura que as imagens revelam. É neste enigma que as fotos podem incitar a cu-

riosidade, que arremata e motiva na interpretação que o fotógrafo faz de Exu, Orixá contro-

verso, que ilumina ou escurece as relações do mundo com os orixás, que está em todos os 

lugares. 

 

3.3 A cor 

 
NÃO  SOU  PRETO,  BRANCO  OU  VERMELHO 

           TENHO  AS  CORES  E  FORMAS  QUE  QUISER. 
           NÃO  SOU  DIABO  NEM  SANTO,  SOU  EXU! 

                                          MANDO  E  DESMANDO, 
                                          TRAÇO  E  RISCO 

                                          FAÇO  E  DESFAÇO. 
                                          ESTOU  E  NÃO  VOU 

                                          TIRO  E  NÃO  DOU. 
               SOU  EXU. 

      (Mario Cravo Juníor) 
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           As fotografias que Cravo Neto apresenta em Laróyè são todas coloridas. A interpreta-

ção sobre as cores da imagem se aliam aos aspectos simbólicos que são associados ao Exu. 

São as cores signos que processam como maneiras de perceber a aparencia dos objetos, suas 

sensações visuais e efeitos simbólicos. A cor sempre é associada a alguma idéia que perpassa 

pelos filtros da cultura. Mesmo analisando a cor em separado compreende-se, contudo, que 

ela está totalmente veiculada às condições apresentadas pela luz e pelas suas relações na gra-

dação de tons e da sombra. Como diz Arnheim (1998 p.323) “toda aparência visual deve sua 

existência à claridade e à cor”. Por isso são aspectos interdependentes. É deste modo que a 

tonalidade das cores são influenciadas pelas condições expressas pela luminosidade das foto-

grafias. Arheim empenha-se num discurso sobre a psicologia das formas visuais e como elas 

se repercutem na interpretação das obras de arte. De qualquer forma não seria este pensamen-

to que venha preponderar sobre este estudo, mas é necessário considerar que a cognição de 

algumas questões visuais é oriunda destas relações com as sensações provocadas pela cor. 

           A cor se apresenta como elemento de interpretação, inclusive no momento em que as 

questões simbólicas se dão de maneira peculiar na construção das imagens. É de todo impor-

tante saber que as cores funcionam no contexto cultural como signos que revelam um pensa-

mento, um conceito. A cor pode então ser uma forma de acessar os sistemas de significação 

de uma determinada cultura de um povo. Na religião do candomblé ela se dá de forma inte-

grada quanto aos dogmas e rituais apresentados. Quando imersas nas representações artísticas 

trazem outras questões relacionadas ao contexto profano. 

            Para adentrar no universo artístico em questão, é importante construir um caminho 

viável nos sistemas de significação que proporciona o signo fotográfico. É através das catego-

rias semióticas peirceanas que pode-se observar a passagem da cor em três estágios, que pode-

ríamos chamar  aqui de cognitivos, já que é através deles que se processa algum estágio de 

conhecimento: primeiridade que revela os quali-signos, que são as sensações provocadas pelo 

signo, como qualidades; a secundidade, que traz os sin-signos, quando no processo da semio-

se acontece a identificação e reflexão direcionada à imagem apresentada; e a terceiridade que 

são os legi-signos, estes trazem a questão simbólica, o caráter de lei, convenção através do 

contexto apresentado. Então, é sobre o impacto desta teoria que as cores vêm a ser compreen-

didas tanto na estrutura conceitual da imagem como também do ponto de vista perceptivo.  
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É assim que as etapas perceptivas são observadas, pois antes de qualquer coisa as co-

res causam sensações sobre os olhos, que pode ser visto como algo primordialmente de quali-

dades, seguindo nesse processo com os existente particular, impregnantes e enfim simbólicos, 

de acordo com o contexto destacado. Estes estágios podem ser resumidamente apresentadas 

como processos sensíveis, físicos e intelectivos, como fala Santaella (2000, p.42). Assim, as 

cores também se inscrevem nas categorias de ícone, índice e símbolo. A cor enquanto signo 

adquire uma função mediadora na interpretação das imagens apresentadas. Estes processos 

podem se manifestar em quaisquer signos, não importando sua especificidade. Para Santaella 

(1998, p.44) as cores são formas visuais, unidades de percepção independentes da linguagem 

visual. As categorias peirceanas são modos de apreensão indissoluvelmente conectados entre 

si. 

            É através das fotografias selecionadas que podemos entender melhor estas questões 

abordadas. Retornando um pouco ao tópico sobre a luz e sombra, naquelas imagens que apre-

sentam fortes contrastes de luz e sombra é que a cor preta se faz presente de forma marcante, 

veja assim as Figuras 12 a 18, nas quais aparecem pessoas nas sombras. Ao situar-se na con-

traluz o fotógrafo obtém, a partir da quantidade de luz que entra no diafragma da câmera, 

formas chapadas em preto, a cor, ou não cor, como se fala nos efeitos luminosos apresentam 

formas humanas.A questão das qualidades sensoriais podem ser, inclusive, associadas aos 

aspectos simbólicos, como já relatados anteriormente.  Ainda pode-se destacar que na investi-

gação sobre as cores, se o preto e branco forem entendidas como “não cores”, no sentido de 

cor luz; seria o preto a ausência de cor e o branco o somatório de todas as cores. Porém no 

todo formado, as aparências visíveis se agrupam, talvez como categorias cromáticas ofereci-

das na fotografia.  

           Na maioria das imagens parece haver uma saturação das cores, quando pelo excesso de 

sombras as cores se modificam. Há  o caso da Figura 17 em que os tons de marrom e cinza se 

confundem da paisagem apresentada. Não há limites muito definidos entre o mar e o forte, 

nem tampouco o colorido clássico do mar azulado; é tudo muito nebuloso, num quase total 

monocromatismo. São as misturas de cores, nem uma nem outra separadamente, mas as duas 

ao mesmo tempo. As cores aí aparecem numa ambigüidade, em que se pode fazer uma sinto-

nia com a questão simbólica de Exu. 

Do preto e do branco total, de estar no escuro ou ofuscado pela luz, até o sentido mais 

simbólico nas relações com o mistério, a vida e a morte. Conforme assinala José João dos 
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Reis (1999, p.118), o branco é a cor funerária do Candomblé. A convenção da cor como luto é 

esta mesma cor luz que reúne todas as outras, que é receptiva, luz e paz na roupa do folião do 

Afoxé Filhos de Ghandi, entidade e bloco carnavalesco ( figura 20). Neste contexto o signo 

favorece estas relações, ao mesmo tempo em que o branco pode simbolizar a paz, no candom-

blé também simboliza o sêmem que fecunda o óvulo. Em situações diferenciadas se aproxi-

mam e é assim que os sentidos se confundem e se misturam. Na verdade são referencias dife-

rentes que constroem sobre a complexidade das relações um conjunto de interpretações que se 

movem pelo estético-simbólico. Carnaval que é a mistura, que promove a integração de senti-

dos os mais diversos, onde as forças místicas e mundanas tentam dialogar na tentativa de 

promover também a festa. 

            O vermelho e o azul aparecem em grande parte das imagens do livro, como exemplifi-

cado nas Figuras 19 a 23 apresentadas nas páginas seguintes. Há, por exemplo o vermelho das 

carnes da Figura 19 e aquele pintado no fundo da barraca de carnaval, Figura 20. O que elas 

teriam em comum? As sensações que elas provocam são próximas.  A energia transmitida 

pelo vermelho é sempre algo muito presente em qualquer suporte que ele venha apresentar. 

Este fato é determinante, sobretudo pelas questões ópticas, para as quais o vermelho tem 

comprimentos de onda muito grandes, calculados em 700 milimicrons17. Não é só o vermelho 

que pode provocar excitação, como observa Arnheim, a claridade intensa e a alta saturação 

assim como as altas vibrações dos matizes também proporcionam essa excitação. A qualidade 

expressiva da cor se dá muitas vezes através da associação como nos exemplos apresentados, 

o processo de identificação e simbolização vão acontecendo com a semiose.  

           A cor pode ser utilizada como parâmetro para algumas considerações estéticas. A partir 

da compreensão de que há uma intenção persuasiva, é que se vê que o papel das cores é de 

extrema eficácia neste trabalho. Partindo da observação que a emoção assim como as cores 

atinge à percepção humana, Arnheim oferece uma informação preciosa neste contexto. A cor 

no barroco, por exemplo, acentua a qualidade expressiva da forma, quando vista a princípio 

pelo seu aspecto quando é mencionado pelo papel intelectivo das formas, enquanto as cores 

respondem muito ao caráter emotivo. Tratar das emoções é sempre um caminho pantanoso, 

pois há um nível de subjetividade, que não nos cabe explorar, porém não há como ignorar o 

impacto das cores na apreensão sensível dos objetos de arte. A possibilidade de aproximação 

                                                 
17 Milimicrons é igual a um milionésimo de milímetro. O vermelho é entre as cores luzes primárias, dentre ela o 
verde e azul, a que é tem maior quantidades de ondas luminosas. (Bilbioteca científia Life: Luz e Visão 1970, 
p.98) 
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entre a obra e o espectador sempre se dá de forma sensível, pois é através deste estágio que se 

cria outras relações mais complexas e intelectivas. Fala Arnheim (Idem, p.327) que a “recep-

tividade e rapidez da experiência são mais características para as respostas de cor”. É assim 

que nesta analogia com as imagens aqui apresentadas se torna mais fortes, quando pelas cores 

as imagens imagnetizam o olhar para a representação ali oferecida. 

           Quando a cena aparece com tons escuros como as fotos do tópico da luz e sombra ante-

rior ou mesmo quando toda iluminada mostra a cor com alto grau de pureza, constrói passa-

gens entre realidades diferentes. Ambos os casos proporcionam contatos diferenciados do 

ponto de vista da recepção. Na variedade de cores e tons, na penumbra, na escuridão total, ou 

na mais precisa luz incidindo sobre o objeto, as imagens revelam nuances e contrastes num 

jogo persuasivo, que variam de sentido, mudanças radicais e abruptas, inconstantes e frag-

mentadas, trazendo efeitos visuais que podem se contradizer-se mutuamente, situação que 

promove um efeito labiríntico na mente do espectador e se aproximam das diversas simbolo-

gias referentes ao Exu. Assim é observado nestas imagens fotográficas, ao olhar a diversidade 

de representações, as imagens são como “piscadas” que trazem situações sem uma conecção 

racionalizada, a cor como instrumento valioso na maneira como se vê e como absorve os as-

pectos simbólicos observados mais adiante. 

           Existem aquelas cores simbólicas do Exu, como observado anteriormente, o vermelho, 

o branco e o preto, além do azul escuro. Capone ressalta que o vermelho e preto estão associ-

ados no sincretismo católico à figura do diabo. O preto, por sua vez está ligado ao aspecto de 

Exu que “regula e que é o resultado do processo oculto, indecifrável e secreto que acontece no 

seio da matéria gestadora” (SANTOS, 1996, p.170) esse aspecto identifica-se com Exu Ijelu 

associado ao Okotó, da multiplicação e crescimento dos seres indiferenciados. A energia que 

o vermelho apresenta, por exemplo, está ligado à força e do poder representado pelo símbolo 

chamado Egán, o qual torna Exu a entidade mais importante do sistema nagô, como destaca 

Santos (1996, p.171).  

           As carnes que a figura 19 traz resulta numa associação marcante da simbologia do Exu. 

Sabe-se que há o sacrifício de animais no candomblé, que são oferecidos para Exu, como dito 

anteriormente. O vermelho que está presente no sangue, impregnado no corpo e que o faz 

viver. A energia que está no fogo que é mesmo que aparece em várias associações como 

quando se usa expressões do tipo “sangue quente”, quando se diz que alguém está agitado, 

nervoso, eufórico, ou mesmo passando uma energia, como se diz que alguém é “sangue bom”, 
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que faz o bem. É na simbologia do sangue que escorre dos animais e alimenta Exu. O Exu se 

apresenta neste conjunto de sensações que impulsiona os corpos, a vida e o pensamento, que 

favorece a demanda de várias energias e sentimentos conflitantes, presentes também nas mais 

várias formas de perceber e absorver cada imagem em destaque ou mesmo em todo o conjun-

to da obra Laróyè. 

 

 
                     FIGURA 19 

 

           As cores quentes das imagens e variações do vermelho pode transportar o espectador, 

de certa forma, para o ambiente ali petrificado. A cor é uma qualidade que atrai para o clima 

que a fotografia representa, tanto na figura 19, do sacrifício do animal, quanto na figura 16 em 

que aparece o fundo da barraca de carnaval.  O vermelho no fundo da barraca está ao lado da 

sua cor complementar, oposta que é o verde, logo atrás do amarelo luminoso do acento num 

ambiente a acolher as pessoas. O amarelo surge nesta simbologia destacada por Santos (1986, 

p.170) como uma das cores que são representadas no gorro de Exu, que é uma das vestimen-

tas do arlequin em um dos mitos relatados por alguns autores.  

           A barraca vazia e desolada, ainda não tomou a forma da festa, é nesta imagem apenas 

um vazio, o mesmo lugar organizado que se apresenta na fotografia, é aquele que se torna 

caótico e quase imperceptível quando abriga as pessoas, que é ocupado e apropriado confor-

me a empolgação dos usuários do espaço. Vê-se ainda mesas e cadeiras de madeiras. As cai-
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xas de cerveja de garrafa de vidro foram substancialmente substituídas pelas de lata, que ofe-

rece menos perigo. Assim se dá a mudança dos contextos da festa no decorrer dos anos, o 

aumento de pessoas, da forma como a festa é vivida e como as relações sociais são afloradas 

na dinâmica que os espaços e o carnaval propicia. 

É interessante salientar que quando se tem um ambiente muito colorido é comum refe-

rir-se como local alegre, na relação sacro-profana de sacrifícios e festas, que as fotografias 

apresentam. As cores se manifesta na dialética sacro-profano como um campo aberto de sen-

tidos metamorfoseados. Pode-se entender, inclusive, que as sensações seriam o modo como a 

questão simbólica se apresenta, pois são estas mesmas energias sensoriais que fundam a estru-

tura simbólica do Exu.  

 

 
                       FIGURA 20 

As fotografias que se seguem trazem outras relações cromáticas e simbólicas. Assim 

como na figura 20, a figura 21 revela a variação de tons e das luzes vermelhas. O azul como 

cor fria traz um certo equilíbrio na figura 21. Os tons azuis dão a sensação de frescor que se 

contrapõe à sensação mais calorenta do vermelho e se integram numa cena em que a energia 

do menino parece comunicar um bem estar, o Exu Odara. Odara como qualidade de Exu sim-

bolizado na expressão de satisfação e de bem estar. Há um grau, por exemplo, de excitação 

provocado pelo vermelho que pode ser definido de várias formas.  
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É assim que a variação de tons e das luzes vermelhas aparecem na figura 22. A mulher 

que encara a câmera, o banho ardente de luzes vermelhas que dão tom sensual e provocante 

ao ambiente de festa em que se acentuam as relações entre as pessoas, relações de prazer, sa-

tisfação, como também de disputa e conflito, através do olhar escuro e penetrante. 

 

 
                        FIGURA 21 
 

Nesta analogia simbólica dos signos da religião com o signo artístico fundado, dialo-

gam na poética e na interpretação da imagem estética, confluindo na intenção de gerar novas 

formas de conhecimento. Este conjunto de imagens pode-se dizer, é heterogêneo. Enquanto 

aparece o céu azul iluminado, mostra as cores na terra escurecidas, a luz que vem de cima 

contrasta com a escuridão da terra, em que pessoas são impossíveis de serem identificadas, 

outros vão se mostrando sorrateriamente até que se vislumbra a negritude do baiano jocoza-

mente feliz, do momento de festa que se realiza numa segunda realidade, que é esta da ima-

gem fotográfica, utilizando o termo de Boris Kossoy. São representações que trazem cores 

diferentes, ao mesmo tempo que traz aquele homem todo de branco, dos Filhos de Ghandi 

(figura 23) atravessando a cena, na  figura 19 revelam-se  os vermelhos paralisantes da carne e 

do sangue. É possível vislumbrar cenas em que estas analogias deixam escapar estas variações 

temáticas, corpos, figuras inanimadas, cenários diferentes, que se aproximam neste entrela-

çamento poético. É assim que as variações de tons e das luzes aparecem, nas cores o signo 

artístico revela.   Exu preto, branco, vermelho, azul, marrom, cinza, de todas as cores e diver-

sos tons, uma figura camaleônica. No candomblé, como já relatado ele é enviado de Ifá e re-
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presenta todos os orixás, e por isso tem todas as cores, seu sentido se camufla e se refaz cons-

tantemente.  A partir destas observações é possível afirmar que o colorido de contrastes e de 

encontros cromáticos que a fotografia de Cravo Neto oferece nesta cidade simbolizem Exu, 

construindo novas formas de sentir os espaços ressignificados pela presença do figura huma-

na. 

 

 
                  FIGURA 22 

 

 
              FIGURA 23 
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3.4 O movimento 

 

PASSO  E  CRUZO 
           TRAÇO,  MISTURO  E  ARRASTO  O  PÉ 

SOU  REBOLIÇO  E  ALEGRIA 
RODO,  TIRO  E  BOTO, 

JOGO  E  FAÇO  FÉ. 
SOU  NUVEM,  VENTO  E  POEIRA 

(Mario Cravo Júnior) 

 

A fotografia é uma linguagem que se destaca pelo congelamento do movimento das 

coisas do mundo. Ela congela a imagem e mostra uma determinada ação no mundo real, mas 

que ficou imobilizada na representação bidimensional da fotografia. Ao destacar a questão do 

movimento proporcionado pelas imagens, coloca-se este aspecto em relação à questão da 

forma dinâmica, como também por ser uma caraterística do Exu, Orixá do movimento de to-

das as formas do universo. Então pode se compreender o movimento como efeito pictórico, 

mas também há a idéia de movimento referente à transformação, à mudança de sentido e de 

mobilização idéias e um grau de instabilidade durante o processo. A apresentação de algumas 

imagens traz de forma marcante estes aspectos em Laróyè. 

Para Wolfflin (Idem, p. 36) “a noção de movimento também pertence à essência da vi-

são pictórica”. O movimento é um efeito pictórico segundo o autor. É a partir das considerações 

sobre o movimento que o autor observará que os “olhos pictóricos apreendem tudo como algo 

vibrante”, numa percepção das aparências que se encontra neste apelo ao novo, que mobiliza as 

atenções, a percepção e os sentidos de maneira geral. Wolfflin (2000, p. 37) sintetiza que “no 

estilo pictórico os olhos tornam-se sensíveis as mais variadas texturas, e não há contra-senso 

algum o fato de a sensação visual ainda parecer alimentada pela sensação de tato” da figura 

delimitada pelos olhos. Assim é que seria este mais um elemento formador deste olhar, que 

contribui para sua identificação nas fotografias de Cravo Neto.  

Para dar início a análise do movimento em Laróyè observa-se a figura 23, em destaque no 

tópico anterior, a qual apresenta um homem tomando quase toda a totalidade da fotografia. No 

exato momento em que a foto é feita, o folião dos filhos de Gandhi se projeta para fora do ângulo 

de visão do fotógrafo. É um uma imagem fragmentada, numa forma instantânea de representar. 

Num plano privilegiado ele é cortado pela imagem. Alude a um cavaleiro em batalha e foge da 
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câmera como do gatilho. Coberto de figas e colares no pescoço ele se protege e atrai boas coisas. 

A figa, assim como o Exu também é um símbolo de sexualidade e de poder. O homem nestas 

roupas assemelha-se ao filho-de-santo, quando está adornado com os símbolos do seu orixá. 

 
 

 
 

                     FIGURA 24 

Observa-se a  Figura 24, cuja composição forma-se a partir do foco na mulher saindo da 

água. A água e as pedras circunscrevem a cena no recorte ao drama apresentado. O rosto transpa-

recendo um grito, uma encenação de dor ou alívio, como no parto, quando Iemanjá concebe Exu. 

Considerando tal composição é importante destacar algumas reflexões, como por exemplo, no que 

Hauser (1994, p. 452) afirma ser “cada forma impregnada de movimento parece estar tentando 

superar-se, cada motivo reflete um estado de tensão e esforço”. Agora é a vez da mulher represen-

tada saindo das águas, simbolizando o lado feminino de Exu, ou até mesmo uma Iemanjá. A mu-

lher aparece como numa emblemática situação de demonstração do poder que emerge das águas, 

signo da vida que nela habita. 
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                   FIGURA 25 

 

Outro exemplo está na figura 25, cujo movimento se faz presente nos gestos que o ho-

mem elabora fechando o ângulo de visão sobre o objeto central, que é uma estatueta do Exu. 

Realiza-se um movimento circular em torno da estatueta. O homem, com ajuda de outra pessoa 

segura o objeto, que é uma pequena escultura de chifres, com a boca aberta e um pênis grande. 

Há também folhas que eles seguram logo na base da estátua. O homem ao mesmo tempo em 

que coloca a boca no pênis da escultura insere também um outro instrumento fálico na boca da 

estatueta de Exu, um pedaço de cana-de-açúcar, de onde se faz a cachaça, bebida predileta de 

Exu. Santos observa que na rica imaginária consagrada a Exu, aparecem representações de Exu 

sugando o dedo, fumando o cachimbo ou soprando uma flauta. Tais representações são associa-

das, conforme fala a autora à atividade sexual deslocada, que se revelam na relação de Exu no 

ato de introjetar pela boca, “simbologia simultânea de absorção e expulsão, de ingestão e resti-

tuição” (SANTOS, 1996, p.164). Exu é, aqui, o que devora insaciavelmente, como se destilasse 

a cana, no processo de manufatura da cachaça. Cravo Neto instiga as pessoas na cena a essa 

brincadeira, esta eroticidade evocada pelos gestos apresentados e pela estatueta do Exu. O mo-

vimento encenado na figura 25 é um argumento, um traço simbólico na construção dessas 

imagens que ressignificam a condição do Exu, o elemento dinâmico e mobilizador de forças. 

A simbologia do movimento se faz no sentido das transformações obtidas pela sua presença 

em todas as circunstâncias da vida. 
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O movimento faz parte deste universo discursivo pictórico que pensa no poder de per-

suasão e do espetáculo montado a partir de uma determinada ação. As representações que 

aparecem aqui coordenam uma temática diretamente ligada à produção de leituras, a partir da 

discussão destes pontos levantados.  O movimento é como observou Wolfflin “um estímulo 

para escamotear” o material sólido e tátil do estilo linear, uma forma de integração entre os 

elementos da composição. É através do imaginário que se apreende o todo, o qual se contra-

põe a noção tátil, que é aquele no qual as formas estão bem definidas e isoladas pelo contorno. 

O movimento pode ser captado de várias formas, pois no contexto em que se discutiu a luz e 

sombra nas fotografias pode-se também identificar o movimento compositivo. Nos casos tra-

zidos agora há uma dinâmica dos corpos na fotografia que se destacam dos exemplos anterio-

res, nos quais havia um repouso das figuras contraluz. 

A figura 26 foi realizada uma superexposição do negativo, produz uma imagem em 

que os pés das crianças são quase todos apagados. Pela rapidez dos seus gestos, o fotógrafo 

fomenta uma situação de movimento que compromete a própria visibilidade de algumas par-

tes do corpo. Como numa roda de brincadeira ou um ensaio de uma dança, elas saltam em 

várias direções. Brincam, realizam o jogo infantil e a espontaneidade da sua condição em li-

berdade.  

Ao fundo da cena observada na figura 26 está um detalhe da Ordem Terceira de São 

Francisco. Dentro da igreja é improvável que tais gestos aconteçam, mas à sua porta, nesse 

ladrilho que divide a imagem ao meio, um palco perspectivado se monta para o gingado in-

fantil. É uma imagem instantânea, que vai apagando os pés dos os corpos em movimento. Não 

é fragmento de realidade coeso, são cortes bruscos, como pode-se perceber na criança em 

primeiro plano, cuja cabeça e cujos pés não estão visíveis pelo movimento realizado, inclusive 

por conta da captação fotográfica. Aqui se dá também a simbologia do Exu enquanto brinca-

lhão, agitador, pode ser criança, ter qualquer forma. É ágil e cheio de energias como a criança, 

tem uma ludicidade que pode ser associada ao jogo infantil, a espontaneidade. Mesmo sendo a 

porta de um lugar sagrado, a profanidade é licenciada ao “pula pula” circunferencial da brin-

cadeira  apresentada pelas crianças.  
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                      FIGURA 26 

 

Se de repente observassem adultos em tais condições, poderia haver algum tipo de 

censura. É por isso que as crianças (os erês no candomblé) parecem com o Exu ou Exus, pois 

como são muitos, uma variedade, muitas faces, muitas funções, seres ousados e brincalhões, 

são incansáveis e se em determinado momento param para descansar é só para carregar as 

energias. Assim como as crianças o Exu pode parar por um instante por que depois vai come-

çar tudo novamente ou mesmo reinventar outra brincadeira, driblar a situação, insaciavelmen-

te. A infância também é momento em que há a descoberta de coisas importantes para a vida, o 

certo e o errado, o feio e o bonito. Elas também recriam e vivem a possibilidade de um outro 

mundo. Laróyè é um livro que permite ao leitor-espectador acompanhar este olhar que Cravo 

Neto traz dos encontros com as pessoas, crianças de rua, vagueando pela cidade, criando situ-

ações onde o lúdico ainda pulsa, insiste e que dá vida aos espaços de maior vigilância, como é 

o caso do centro histórico. 

           A seqüência apresentada pelas figuras 27, 28 e 29 traz outras situações que merecem 

destaque. São imagens captadas em pleno carnaval, festa que aflora toda uma relação com o 

espaço da cidade, entre as pessoas, na qual existe uma tendência para a ousadia de comporta-

mentos, diversão e exageros. Próximo ao Trio Elétrico muitas pessoas extravasam suas ener-

gias, dançam e realizam um jogo lúdico.  
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           Observa-se então o trajeto em que o homem percorre. Cravo Neto capta uma cena em 

que pessoas realizam uma dança carregada de sensualidade. Uma delas é espremida de frente 

para o Trio Elétrico, proporcionando um contato físico corpo a corpo. Há uma confusão insta-

lada pela identificação dos sexos na primeira imagem. Um ritmo que se apresenta pela ânsia 

de uma satisfação, pelo momento, tudo numa agilidade de movimentos. Pessoas por perto 

observam a cena que o fotógrafo congelou de um ângulo de visão de cima. As pessoas estão 

embriagadas pelo momento de êxtase e liberdade, os rostos de dois deles se quer pode-se ver, 

enquanto o que está mais atrás aproveita do momento frenético para participar do frenesi mu-

sical e sinestésico dos corpos. 

 

 
                     FIGURA 27 

 

            O fotógrafo fecha mais o ângulo na foto da figura 28, agora ele está de frente para uma 

das pessoas. Segue-se à caça do referente. O homem parece perceber a presença do fotógrafo, 

e assim se esquiva do local, um pouco surpreso ou receoso talvez, pois é pego praticamente 

com as nádegas de fora. Mesmo com toda rapidez para se escapar do click da câmera o ho-

mem é aprisionado. Aí se petrifica seu espanto, sua nudez, sua imagem é congelada pela foto-

grafia. A figura 28 está tremida, devido a rapidez em que o homem se movimenta, fato este 

que ocasiona este resultado, o fotógrafo entra no clima e deixa acontecer. Este efeito dá um 

tom de desequilíbrio e fragilidade da própria situação apresentada, ao mesmo tempo em que é 

mais pictórica. A dinâmica de gestos dá um movimento à cena. Inclusive por apresentar uma 
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situação em flagrante as pessoas mostram uma “postura elástica e desairosa”, fora da pose e 

do padrão helênico, como aponta Machado (1984, p.52).  Percebe-se também como as linhas 

amarelas nas figuras 28 e 29 parecem acompanhar o movimento dos corpos. Elas cruzam em 

diagonais e acentuam a direção em que se movem as pessoas. Na figura 29 a linha amarela 

inverte, cruzando em relação ao movimento do braço do homem.  

 

 
                      FIGURA 28 

 

            Na figura 29, foi feito um foco maior sobre o mesmo homem. O homem aparece em 

meia cabeça, com os olhos logo abaixo do limite superior da foto, está atentamente olhando 

para aquele que insiste em captá-lo, ou, como se disse anteriormente, aprisioná-lo. O fotógra-

fo acentua o foco e traz mais perto aquele que parece fugir, ao entender, contudo, que a pre-

sença da câmera modifica todo um comportamento, levando a pessoa a se esquivar, ignorar ou 

encarar a câmera quando é percebido pelo “olho de vidro”, que é a objetiva da câmera, e, mais 

ainda, fará com que outros possam saber, de certa maneira, o que foi visto. 

O homem da figura 29 segue correndo. Nesta foto podemos observar melhor os deta-

lhes do sutiã rasgado. Os gestos eufóricos e rápidos que se esboçaram anteriormente nas figu-

ras 27 e 28 o homem demonstra um certo espanto. O homem parece fugir das lentes da má-

quina fotográfica, talvez espantado com a presença de alguém que quer flagrá-lo nesta situa-

ção. O homem travestido é agora totalmente reconhecido, e o contraste entre a sua identidade 
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masculina e a roupa que ele vestiu dá o tom de contestação da ordem, que está presente no 

carnaval. Às vezes há uma inversão nas aparências, homem veste-se de mulher, mulher veste-

se de homem. No carnaval todas as formas de arte, de liberdade e confusão humanas se ex-

pressam. Os indivíduos participam do carnaval para realizar seus mais espontâneos e confli-

tantes sentimentos, é como se aquele momento fosse reservado a uma cura do espírito, da eva-

são de emoções e dramas. Mas também é o momento possível para mostrar outras faces da 

sua própria identidade, numa explosão de energias e sensações. Pelo menos alguns se mos-

tram com mais destaque na contestação dos padrões do que outros. Para Severo Sarduy (1979, 

p.68) o carnaval é um  

espetáculo simbólico e sincrético em que reina o “anormal, em que se multi-
plicam as confusões e profanações, a excentricidade e a ambivalência, e cuja 
ação central é uma coroação paródica, isto é, uma apoteose que se esconde 
uma irrisão. 

 

          O carnaval traz esta natureza desordenada, na ambivalência das relações e percepção do 

espaço e do outro. Seria até o momento em que as “máscaras” sociais podem ser rasgadas em 

virtude do sentimento de liberdade usufruído do carnaval, mas que hoje também fica muito 

claro as diferenças, é um reflexo do que acontece na sociedade de maneira geral. Um momen-

to em que se aflora todas as contradições existentes na sociedade e até coisas que não se per-

cebe com muita clareza diariamente. 

         A figura 29 mostra que existe uma precariedade na roupa rasgada. Quanto menos roupa 

melhor, pela dinâmica de um carnaval moderno e que mostra o corpo. Tal momento seria 

mesmo uma forma lúdica, uma suspensão do cotidiano, dos papéis assumidos socialmente. 

Porém, a presença do fotógrafo também parece ser uma invasão deste espaço, querer se apro-

ximar, criar uma intimidade e ter sua imagem captada. Ao mesmo tempo que o referente vive 

momentos de liberdade de expressão, não parece querer ser convertido em imagem fixa pela 

fotografia. A espontaneidade concedida desta realidade e que envolve estas circunstâncias é 

suspensa, de certa forma, com o fim da festa e até mesmo antes com o flagrante como é da 

fotografia. Muitos embriagados ou cientes de que no carnaval é permitido e aberto a várias 

encenações, não importam. Nestas imagens das figuras 35 e 36 a situação é de desconforto 

para aquele que foi fotografado.Com o ato do fotógrafo a ação se eterniza, torna-se uma mar-

ca irreversível, o qual será sempre olhado por alguém, mesmo que no dia-a-dia o homem da 
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imagem seja totalmente diferente, o momento relampejante, de movimentos rápidos e de ca-

tarse é petrificado sem perdão pela imagem imóvel e perene.  

            Remeter ao Exu a partir da situação apresentada é buscar a sintonia na qual os gestos e 

a atitude criam esta relação poética. A ousadia dos personagens trazidos pela fotografia se alia 

a alguns traços do Exu observados no contexto profano. Poderia dizer que as imagens transpa-

recem uma certa perversão e eroticidade, isso por conta do clima propício. O fato também de 

homens estarem em situações de muita intimidade, coloca em xeque todo um discurso mora-

lista em relação a um comportamento previsível. Assim é que se o Exu se faz simbolicamente, 

como mobilizador, contestador, ele sempre é personificado também em pessoas que trazem 

um certo desvio da conduta padrão. Como já observou Stefania Capone (2000, p. 47) sobre o 

simbolismo de Exu, as referências africanas da sexualidade desenfreada e provador de Exu 

foram atenuados pelos grupos de culto do candomblé, para inclusive reinvidicar respeitabili-

dade perante a sociedade brasileira. Ao mostrar Exu por essas características provoca-se mui-

tas polêmicas em relação ao seu papel na religião. Algumas questões sobre o corpo serão a-

bordadas no capítulo IV. 

 

 
                     FIGURA 29 

              A figura 30 também foi captada no carnaval. Protegido do espaço em que se desenro-

la a ação nesta imagem, o fotógrafo fica também protegido da confusão. Num ambiente em 

que se dão certos tipos de acontecimentos, lembra-se o que destaca Machado (1984, p.105): 

“o lugar que a câmera ocupa para mirar seu objeto não é nunca um espaço neutro ou aleatório; 
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mas é preciso colocar em certas situações-limite para que essa condição se mostre em toda sua 

irredutibilidade”. A confusão do carnaval muitas vezes não permite que se aproxime tanto do 

referente a ser fotografado. Para que esta imagem viesse a ser realizada, o artista teve que 

manter uma certa distância, a fim de mostrar a cena. Como diz Machado, ao relatar fotografi-

as em situações de tensão, “este poderia ser o ângulo mais ‘lógico’, de onde o acontecimento 

pode ser registrado da forma mais límpida e privilegiada”, para exemplificar os efeitos ideo-

lógicos dados pelo ângulo de tomada.  

 

 
                     FIGURA 30 

 

Este ângulo pode ser também entendido como Machado chama a partir de Michel Fou-

cault que é o de “lugar panóptico” que é o “ângulo de visão privilegiado que a câmera assume 

em relação ao objeto fotografado”, tal ângulo “possibilita uma visão abrangente e integral do 

evento e, ao mesmo tempo, simula uma posição externa”. Cravo Neto comenta que a figura 

30 foi feita justamente para mostrar o lugar onde estava sendo feitas aquelas fotos, ele fala de 

um certo sentido didático da imagem. É esta uma das poucas imagens que o artista se distan-

cia do local, para mostrar um pouco do que há em volta. Fato que exemplifica este olhar que 

se movimenta em todas as direções. 

A imagem da figura 30 serve para exemplificar certas questões comuns na prática da 

fotografia, na tentativa de elaborar certos tipos de representação. Cravo Neto traz aqui um 
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pouco da realidade do folião conhecido como “pipoca”, aquele que brinca o carnaval fora das 

cordas dos blocos. A negritude dos corpos baianos, assim como o espetáculo que se move 

fora das cordas dos blocos oficiais.  

O movimento dos corpos na cena nos gestos dos homens, quase todos que aparecem 

na cena estão de mãos erguidas, se protegendo para um eventual ataque. Fecha-se um circulo 

em torno de um dos homens, que atento parece se prontificar a qualquer situação que o amea-

ce. Todos de mãos erguidas observam aquele que por um impulso qualquer que se dirige a 

outra pessoa. Enquanto na figura 27 mostra uma situação em que as pessoas se aproximam, na 

figura 30 parece mais de repulsão e conflito. Capone (2004, p.54) observa que de acordo com 

algumas referências africanas Exu tem um caráter violento, tal identificação está associado ao 

seu aspecto de Legba18. 

           Cravo Neto evita aquelas cenas previsíveis que se propagam no carnaval, de muitas 

fantasia e brilhos. Ele foca em ângulos às vezes evitados pelo senso comum, por aquilo que 

menos inebria. O fotógrafo, ao presenciar essa cena, esteve perto da experiência reveladora de 

que a alegria oficial assim como também situações paradoxais de violência, fazem parte do 

mesmo teatro de contrastes. Exu é também simbolizado nestas relações fáceis, criando a di-

nâmica necessária, movendo os corpos, muitas vezes envolvido num caos capaz de trazer o 

colorido e o trágico.  

 

 
                           FIGURA 31 

                                                 
18 “Legba é fequentemente associado à noção de aovi, infortúno...” “.... É ele o autor de todas as brigas, de todos 
os acidentes, das guerras, das calamidades públicas” (Capone, 2004, p.54) 
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A figura 31 se destaca pela desfiguração do rosto captado. Esta representação traz um 

exemplo claro de uma forma criativa que a fotografia se impõe em relação ao referente, pois 

oferece uma imagem de extrema pictorialidade, numa expressão em que subverte também os 

cânones da fotografia. E assim que como diz Wolfflin(2000, p.286) “ a cor começa a tornar-se 

independente e a luminosidade liberta-se dos objetos” . O rosto irreconhecível, alterado pela 

forma como o fotógrafo o captou, em movimento, cheio de manchas luminosas. Existem vá-

rias técnicas que proporcionam uma forma inovadora de ver as coisas do mundo. Machado 

(1984, p. 45) considera que  

 

“o obturador tem sua própria forma de tornar visível o referente, de resto 
bastante diversa da forma como o olho humano vê: ele é uma fenda que se 
move em alta velocidade na superfície do filme, expondo cada parte deste úl-
timo em diferentes momentos”.  

 

Ao manipular o obturador o fotógrafo pode conseguir imagens que trazem esta apa-

rência. O rosto não está nesta imagem com suas partes definidas, há uma certa “mutilação”, 

no sentido da desfiguração que a fotografia representa, uma “desfamiliarização” em relação 

ao real. O rosto foi congelado neste espaço de tempo em que ele se movimenta no espaço; ele 

é um fragmento temporal no qual a luz se movimenta e desfaz os detalhes perceptivos. A fo-

tografia registra o deslocamento num instante em que o obturador pode realizar a imagem. Ao 

olhar o rosto, não se vê os olhos, tudo está muito tremido, foge da representação clássica do 

retrato, da identidade, da personalidade. Não há clareza, mas uma velocidade e um desfoca-

mento, proporcionados pela luz que dilui as formas do rosto. Não se vêem os olhos, tudo se 

apresenta como numa pintura expressionista, um rosto desfigurado.  

A imagem afronta a maneira racional de ver o mundo. Poucas imagens transgridem a 

obviedade da realidade como estas que contrariam a objetividade da imagem. Ao mesmo 

tempo em que o homem tenta escapar, ele é aprisionado, mas deixa sua marca, a sua fuga, o 

seu espanto. Aqui pode-se espantar e assim aceitar esta marca difusa e rápida de um rosto em 

que não há olhos. É o contrário da beleza clássica.  

O aspecto de Exu como ser ágil e rápido aparece como numa metáfora que se ascende 

na busca de uma interpretação para estas imagens. É nesta tentativa de aprisioná-lo pelos sen-

tidos que Exu escorrega, na forma racional e objetiva que se querer ter do mundo, de impor 
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uma ordem, uma clareza. Exu é uma figura simbólica neste deslizar sobre o entendimento do 

mundo. Ele existe para mobilizar as atenções para o que há entre as brechas do pensamento. É 

muito comum querer sempre a iluminação, um modo estático e o foco perfeito sobre os senti-

dos. A fotografia oferece recursos para desfigurar esta visão sobre as coisas, reordenar através 

da arte o entendimento do mundo em constante descoberta, numa radicalização total das for-

mas.      

           Constrói-se esta associação em virtude das referências que são trazidas pelo próprio 

contexto. Cravo Neto sabe do Exu e é por isso que suas imagens trazem essas nuances do O-

rixá, que também apresenta-se muito ágil nos mitos,  em acertar um pássaro que passou ontem 

com uma pedra jogada hoje. Com mais uma metáfora aqui aproveitada, parece mesmo que 

estas imagens do Exu possam ser vistas apenas com a eficiência de uma câmera fotográfica, 

que tudo pode segurar, até mesmo o mais rápido dos orixás, figura em movimento constante, 

transmuta-se, é apenas uma aparência em qualquer situação que se encontra, vibrando-se e 

correndo de um lado a outro sem nenhum problema, rompendo as barreiras e abrindo cami-

nhos, assim se dá no dinamismo dos corpos em êxtase nas sombras fotografadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

IV - A IMAGEM DO CORPO EM LARÓYÈ 

 

4.1- O corpo em fragmentos 

A imagem do corpo sempre tem abarcado inúmeros estudos ao longo da história da ar-

te. A representação do corpo, principalmente quando traz a nudez é objeto de estudo em vá-

rias correntes antropológicas, sociológicas. Em vários momentos esta representação deixa em 

evidência também como o olhar do artista se converte no olhar do espectador daquelas ima-

gens. As análises das fotografias trazem como foco de atenção, a representação do corpo em 

analogia ao Exu. Para tanto, investiga-se os aspectos formais no sentido de explicitar a estéti-

ca que foi inserida nas fotografias. Cravo Neto ressaltou em entrevista, a estreita relação entre 

Exu e o corpo nas fotografias de Laróyè. Para ele “Exu é o que comanda o movimento do 

corpo, todos nós temos Exu”. As imagens a seguir trazem o corpo seminu e nu por ter víncu-

los simbólicos especiais com o Exu. Esta observação é evidenciada no resultado do trabalho 

que ele apresenta.  

Quase todas as imagens anteriormente analisadas trouxeram de uma forma ou de outra 

a presença do corpo humano. Faz necessário aqui rever estas imagens e buscar compreender a 

partir dos aspectos formais já analisados, como se processa este olhar. Algumas imagens aqui 

apresentadas trazem alguns dos aspectos das luzes e sombras assim como da cor anteriormen-

te destacados, mas é sobre a questão da sensualidade, e de uma obscenidade de algumas delas 

que se propõe analisar estes corpos que apresentam a nudez nas imagens e se aproximam de 

alguns aspectos de Exu, ligado ao corpo.  

É no encontro das imagens aqui apresentadas que pode-se provocar algumas reflexões, 

estas por sua vez se aliam ao conjunto de símbolos referentes ao Exu. São as imagens, contu-

do que favorecerão todo o processo de semiose que se dá a partir dos estímulos causados pelo 

corpo ali representado. Quando se analisa as imagens de Laróyè é praticamente impossível 

ignorar a figura humana presente.  

As fotografias revelam corpos vestidos, seminus ou completamente nus, explícitos ou 

escondidos nas sombras, em vários ângulos. Apenas um detalhe, as costas, um rosto, um bra-

ço, corpos parados ou em movimento, como pode ser observado nas imagens seguintes. É 

nesta variedade de cortes e sombras que o todo ou as partes do corpo humano oferecem refle-
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xões sobre as imagem captadas. Um corpo que se apresenta só ou interagindo com outros cor-

pos, com o meio ambiente natural ou da arquitetura da cidade, é assim que se dá em Laróyè. 

O corpo integrado num discurso poético-visual sobre o mito de Exu que tem referências na 

questão profana, pelo lado provocativo e libidinoso, mas que se reporta a algumas simbologi-

as ligadas ao Orixá evidenciado neste trabalho. 

 

 
                    FIGURA 32                                   

 

A máquina fotográfica capta imagens que surgem propositalmente como traço deste 

corpo inscrito no espaço-tempo da cidade de Salvador. É o que pode ser visto da primeira à 

última foto. O fotógrafo circula não só por vários lugares à procura de imagens, mas quando 

se depara com as pessoas, algo lhe chama a atenção e apenas um fragmento do corpo se apre-

senta. 

Nunca se tem o corpo integralmente representado, apenas uma face dele, um ângulo da 

sua forma tridimensional, acaba sendo comprimido apenas uma determinada face na imagem 

fotográfica. Ao selecionar uma área do corpo o fotógrafo esconde todo o resto, criando a se-

gunda realidade, que é a representação. A fotografia é uma forma de “mutilação” da imagem 

do corpo, como já foi observado. Aumenta assim a carga de significação sobre aquele deter-

minado detalhe. É desta maneira que o detalhe sobrevaloriza e denuncia o olhar do artista 

sobre o corpo.   
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Impregnadas de simbolismo as imagens não cansam de serem o que são, signos de sig-

nos, reflexos por vezes ambíguos, escondidos pelas sombras, presentes ou aparentes nesta 

trama urbanizada que é Salvador do final do século XX. Cravo Neto brinca com as imagens 

do corpo como num quebra cabeças. Espaço no qual as imagens  só permitem ter uma deter-

minada visão. Por vezes pode-se perder em tantas expressões. O corpo vibrante que sai das 

águas e corre atrás do Trio Elétrico, ou que simplesmente fica nu à beira do mar, que trabalha 

e se diverte, que cansa, mas que antes pode ensaiar um gesto sensual ou agressivo, pleno e 

aberto a outras situações.  

Como já foi observado outros aspectos de Exu nas imagens, o trabalho de análise já 

foi, de certa forma sendo alinhavado, pois os elementos formais da luz e sombra, das cores e 

do movimento dão forma a este conjunto  que representa o corpo. O olhar  sobre o corpo, traz 

a nudez, o erotismo, o corpo que interage, que sente as dores e alegrias, se movimenta e num 

mundo conturbado, que mostra a vida no seu sentir constante.  

As figuras 32 e 33 são exemplo de algumas imagens que recortam detalhes do corpo. 

O fotógrafo faz com que a fotografia seja um meio de retirar um fragmento da imagem do 

corpo. O fotógrafo representa um homem de costas na figura 32, o qual se acomoda num pos-

te. O corpo mesmo forte torna a situação de certa fragilidade. Uma determinada circunstância 

ou interesse o faz ficar de costas, isso indica que algo ou alguém o move em direção contrária 

ao olhar do espectador. Há uma situação desprotegida, pouco ou nada pode se fazer quando se 

está de costas, não se vê diretamente o que acontece ao seu redor. Ficar de costas pra alguém 

é num sentido comum, não dar dar atenção privilegiada a algo ou alguém, desprezar, ignorar. 

Não pode ver os olhos, a expressão do rosto. A face e a identidade do homem representado é 

posta em dúvida ao vê-lo de costas, sua postura não diz sobre suas intenções, seu gesto, é ne-

gado a possibilidade de vê-lo integralmente, nem suas intenções podem ficar evidentes. As 

costas têm sempre algo da personalidade física, sua postura é imersa de uma comodidade, não 

se sabe se vigia, se dorme, se sorri, se chora, se tem vergonha. A imagem pede uma percepção 

de que de costas nada se tem do outro, senão esta frágil condição, que separa o referente do 

fotógrafo, e pouco se vê do que está a sua frente, seu rosto fica escondido, mas o que ele está 

vendo também. É uma forma infatigável de se poder ver alguém, se seu corpo pode ficar des-

protegido, é também uma forma de reagir ao poder invasor da câmara. Mesmo por este ângu-

lo, fragmento, o corpo vive o que cada parte pode oferecer ou ser desejada. 
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                      FIGURA 33 

 

O fragmento do corpo na figura 33 é expresso por um ângulo feito de maneira a es-

conder grande parte do homem. A parte do corpo aparente é abstraída de todo o restante, 

sombras se projetam dando toda uma ilusão de tridimensionalidade à parte recortada. Toda a 

musculatura é ressaltada pelo esforço que o corpo desprende para carregar o saco que está 

sobre a cabeça. O braço visto de baixo esconde o rosto, impedindo no corte da imagem toda 

tentativa de identificar o homem. O corpo é isolado, suprimido num canto da imagem pro uma 

grande área escura e condicionado a uma visão apenas na forma quase abstrata. O ponto de 

vista de baixo compondo o campo que foi selecionado pelo fotógrafo implica no jogo inter-

pretativo, criando relações metafóricas sobre a imagem obtida. Não se consegue fazer uma 

documentação da realidade, é apenas uma parte do braço e das costas e deixa ver mais atrás 

um pedaço das pernas de alguém. Não se sabe dos gestos e de toda a encenação que promove-

riam alguma referência ao contexto de trabalho. Enquanto as fotos documentais promovem 

toda uma carga significativa sobre o fato, destacando vários elementos que identifiquem o 

contexto, a figura 33 subtrai quase todas as referências da realidade, deixando um vestígio em 

alguns detalhes. A fotografia secciona o corpo para melhor ser observado, sem poder identifi-

car a situação que o homem se encontra.Como Machado fala que “dilaceram o visível a um 

nível próximo do microscópio”. É assim que textura da imagens e a veia pode ser observada, 

parece querer saltar pelo braço, motivada pela energia empreendida pelo corpo. A fissura 

condiciona ao olhar sobre o fragmento que nada mais oferece.  
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As imagens que trazem corpos nus ou seminus não deixam escapar a força que tem a 

imagem do corpo, da sua provocação que aflora uma volúpia àqueles que dele possam se a-

proximar.  As composições, a maneira sutil de expor o corpo, a luz e a cor que banham as 

fotos se diluem da banalidade e constroem um olhar mais cauteloso frente ao óbvio, panfletá-

rio e deturpante. Quando de posse de um instrumento visual e artístico, observa-se atento, 

elucidando tais questões do olhar que tem sobrevoado sobre os baianos. É neste processo que 

a artista desconstrói os estereótipos, expõe sem receio, fragmentando os signos visuais para 

poder reuni-los melhor e torná-los mais visíveis. 

O Exu do corpo é conhecido no Candomblé como Exu Bara, o ser da individuação, do 

movimento da vida, como já observado anteriormente. O termo “Bara” designa os escravos 

libertos, servidores, mensageiros e soldados, ligados à propriedade de seu senhor (NADEL a-

pud, CAPONE, 2004, p 59). Orixá responsável pelo movimento do corpo no espaço, das fun-

ções vitais, do intestino e da fecundidade. As imagens compõem o discurso que interliga a 

simbologia do Orixá Exu nas suas relações com o humano, sobretudo o corpo. A imagem dia-

loga com a simbologia que está ligada ao Exu dono da força, da virilidade expressa pelo corpo 

representado.  

 

4.2 De cara com o Exu 

            Com a imagem do rosto se esboça outras reflexões sobre a questão do corpo, das 

“máscaras” escondidas e das expressões mais espontâneas. Faz-se um enveredar nesse labirin-

to de expressões corporais que se percorre em Laróyè. Não se dá para elencar uma etologia 

das expressões, mas destacar alguns aspectos importantes. Cravo Neto destaca muitos rostos 

negros nas mais diversas expressões, a começar pela capa do livro que a figura 5 apresenta, de 

perfil e em primeiríssimo plano, seccionado pela lente, enquadrado em um dos lados da foto-

grafia, como já foi observado. Não há como ignorar a falta dos rostos nas representações de 

anjos na pintura que a figura 34 traz. Tal situação encontrada pelo fotógrafo é um sintoma de 

algum gesto impulsivo, pois ao querer destruir as imagens dos anjos de chifres e rabo, apon-

tados pela mão nos azulejos, eles estão ilustrando os diabinhos cristãos, aqueles que Exu foi 

fortemente associado no sincretismo acachapante e deturpador do catolicismo. Conta Cravo 

Neto a seguinte história 
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Existia um padre lá que praticamente levou a vida destruindo lentamente a 
cabeça dos diabinhos, dos demônios representados. Ele ia de vez em quando 
lá e quebrava. Todos os rostos que estão quebrados são dos demônios (figura 
34). Uma coisa que reside lá que eu acho de mais magnífico é o sacro e o 
profano, que é outro tipo de encruzilhada. Entendeu? As pessoas acham que 
nós devemos seguir um lado, as pessoas dificilmente, principalmente os reli-
giosos não gostam e acham que não devem aceitar a sua própria sombra, que 
é o lado obscuro da personalidade. Então quando você vê projetado dentro 
de uma igreja, num azulejo em que tem elementos que não são de uma forma 
religiosa, mas profanos, que eles consideram o diabo como uma coisa profa-
na, ou seja, não pode ser assimilado pelo homem por causa do pecado origi-
nal. Então é o que o padre ia lá e fazia, quebrava por que incomodava ele ter-
rivelmente. O que aconteceu, dentro da minha ótica, é que ele criou demô-
nios muito maiores do que aqueles que estavam revelados nos azulejos. Foi 
por isso que eu fui lá nessa igreja fazer isso. 

 

 
              FIGURA 34 

 

        Observa Campelo (1996, p.69) que na cultura ocidental o rosto é a parte do corpo mais 

permitida a ser mostrada, é através dele que se estabelece um canal para expressão das emo-

ções. O rosto é então uma parte do corpo que estabelece um nível de comunicação muito for-

te. Dessa forma, o que poderia ser dito da figura 34 é que a fotografia pode representar a ne-

gação desta permissão que se reporta a autora em relação ao rosto? O rosto que não está pre-

sente na figura 34 é encontrado, num certo sentido, na figura 35. Acontece nesta interpretação 

uma transposição de sentidos, o encontro proposto pelo artista. É com o rosto, com seus traços 
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marcantes e suas expressões faciais que o indivíduo estabelece muitas das relações com o 

mundo. O rosto inicia o percurso do corpo revelado por Cravo Neto, aparece numa recepção 

que saúda o Orixá, presente simbolicamente nas forças que emanam do corpo representado. 

 

 
                FIGURA 35 
 

            Encontra-se diversos outros rostos, como aquele da mulher na figura 22 (repetida logo 

abaixo), que encara a câmera fotográfica, como num ímpeto, coragem, olhar destemido pro-

fundo de e soberba, sem nenhum constrangimento aparente. Oferta sua imagem, para que o 

artista possa fazer dela o corpo que ele bem entender, mas de nada vai adiantar, a mulher não 

se intimida, é a oportunidade para ela ser vista, mostrar seu lado sedutor e ser desejada. O 

fotógrafo capta de baixo, construindo uma austeridade à mulher que se esquiva pouco, apenas 

seu olha se move em direção ao fotógrafo, ela continua de cabeça erguida no seu ar de digni-

dade, empáfia, que o fotógrafo não resiste, ver nela a energia que transborda e a faz sagrada, 

imaculada, mas sem piedade. Pode-se fazer um paralelo com o que foi observado com a mu-

lher da foto anteriormente referida com o homem da figura 41, na qual se vê os olhos mais 

visíveis. Ele de posse desta forma fálica afronta mais ainda a lente que lhe “aprisiona”.  
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Figura 21                             Figura 22                           Figura 29                            Figura 31 

 

Tem-se o menino que esbanja satisfação na figura 21 e o homem assustado da figura 

29. O que sobraria então para o rosto desfigurado da figura 31, que deixa transparecer um 

grito, impossível de precisar um único sentido, uma expressão que joga com aquele que a ob-

serva. Neste percurso chega-se então a perceber que as observações a respeito de uma deter-

minada imagem irá evocar tantas impressões difusas, abertas a mais interpretações, pois é 

assim que se faz como signo, aberto e ad infinitun.  

As imagens de rostos reservam este destaque, no conjunto do corpo como a identidade 

marcante, do reconhecer os vestígios mais sutis deixados pela vida, de olhares e bocas que se 

interagem e se expressam, que faz careta pra espantar. Aqui traz simbolicamente o Orixá mul-

tifacetado e irreverente que é Exu, o qual fala aos deuses dos homens e vice-versa, que tem 

muitas caras. É uma cara sempre nova, pois está um tudo, em cada encontro, porém ninguém 

o reconhece, ele se disfarça, vive e sobrevive em todas as máscaras humanas. 

          Na associação das características do Exu, a representação do rosto acontece de variadas 

formas e expressões. Estas fotografias trazem a humanidade expressa nas imagens das pesso-

as, pois traz os corpos de dentro das atividades cotidianas, rostos suados e marcados pelo des-

gaste do dia-a-dia, um pouco da precariedade. Múltiplas caras que às vezes nem se vê, é assim 

que Laróyè mostra estas várias cenas como num teatro, contraditórias situações, rostos de 

raiva ou de alegria, susto ou coragem que surgem nestes encontros com o artista. Como fala 

Sant’Anna (2000, p.190) “dramáticos e imprecisos limites entre a realidade e a fantasia” reali-

zados através de um corpo que também encena frente à objetiva fotográfica.  

        A imagem para Edenílson Lopes (1999, p.18) a imagem expressa um “caráter intervalar 

e polissêmico” entre o “conceito e o imaginário social”, o sensível e inteligível o inconstante e 

o permanente”. A fotografia realiza este papel no instante em que seu caráter articulador de 

sentidos alimenta diversas interpretações, não uma determinada realidade dada, ao mesmo 

tempo em que a relatividade do signo fotográfico é uma maneira particular de representação 

do corpo.  
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          É assim que do rosto voraz que o homem expressa na figura 35, no qual remete a força 

como um guerreiro, um soldado que sai a defesa de seus protegidos, tem uma certa identifica-

ção na personificação do Exu e sua relação com o humano. Como o “pai da luta” conta Paulo 

Botas (1996, p.29), Exu é aquele que inspira ao desafio, à procura dos anseios, que faz o ho-

mem buscar o que deseja e não deixa escapar sua chance de alcançar o que deseja. De cara 

com o Exu é estar frente aos rostos corajosos, impetuosos, alegres que aparecem em Laróyè.  

 

4.3 – Corpos em transe 

            A seleção das imagens foi algo que permitiu uma maior atenção às questões aqui priori-

zadas que está de acordo com o caráter de Exu, símbolo do elemento procriado, da sexualida-

de e de caráter viril, libidinoso e transgressor. É este lado profano e que está ligado a todo o 

conjunto do livro, que vai criando através das relações poéticas a interpretação dos corpos 

representados.  Exu tem entre suas características um aspecto humano muito forte. Inclusive, 

seu nome tem como significado o “dono da força”, mesmo que isso seja uma possibilidade de 

simbolização, é assim que os mitos sobre Exu constroem sua identidade entre as pessoas, a 

força vital manifestada nos corpos. 

Exu tem funções primordiais para a condução da vida e o movimento dela em todos os 

corpos. Levando em consideração a questão sexual, Exu é aquele, como já foi falado, repre-

sentado com um membro fálico, que nos induz claramente uma proposta do elemento sexua-

do, que atrai a energia corporal e que torna possível o ato, a fecundação e procriação dos seres 

do mundo, inclusive os homens e mulheres. O corpo nu aparece na figura 46, mas também 

seminus em outras imagens a seguir. A análise de algumas imagens irá depurar os signos vi-

suais que o corpo produz, pelas condições que as fotografias apresentam e representam no 

entrelaçamento com as simbologias já destacadas. 
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                   FIGURA 36 

 

 O homem em primeiro plano na figura 36 volta seu olhar atento e tranqüilo para a 

câmara, ao mesmo tempo em que a centralização de um outro homem no segundo plano valo-

riza a expressão daquele que observa atentamente o fotógrafo realizar a imagem. Uma linha se 

forma na parte superior da imagem como uma perspectiva pouco definida, que se esconde nas 

costas do rapaz neste finito simbolizado pela perspectiva. São linhas diagonais que convergem 

para uma escuridão escondida atrás do rapaz em segundo plano. 

A intervenção do olhar do homem, em primeiro plano, é que dirige a atenção para os 

outros elementos da fotografia, ele próprio confunde a percepção, concentrando a visão para 

sua presença, o seu olhar chama a atenção. “Logo depois que podemos ver, nos damos conta 

de que também podemos ser vistos”, assim observa John Berger (1999, p.11). É assim que a 

fotografia dá a ligeira sensação que o homem também está observando quem está olhando 

para a fotografia, parece que ele também pode nos ver.  A imagem chama a atenção na pre-

sença do homem no primeiro plano, inclusive a figura central que se põe de forma voraz para 

a fotografia, “o olho do outro combina com nosso próprio olho” (BERGER, 1999, p.11). É 

como se o homem do primeiro plano parafraseando Berger, pudesse ver realmente que está 

olhando pra ele. 

Na figura 36 pode-se perceber que aquele que afrontou a presença da fotografia tentou 

chamar atenção para si, moldar uma pose, como acontece na figura 46, mais adiante, como se 



 

 

105 

estivesse diante de um espelho, essencial para criar um teatro de formas corporais a partir da 

intenção de como ele quer ser representado. Conforme San’tana (2000, p.178) o primeiro 

conceito de imagem que apareceu no século XVII se referia ao “reflexo no espelho”. Então, a 

imagem do corpo no intuito de tornar imagem fotográfica traz uma forma de entender seu 

espelho, sua aparência. A maioria das pessoas refaz o corpo, pelos gestos e olhares, teatraliza 

em virtude da presença da câmera em ação, é como se quisesse transmitir um estado de espíri-

to ou fazer um tipo ideal para não contrariar suas expectativas perante a sua imagem congela-

da, formando, assim, a imagem que ele gostaria de ser visto naquele momento, um artifício da 

vaidade como também pode ser conferido adiante na figura 37. O homem na figura 37, numa 

metáfora a Exu e na atitude de querer afirmar uma determinada condição corporal, expressa 

sua beleza. É numa tentativa de impressionar, envolver aquele que está olhando, tentar fazer 

da sua imagem algo que possa mostrar seu lado viril, oferecendo, podendo construir um jogo 

de sedução. 

Ao ver a provocação da cena, o lado viril dos corpos envolvidos, a força do olhar ou a 

sedução do busto da imagem desfocada, envolve a atenção, sobretudo para o corpo. Exu ma-

nifesta-se poeticamente neste ambiente quente, de luzes e corpos ardentes em virtude da exci-

tação que o meio promove. Nas ruas, no espaço profano, é que se fortalece seu simbolismo e é 

aí que a liberdade de comportamento das pessoas se manifesta, no espaço que é de todos, em 

que se pode dar o contato próximo com as pessoas, o corpo-a-corpo, o afrontamento ao des-

conhecido. A imagem aqui é um signo desta realização, a presença de várias pessoas e a pos-

sibilidade de ver em primeiro plano, o olhar iluminado ou o corpo numa superexposição.     
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                          FIGURA 37 

 

As figuras 36 e 37 trazem características formais e conceituais muito próximas. Foram 

feitas em horas diferentes, a figura 36 foi feita a noite, enquanto a figura 37 de dia. As cores e 

luzes se diferenciam. Uma sombra banha grande parte da imagem na figura 37, promovendo 

um destaque da imagem do homem iluminado. Compreende-se a realização de uma situação 

na qual o referente se projeta em direção ao olhar do fotógrafo.  

Os homens mostram sua jovialidade, sua masculinidade. Seus busto nus e fortes, é como 

se estivessem prontos para uma determinada ação, neste caso a fotografia é a ação que impulsi-

ona seu comportamento, mobiliza os corpo e reconstrói um estereótipo que é muito comum. 

Quando de frente para uma máquina, o sujeito (Figura 37) desinibido ostenta um medalhão 

pendurado no pescoço, se posiciona e se molda, reagindo seu corpo ao instante mágico da foto-

grafia. Embaixo de uma sombra os rapazes se acomodam numa penumbra em que seus corpos 

ficam quase imperceptíveis, fazendo um papel coadjuvante ao rapaz ao centro esquerdo da 

imagem, que é mais visualizado pela presença da luz e pela sua pose emblemática. Não há 

interferência do olhar no modelo central, que fica imerso da escuridão; o seu corpo é que fala, 

viabilizando o sentido desta imagem, do corpo como signo de força, poder. 

O dois homens, que aparecem nas figuras 36 e 37, realizam gestos parecidos e as suas 

poses se assemelham. Para Machado (1984, p. 51) a pose “é uma espécie de vingança do refe-

rente: se for inevitável que a câmera roube alguma coisa de nós, que ela roube então uma fic-

ção”. É este o sentido, também, de que a fotografia faz a imagem que se tem de si mesmos, a 
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pose é algo que transforma a pessoa num outro corpo, no qual ele se transfigura em imagem 

(MACHADO, 1984, p.52). Os seres destemidos representados, que aguçam sua energia, sua 

força e sua virilidade, simulam um gesto de defesa, como numa ameaça de alguém. A apro-

ximação da câmera provoca uma reação – como na iminência de um conflito o fotografado 

pode não aceitar que lhe “roube” a imagem.  

Considera-se o caráter simbólico de Exu das figuras 36 e 37 a partir de seu caráter des-

temido, como os homens estão representando nas imagens fotográficas.  Exu é aquele que está à 

frente, em qualquer situação, que abre os caminhos, que protege. Deve-se passar por ele para se 

chegar a qualquer lugar. Como ele os dois homens se portam, como vigilantes, ou mais ainda, 

atentos a qualquer movimento que venha se dar, pronto pra encarar a situação, como um click 

invasor de um fotógrafo à sua frente. O ato propicia um modo instantâneo de representar os 

homens que demonstram agilidade, ousadia e coragem. Estas imagens trazem o Exu enquanto 

princípio e energia corporal que circula por todos os corpos para que eles realizem na sua pleni-

tude de formas e sentimentos, que faz viver e transformar o mundo, movimentar e enfrentar os 

desafios. O corpo como imagem provocativa das atenções, desejos é um meio de simbolização 

do Exu. Ele é como o homem na imagem, sem medo, sempre provocando e chamando a aten-

ção.  

 

 
                         FIGURA 38 

    



 

 

108 

A figura 38 representa um detalhe de um corpo humano imerso na água, que banha o 

modelo ou a modelo, pois pelas formas sugere ser de uma pessoa do sexo feminino, com as 

formas arredondadas. O que aparece é uma figura reclusa, escondida. É possível observar que a 

imagem apresenta uma coloração acinzentada da água que se integra à forma humana.  

A mulher mergulhada na água quase que se camufla pelas cores que apresenta. Na par-

te inferior da imagem pode-se perceber uma forma alaranjada, que constitui um recorte da 

parte anterior da cabeça. Tanto a negritude quanto o brilho do corpo e da água atrai o olhar 

para a fusão de cores e sensualidade da mulher, que imersa quase completamente, deixa de 

fora da água uma das partes mais eróticas do corpo humano, as nádegas.  

È necessário trazer alguns simbolismos que por associações às imagens possam cons-

truir este discurso entre as concepções do sagrado e profano na obra de Cravo Neto. A água 

pertence, juntamente com o ar, no Candomblé, aos signos do “sangue branco” do axé. Con-

forme Santos, “a água e a terra são os elementos que veiculam o axé genitor feminino” (1988, 

p. 79). Exu está relacionado com a fecundidade, que é a interação do sêmen masculino com o 

óvulo feminino. Ainda segundo Santos (1986,p.188), a água, chamada de omi no candomblé, “é 

a oferenda por excelência, que veicula e representa ao mesmo tempo a água-sêmen e a água-

contida-sangue-branco-feminino; ela fertiliza, apazigua e torna propício; nenhuma oferenda ou 

invocação poderá ser efetuada sem a água”.  

Esse mesmo corpo que busca o equilíbrio, a unidade proporcionada pela religião é o 

mesmo corpo que expõe suas formas na praia, no espaço aberto a todo tipo de movimentação, 

um dos lugares mais freqüentados dos soteropolitanos, atraindo a atenção de outras pessoas. 

Nesse espaço, as pessoas aparecem com suas roupas de banho, que detalham as diversas ana-

tomias; o magro, o gordo e os mais esbeltos, malhados, todos os corpos se juntam num espaço 

de descontração, quando o olhar é aguçado pelas formas do corpo. A praia é o ambiente pro-

pício para esta encenação, o corpo seminu, ao contrário de outros espaços públicos, para os 

quais as pessoas se vestem das mais variadas maneiras, escondendo seu corpo.  

A imagem revela só um lado. Sabe-se do todo, mas apenas uma parte se vê, é algo 

sempre incompleto na fotografia, não importa qual seja. A silhueta da mulher com as nádegas 

sobre a água nesta imagem insinua, de certa forma, uma provocação aos olhares e se reportam 

logo ao potencial de sensualidade da imagem. Deve-se considerar que provocar situações des-
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ta natureza e levantar anarquias é próprio de Exu. Todavia, não se pode negar que é nesta di-

mensão corporal que Exu se estabelece.  

 

 
                       FIGURA 39 

 

Pode-se observar que a maioria das imagens traz o homem numa representação em 

que mostra sua valentia e força. Na encenação de corpos viris e potentes existe uma certa au-

to-afirmação de poder na imagem masculina. Nesta última imagem da figura 39, o homem se 

revela explicitamente, mostra parcialmente seu rosto, mas mostra seus órgãos genitais de mo-

do obsceno e franco. No homem o pênis está visível como naquelas representações escultóri-

cas do Exu.  

Na tradição da representação do corpo na arte fala-se de “nu” como uma forma de ver, 

enquanto que o conceito de nudez seria apenas o estar sem roupa, conforme destaca Berger 

(1999, p.55). “Estar nu é ser visto despido por outros e contudo não ser reconhecido como 

quem se é” (BERGER, 1999, p. 56). O nu é um signo deste olhar sobre o corpo,  que como 

observa Sarduy (1979, p.78) corresponde ao “erotismo enquanto atividade puramente lúdica , 

que não é mais que uma paródia da função reprodutora, uma transgressão do útil, do diário 

‘natural’ dos corpos” exemplificadas nas imagens de Laróyè.  

O que se propõe na interpretação é justamente despertar para concepções culturais que 

se estabelecem na sociedade em relação à imagem do corpo. É assim que esta imagem se refe-
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re à nudez, ao erotismo, à pureza e ao pecado, ao sagrado e ao profano promovendo reflexões 

a partir da representação do corpo nu na imagem fotográfica.  

Ao se aproximar das imagens do corpo trazidas por Cravo Neto é que se acentua mais 

ainda a discussão. Pois ao explicitar o nu masculino ele evoca o traço de Exu em que sobres-

sai o lado provocativo, da fertilidade e conseqüentemente pelo pênis que fica a mostra na fi-

gura 46. É como se reportam algumas representações escultóricas do Exu. Pierre Verger 

(1981, p.78) observa essa referência ao que chamam de Legba na África ,o Exu com estes 

traços. Comentando a escultura Verger diz que “esse falo ereto nada mais é do que a afirma-

ção de seu caráter truculento, atrevido e sem vergonha e de seu desejo de chocar o decoro”. 

Isto foi o que causou mais espanto aos missionários que foram à África e viram imagens do 

Exu com o falo. Suas efígies também trazem o boné, como alerta Capone (2004, p.58) que 

pode ser associado a este que se encontra sobre a cabeça do homem na fotografia (Figura 39). 

Impossível negar este atributo da imagem. 

Aproximando mais sobre a figura 39 percebe-se que um gesto feito pela boca, teria 

uma proximidade com o assobiar tão ressaltado nas simbologias do Exu. Neste caso pode-se 

interpretar esta imagem quando se refere ao falo como algo que representa a energia transbor-

dante, o corpo e o órgão genital “como força criadora, como possibilidade de realização”, 

diria Capone. Os modos de entendimento do corpo são diferentes entre o homem ocidental e o 

africano. A questão central é que de posse de um discurso puritano e de negação do corpo as 

religiões de origem judaico-cristãs voltam-se contra a imagem do Exu, criando uma imagem 

pejorativa e de caráter maligno deste orixá, interditando o corpo e repudiando qualquer visibi-

lidade.  

Exu é, neste caso, aquele que promove um questionamento a partir desta tensão sacro-

profana que permeia as relações com o corpo, especificamente dos órgãos genitais. Tais ór-

gãos podem ser considerados signos sinalizadores da sobrevivência da espécie e que estão 

comumente embrulhados e interditados como observa Campelo. Ao analisar o corpo como 

texto da cultura, o corpo como portador de gestos e expressões Campelo(1996,p.119) relata 

que 

Mesmo que descartasse a sobrevivência da espécie, já que o homem con-
temporâneo não precisa conviver com esta questão e sim com o seu contrário 
na forma de uma superpopulação ameaçadora, ainda assim restaria  a ques-
tão do orgasmo, constituindo-se este canal de rápida entrada no terreno do 
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‘sagrado’, na secundidade peirceana, acessado a partir da comunhão com o 
inefável. 

 

A questão levantada aqui é sobre os signos visuais do corpo como portadores de refe-

rências de Exu, do seu caráter fálico, de poder e força, da sensualidade e como símbolo da 

procriação. Como as questões da imagem do corpo podem ser vistas e encaradas pela socie-

dade de forma responsável, num contexto de desordem e apelação nos dias atuais? A figura 

39 é um escamoteamento da lógica moral da imagem do corpo que é exposto a ver sem restri-

ções, uma fidelidade ao órgão genital, uma contundência, nada mais. Motivada pela própria 

condição do homem na contemporaneidade, dos confrontos morais, ideológicos e espirituais, 

há na atualidade uma atenção muito grande para a questão do corpo, seu lugar no universo, da 

relação corpo-alma, do sexo que também não se restringe à reprodução, mas ao prazer em 

suas inúmeras possibilidades. O corpo que Laróyè mostra é o mesmo que se conhece, talvez 

seja desta naturalidade que se propôs discutir a sua representação nas imagens. 

O homem exposto aos olhares se apresenta numa correlação quase que inversa na 

comparação com os outros das fotos que aparecem na sombra do capítulo anterior. Avançan-

do na compreensão do mito, a figura 39 possibilita a leitura de que Exu em algum momento 

sai das sombras, pode se explicitar no homem que aparece obsceno ao espectador, naquilo que 

faltava ver. Um corpo à vontade, sendo exposto à natureza e ao olhar do fotógrafo somente, 

mas também algo que será visto por mais pessoas na imagem congelada. É tamanha sua ousa-

dia que chega numa situação de reflexão sobre o caráter pornográfico, sabendo que é a partir 

daí que se profetisa inúmeras discussões sobre o nu representado. A fotografia se faz artística 

pela autoridade e legitimação do seu discurso frente à imagem gratuita que sucumbe as possi-

bilidades de entendimento da imagem do corpo na sua realização plena. A segunda realidade 

que é fotografia potencializa o olhar para que se possa ver também a realidade de forma dife-

renciada. A arte que interpreta o mito de Exu franco e destemido, pronto pra fertilizar, realizar 

outro corpo, outra idéia, um gesto talvez mais humano. 

 São as imagens de um corpo pensante e pulsante que emite as energias que a natureza 

lhe proporcionou, solto pela cidade, assim como também “um suporte para a dança, para o 

gozo, para o transe-comunicador com os deuses e com os antepassados” (CAMPELO,1996, p. 

120). Não importa o biológico, mas o poder inclassificável que cada um tem de se expressar 

em imagens e ações, sobre águas e pedras, banhados e sobrepostos à superfície do mundo a 
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ser descoberto. Corpos expostos na imagem como numa bandeja, mas que ninguém possa 

tocá-los, apenas serem vistos.. 

 O Exu simbolizado nas imagens, no ardor da sensualidade  e que faz germinar em ca-

da ser a condição da vida, de passar no tempo e no espaço se revelando e transformando. Co-

mo diria Frantz Fanon (1983,p.190) Oh! Corpo faça de mim um homem que questione sem-

pre!”. As imagens como veículos portadores de sentido que contribuem para a reflexão e de-

leite estético, uma vez que é desta beleza humana que se vive como também do prazer de suas 

realizações. Se entender o corpo como este espaço onde a dialética sagrado e profano se esta-

belecem, assim como também entender através de uma metáfora  que os opostos se atraem, de 

maneira frutífera e bela, significa também aprender a louvá-lo e respeitá-lo em todas  formas e 

cores, como fazem estas fotografias.  
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CONCLUSÃO 

 

            Através da simbologia do Exu e dos aspectos que envolvem o sagrado e profano que 

pudemos construir uma leitura sobre a obra Laróyè de Mario Cravo Neto. Foi possível com-

preender como as formas de representação visuais mais modernas como a fotografia cria no-

vas relações com a realidade. Captando as imagens de uma determinado contexto vivido o 

artista institui uma segunda realidade, a da representação visual que é a  imagem fotográfica. 

Daí é que se processou a leitura das imagens de Láróyè. Tal obra favoreceu a construção de 

análises sobre algumas fotografias utilizando de conceitos como o pictórico para poder com-

preender este olhar que o artista expressa através das imagens. 

A fotografia é uma forma de representação que conduz, dentre outras reflexões, a per-

cepção do papel da imagem figurativa no contexto da sociedade contemporânea, proporcio-

nando também novas formas de significação a partir do contexto na qual ela está inserida. 

Considerou-se o jogo interpretativo sobre as formas luminosas que as fotografias expressam. 

As imagens analisadas ao longo deste estudo trazem conceitos na dualidade da luz e sombra, 

instrumentos visuais interdependentes e fundamentais na forma como é concebida e percebida 

as fotografias. As cores são também elementos de produção de significação oriundos das refe-

rências culturais obtidas do contexto simbólico de Exu. São também parte deste processo de 

construção da interpretação, o movimento compositivo e as representações do corpo nas ima-

gens, que têm ligações com os principais simbolismos de Exu. A arte em questão desencadeia 

um processo de legitimação oriundo da sua capacidade de articular meios formais, e ajudando 

a construir uma outra visualidade para o homem contemporâneo.  

O envolvimento na composição desse estudo representa uma busca constante do uni-

verso poético construído pelo artista. Ao longo das análises, buscou-se estabelecer relações de 

diálogo com a mitologia de Exu. Na seleção de imagens foi inevitável que muitas outras ima-

gens ficassem sem serem analisadas, mas também não é na quantidade a ser analisada e sim 

em compreender os traços de Exu que permeiam o livro. As análises das imagens dos corpos 

buscaram criar modos de interpretação tomando como base vários conceitos como o da nudez, 

da sensualidade e do erotismo de algumas imagens. Assim é que as características profanas do 

Exu se expressam a partir deste olhar sobre as pessoas de Salvador, na compreensão de que 

são nas mais variadas situações encontradas que as pessoas se expressam e realizam estas 
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encenações presentes na vida da cidade, no seu dia-a-dia mas também das manifestações fes-

tivas, nas quais também se realizam situações conflitantes. 

Tornou-se um desafio poder identificar os símbolos em algumas imagens aparente-

mente simples. Foi preciso entender esta condição humana do orixá nas cenas, nos olhares e 

no corpo. Falar do orixá é também falar destes signos que aparecem no imaginário das pesso-

as e nas suas atitudes e comportamentos. Foi através desta constante busca que se deu a iden-

tificação dos símbolos nas imagens, por vezes, transparecendo uma certa simplicidade capaz 

de driblar o senso comum, desconstruindo os estereótipos visuais e ressignificando os corpos. 

Cravo Neto aguça o olhar sobre o baiano, inclusive trazendo indagações sobre a sensualidade 

que instiga as pessoas. Este olhar desencadeia um jogo de sentidos e sensações estimuladas 

pelas imagens que o artista constrói na cidade, a qual está ligada a expressão estética motiva-

da pela cultura negra sincretizada com a cultura ocidental.  

     A cidade de Salvador como um lugar da mestiçagem promove com certa facilidade 

este “teatro” de Laróyè, porém nem sempre é fácil sair do lugar comum. A referência religiosa 

do Candomblé pulveriza sobre a cidade de Salvador um pensamento irrefreável e questiona-

dor sobre a condição cultural que é construída há séculos. Compreende-se que é a partir destas 

bases culturais que Salvador implementa uma visualidade. 

     Buscou-se identificar alguns aspectos do Exu que se aproximam do contexto profa-

no, por ser também pouco compreendido na sua relação com o sagrado, são trazidos como 

estratégia estética que servem para desconstruir o sistema simbólico hegemônico marcado por 

um passado positivista. Foi na acentuação dos elementos estéticos-simbólicos que consegui-

mos fortalecer a compreensão da dialética entre o sagradoe profano. Ao representar a ambiva-

lência e introduzir o acaso e a desordem, Exu abre um espaço para entender o diferente, o 

estranho, o que não foi normatizado. Por estas questões, ele é visto nas margens, às vezes na 

face sombria, desconhecida, no limiar do proibido. Ao buscar imagens das pessoas em Salva-

dor o artista fortalece através do discurso artístico visual estas questões, pois eleva a imagem 

da própria natureza humana numa leitura associada ao Orixá, que coexiste simbolicamente 

numa sociedade cheia de contradições. 

         A partir das discussões dos símbolos visuais expressos nas imagens, acreditou-se, por-

tanto, num caráter libertador da arte de maneira geral, para que se possam obter alguns frutos 

desse processo desencadeado entre real e imaginário, o homem e o mito, o sagrado e o profa-
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no, vida e arte, trabalhando na dualidade humana que é Exu. O artista demonstrou num traba-

lho de vinte anos, perspicácia e sabedoria na escolha das imagens, fundamentais para não ha-

ver censura na seleção das fotografias. Talvez o livro de signos imagéticos de Laróyè, seja 

também de um mundo visual que possua lentes capazes de ver melhor, que pode abrir cami-

nhos para o entendimento desta divindade tão pouco compreendida.  
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EXU  PARA JORGE AMADO 

 

 
           NÃO  SOU  PRETO,  BRANCO  OU  VERMELHO 
           TENHO  AS  CORES  E  FORMAS  QUE  QUISER. 
           NÃO  SOU  DIABO  NEM  SANTO,  SOU  EXU! 
                                          MANDO  E  DESMANDO, 
                                          TRAÇO  E  RISCO 
                                          FAÇO  E  DESFAÇO. 
                                          ESTOU  E  NÃO  VOU 
                                          TIRO  E  NÃO  DOU. 
               SOU  EXU. 
                                        PASSO  E  CRUZO 
           TRAÇO,  MISTURO  E  ARRASTO  O  PÉ 
SOU  REBOLIÇO  E  ALEGRIA 
RODO,  TIRO  E  BOTO, 
JOGO  E  FAÇO  FÉ. 
SOU  NUVEM,  VENTO  E  POEIRA 
QUANDO  QUERO,  HOMEM  E  MULHER 
SOU  DAS  PRAIAS,  E  DA  MARÉ. 
          OCUPO  TODOS  OS  CANTOS. 
          SOU  MENINO,  AVÔ,  MALUCO  ATÉ 
          POSSO  SER  JOÃO,  MARIA  OU  JOSÉ 
SOU  O  PONTO  DO  CRUZAMENTO. 
        DURMO  ACORDADO  E  RONCO  FALANDO 
        CORRO,  GRITO  E  PULO 
        FAÇO  FILHO  ASSOBIANDO 
        SOU  ARGAMASSA 
DE SONHO,  CARNE  E  AREIA. 
       SOU  A  GENTE  SEM  BANDEIRA, 
       O  ESPETO  MEU  BASTÃO. 
       O  ASSENTO?  O  VENTO! . . 
       SOU  DO  MUNDO,  NEM  DO  CAMPO 
                                     NEM  DA  CIDADE, 
      NÃO  TENHO  IDADE. 
 
      RECEBO  E  RESPONDO PELAS  PONTAS, 
      PELOS  CHIFRES  DA  NAÇÃO 
                                           SOU  EXU. 
                            SOU  AGITO, VIDA,  AÇÃO 
                                                 SOU  OS  CORNOS  DA  LUA  NOVA 
 A  BARRIGA  DA RUA  CHEIA! . . . 
 
                     QUER  MAIS?  NÃO  DOU, 
                     NÃO  TOU MAIS  AQUI 
 
 
 
 
Poema de Mario Cravo Júnior que está no final do livro LARÓYÈ.  Salvador, 17 de maio de 1999 
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Entrevistas com Mario Cravo Neto 

Entrevistas realizadas em janeiro e em outubro de 2005. As fotografias estão na nume-
ração que aparece na dissertação 

1- Qual sua definição para o Exu? 

Eu criei uma definição por que depois da obra de Verger, que foi quem trouxe de certa forma, 
a base do estudo etnológico sobre a cultura afro par a Bahia. Verger é a base de toda pesquisa 
que se faz hoje, sobre a questão da cultura afro-baiana, da cultura jêje-nagô. A maior parte dos 
pesquisadores hoje em dia, na minha opinião, repetem as mesmas coisas que já foram ditas, a 
não ser que eles tenham o dom da criatividade saiam da pesquisa etnográfica, etnológica para 
uma pesquisa mais criativa, mais dinâmica. Historicamente isso é muito comum, não é? O 
Padre Baudim,  um dos missionários que foram na África, falou sobre as dividades, tem tam-
bém um inglês chamado Ellis e o Richard Burton. Na obra de Verger que não é o livro Ori-
xás,pra você que está interessado no assunto, chama-se O culto dos orixás e voduns, este é um 
trabalho completo de pesquisa, na qual ele ilustra com fotografias dele. Depois fizeram esta 
versão pop dos Orixás mais simplificada. Hoje em dia nós estamos dentro de uma outra área 
que é a metafísica e da poética, que é coisa da linguagem criativa aplicada a nossa cultura. 
Então é o seguinte: eu definiria o Exu ou exus como brincalhões, marotos, lisonjeiros, podem 
dar, podem tomar. O Exu é como um certo tipo de mediador entre os homens. Nós estamos 
falando de exu por que estamos falando da nossa cultura, das influências que recebemos, des-
te sincretismo religioso, que também inclui o ameríndio, mas hoje em dia olhando a coisa 
com uma certa contemporaneidade ligada a questão da psicologia do inconsciente. Nós temos 
dois aspectos fundamentais, que é a física quântica e psicologia do inconsciente. Estas são 
duas pontas de lança, duas antenas de Exu. Exu como o elemento catalisador, de reprodutor, 
das energias e do conhecimento humano. Neste aspecto Jung também trabalhou bastante.A 
terceira é a Teologia. Se você for entrar no aspecto teológico, naquela interpretação da religi-
ão, numa parafernália que não a minha questão. Tem pessoas que ficam meio receosas por 
que Exu é muito próximo do ser humano, existe nele os dois lados, como se nas outras divin-
dades não houvesse. A dualidade do homem está na divindade, está em Deus, o Deus metafí-
sico, que pode ter o nome de Jeová, de Javé, de Alá ou de quem quer que seja. No velho tes-
tamento a divindade maior tem os seus dois lados, o lado bom e o lado mau. Só um louco vai 
dizer que Deus é um todo poderoso, o todo bom. Existe a dualidade, não existe um lado sem o 
outro. Não existe luz sem sombra, não existe chuva sem calor, sem sol, sem a terra seca. O 
Antônio Conselheiro, que foi uma espécie de Cristo mais atrasado, era um homem místico. 
Todos os homens têm suas preocupações metafísicas, que tentam resolver através de um tipo 
de espitirtualidade. Obviamente quando você entra no campo do espiritual, você logo cai no 
campo religioso. Então pra mim o Exu é a imaginação tática do universo através da consciên-
cia do homem. Se você disser que ele é só a imaginação do homem, você cai na coisa política. 
Esta imaginação tática do homem que falo quer dizer perder, ganhar, atrapalhar, perturbar, 
criar polêmica. Os antropólogos entram nessa polêmica e sincretizam o Exu com o Diabo. 
Mesmo no trabalho de Verger, nesta questão dos arquétipos, que tem no livro Orixás, ele cria 
o arquétipo do filho de Exu, de Oxalá e de outros orixás e da definição de suas características. 
Isso é um trabalho que Verger começou e que precisa ser mais desenvolvido, que é tipologia 
dos arquétipos dos personagens. Quando ele fala dos arquétipos dos filhos de Exu, eu acho 
que a coisa ficou um pouco complicada ali. Por que o Exu é um elemento meio contraditório 
entre si. È uma das divindades das mais complexas de ser entendida, por possuir os dois la-
dos. Um bom cristão entende que Deus tem os dois lados. Então se nós viveríamos ainda no 
paraíso. Precisou de um homem como Cristo pra dizer que era filho de Deus e dá um exemplo 
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de bondade e honestidade. Um exemplo de humildade cristã, mas também existe outro tipo de 
humildade que é a que você tem que aplicar a si mesmo, que é um certo tipo de estado de es-
pírito, de aceitação, de penitência para consigo mesmo, ou seja, de domínio de seu ego e cui-
dar de si mesmo um pouco. Na realidade Exu como este elemento dinâmico, como movimen-
to está sempre provocando, atiçando.A coisa de Exu é por aí. Não existe uma definição, o que 
existe são idéias que com o tempo vão se depurando. Exu é a catástrofe e a delícia e todos os 
outros vem atrás. 

 

2. O livro é Laróyè é dedicado ao corpo como você declarou a algum em uma entrevista à 
revista Isto é algum tempo atrás? 

-Laróyè é um trabalho em cores, fotos vão da década de 70 até os anos 2000. Eu levei seis 
anos selecionando as fotos para criar uma certa decupagem, uma espécie de ritmo visual. A 
maior parte das fotografias, quase todas são sobre o corpo. Eu levei seis anos para preparar 
esta maquetezinha, sem editar. Um amigo meu me ajudou por que ninguém queria patrocinar. 
Eu já estava envolvido com a questão do candomblé e daí eu peguei esta série de imagens e 
coloquei um texto nele dedicado à questão do Exu com o título Laróyè. Exu é o que comanda 
o movimento do corpo no espaço e todas as coisas tem um Exu, nós temos um Exu. Todos 
nós temos a capacidade rítmica de desenvolver. Esta é uma questão fundamental. 

 

3. Então não é só do corpo humano... 

- Isso aí é uma coisa que eu estou extrapolando, que é o que eu acabo de dizer. Eu não sou 
etnólogo não. Formalmente falando é Exu quem comanda o movimento do corpo no espaço, 
como também dentro do próprio corpo, nas funções digestivas e no fluxo sanguíneo. Estas 
coisas entende? A coisa é mais ou menos por aí. Obviamente quando eu vou falar de um tra-
balho que foi desenvolvido alguns anos atrás eu já tenho outra visão sobre isso. È um dos tra-
balhos mais bem feitos e um dos meus livros mais bem executados. Por que houve uma dis-
ponibilidade de tempo. Quando a gente faz uma coisa por obrigação, mesmo que tenha prazer 
em fazer, às vezes o tempo é limitado e lhe gera tensões e você não pode entrar fundo no ne-
gócio. Este livro foi feito lentamente, eu tenho um acervo com centenas de milhares de fotos, 
este livro foi feito cm muito carinho. Inicialmente teve outros nomes como Carnation, encar-
nação.  

 

4. Como é seu processo criativo? 

- Eu não parto de um tema pressuposto. É como um jogo de cartas, no jogo você vai vendo 
como as coisas vão se encaixando. O que é que dá certo, o que é que não dá e dali como num 
jogo de búzios, guardadas suas devidas proporções, eu não pratico estas coisas. Assim é que 
eu meu processo criativo como um jogo. Isso também pode remontar a arte conceitual, que 
teve como precursor Marcel Duchamp, que no final praticava a coisa do objeto, mas ele esta-
va mais ligado ao jogo de xadrez. Aquilo era uma verdadeira armação, um jogo de intrigas. 
Para você participar de um jogo com outras pessoas tem que ter um certo tipo de conhecimen-
to, um jogo de cintura, saber jogar. Bem, voltando ao assunto. Eu raramente parto de uma 
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idéia prefixada, quando acontece eu gosto de partir de imagens que me dão prazer, uma coisa 
puxa outra, que vem uma terceira e por aí vai e mistura e muda. Este tipo de continuidade é 
que dá harmonia ao trabalho. O Laróyè é um livro profano, não tem imagens do culto. Neste 
livro tem um poema de Mario Cravo Júnior(meu pai) fez pra Exu que eu usei. Tem umas coi-
sas assim. Nós temos um diálogo muito grande. Você pode uma hora ir conversar com ele, ele 
tem uma cabeça boa, vai lá no estudio em Pituaçu. Mario Cravo fez um texto pra Laróyè, mas 
eu não usei e agora estou usando neste outro livro chamado O tigre do Dahomey_A serpente 
de Whidah, agora chegou a hora de usar. Por que um texto da mesma forma que uma imagem 
tem que estabelecer um diálogo com o observador e isso não pode ser jogado, entendeu? Por 
que você quer, ele tem que acontecer também. Ele tem que nascer, é como uma semente, você 
pega e joga na terra, uma germina a outra não. Em Laróyè tem este poema que é fundamental, 
inclusive ele foi diagramado da mesma forma que ele escreveu, que parece uma figura. Você 
vai ver isto com calma. 

 

Começamos a folhear o livro e Mario começa a tecer alguns comentários... 

Isso aqui é o carnaval, o pessoal acordando, os ambulantes trabalhando, os quais a prefeitura 
massacra. As pessoas que tem uma renda muito pequena e aproveita a oportunidade pra ven-
der, ganhar um trocado. Isso é o sistema que cobra do miserável, cobra daqueles que nada tem 
em nome da pátria, do nacionalismo. O sistema é uma merda enquanto as grandes empresas 
manipulam. Você viu o caso dos trios elétricos, que não pagavam impostos à prefeitura? Estes 
trios elétricos são empresas que faturam. Aí a prefeitura libera, mas pegam o miserável que 
está tentando tirar o ganha pão pra sustentar a família e taxa. Eu já vi tanta cena. Tinha que 
liberar esta porra. Não adianta não, isso é o tributo, é Roma antiga. Ainda vivemos naquela 
Roma. Nós vivemos no mesmo sistema. Se Cristo aparecesse aqui novamente ele seria con-
denado da mesma forma. Da mesma maneira como massacraram Antônio Conselheiro. Quem 
viveu no sertão daquela época, era como a Palestina não tinha muita diferença não. Aqui no 
livro tem o carnaval, a Feira de São Joaquim que é o único depositório natural, do que temos 
de mais fresco é a Feira. Na hora que resolverem meter a mão e organizar acaba com tudo. 
Burocratizar, taxar. Já vem acontecendo com as barracas de festas populares, que já não tem 
mais. Antigamente você sentava, tomava cerveja, criava amigos, namorava. Depois vieram 
dizer que acabaram com as barracas por causa da violência. Tem várias teses sobre isso. Nes-
tas concentrações temos camarotes com acesso restrito, mesmo o camarote público você com-
pra a entrada. Tem os blocos que tem sua própria segurança e as pessoas na rua não tem aonde 
sentar. No fundo tudo isso ta gerando a agressividade, por que quando você aumenta o con-
tingente policial, já está gerando agressividade. Se as pessoas não têm onde ficar e se divertir, 
o que elas vão fazer? Vão criar problema. 

5. Como são feitas as fotos? 

- Minhas fotos são diretas, de frente. Disseram-me uma vez; “Ah Mario você tem que mimeti-
zar”. Você tem que ter um certo tipo de capacidade, um jeito que não provoque as pessoas que 
estão por ali. É que elas estejam com você e você com nelas. Então eu sou capaz de chegar no 
carnaval com minha máquina. Nunca tive problema nenhum durante vinte anos. Curtindo, 
tomando uma cerveja, encontra um grupo e bate uma foto e os caras posam numa boa, ou en-
tão não posam, olhando assim...Você tem que está dentro do negócio. Se você fica longe não 
adianta. Tem fotos embaixo do Trio Elétrico, dançando e tal. Tem duas fotos (uma delas é a 
figura 40) neste livro que eu acho que destoam da plástica do conjunto, da continuidade apre-
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sentada. Você vê que aqui é tudo de frente, primeiro plano, plano médio. A maior parte das 
fotografias de Laróyè são em plano médio.Essas que destoam foram feitas de cima do Trio, 
que eu achei bem colocar pra mostrar o ambiente em que isso foi fotografado. Olha aqui ó é 
um Trio Elétrico, esse homem com a bunda de fora (figura 38). O livro seria mais homogênio 
sem estas duas fotos, eu digo isso sinceramente,mas eu precisava de um elemento didático pra 
dizer que estas fotos foram feitas nesta loucura, por que o pessoal vai no carnaval mas não ai 
lá dentro. De um tempo para cá eu deixei o carnaval e passei a me dedicar ao culto feito den-
tro do terreiro. 

6. No início você trabalhava com escultura. Como se deu a passagem da escultura para a foto-
grafia? 

- Não existe isso. Não tem passagem, eu comecei desde bem jovem a trabalhar com a escultu-
ra, obviamente a gente sempre começa com o desenho. A escultura e a fotografia a partir de 
1964, ou antes um pouco. Entre 1962 e 1964 eu desenhava, fazia esculturas em ferro e tam-
bém comecei a fazer minhas primeiras fotos. Mas isso é normal perguntar, sempre foi assim. 
Eu desenvolvi as duas linguagens até a década de 1980, expondo periodicamente, aliás, a 
maior parte ds minhas exposições até a década de 80, quase todas eram de desenhos, escultu-
ras, objetos. Eu trabalhava com acrílico, isso é uma outra história. Em 1968 eu fui para Nova 
Iorque...mas isso eu tenho na minha biografia. (Ele mostra um dos seus livros)Aqui explica 
que eu fui trabalhar com materiais novos, com aqueles elementos que chamam de terárium, 
que você pode plantar dentro. 

 7. Tem alguma questão técnica que você considera importante no seu trabalho? 

- É a perseverança, se é que se pode chamar isso de técnica. É o estilo de um artista que deve 
ser marcado não somente pelo seu talento, mas pela perseverança. O verdadeiro artista é um 
certo tipo de peregrino. Sabe? Que pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar e 
em qualquer cultura. Na realidade todo homem encontra sentido no sentido de sua vida, a pro-
cura de algo a ser descoberto pode ser uma fotografia, uma ruína soterrada, pode ser um estu-
do para decifrar um hieróglifo. 

8. Quem é o modelo pra você? 

- Sou eu mesmo. É obvio. O modelo de cada um é o arquétipo a que você pertence. É você 
mesmo. Depois de você, a natureza que você pertence, um certo tipo de natureza que você 
pertence, um certo tipo de natureza,como eu coloquei em outro livro, é um estrato de Goethe 
“A natureza é Deus, mas Deus não é somente natureza” Por que existe um outro lado, a cons-
ciência que é um outro tipo de natureza que é a natureza humana. A segunda natureza é cons-
ciência humana. 

9. Qual é o papel da pose na sua fotografia? 

- Neste trabalho ligado ao livro Laróyè a maior parte das fotografias não são poses previamen-
te planejadas. Às vezes elas parecem que são, que é um pouco do que eles chamam fotografia 
de ação, Bretsoniana, isso  é uma idiotice, não existe fotografia  de ação, a ação pode ser sen-
sibilidade. Você pode fotografar um homem correndo, dando um salto em ação, aí diz que é 
fotografia de ação, mas se você fotografa alguém dormindo não é fotografia de ação. Então, 
certas terminologias aparecem na fotografia por que ela é uma arte nova, comparada a obras 
que tem 4 mil anos. A fotografia e a tecnologia levaram o homem a desenvolver um tipo de 
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contato maior com os outros através do meio de comunicação de massa, da mídia. A fotogra-
fia estática gerou o cinema, o vídeo e a televisão. A imagem pode ser impressa no papel,como 
pode ser transmitida por satélite, hoje emdia pela Internet. A tecnologia proporcionou este 
encontro muito rápido de um com o outro. Mas fotografia não é só isso, ela é também a co-
municação do homem através da tecnologia A fotografia iniciou seu ciclo no final do século 
XIX. Ela é um registro, mas como toda técnica de registro nas mãos de um poeta dá ele possi-
bilidades de criação. 

10. Existe uma lógica compositiva de suas fotografias? 

Não existe lógica compositiva.  Talvez exista a lógica compositiva, como você chama, num 
certo tipo de arte moderna, como por exemplo no concretismo,com suas formas baseadas em 
fórmulas matemáticas, aí eu posso até crer. Quando chega aqui no Brasil os artistas neo-
concretos não estavam mais usando essas fórmulas matemáticas. Max Bill, que é pai da arte 
concreta chegou numa Bienal de São Paulo, aí perguntaram pra ele: “Qual a fórmula matemá-
tica que você usou para compor a sua obra?” Ele respondeu: -“Não tem fórmula matemática 
nenhuma”. No meu trabalho existe uma ordem, eu diria assim, uma ordem oculta primária, no 
sentido de que existe aí é uma organização espacial que é editada pela emoção. Obviamente 
se você faz uma leitura dessa organização espacial das imagens, que é uma seqüência é como 
a dança. Como é que existe uma ordem na dança? Um movimento leva o outro, uma imagem 
leva a próxima. A imagem tem a ver com a anterior e com a próxima. É isso o que eu poderia 
dizer com as palavras. É difícil para uma artista depois de alguns anos olhar uma obra no 
momento que foi feito em transe, num momento emocional e tentar trazer aquilo para teoria. 
Expressar através de palavras, conceitos. Nós podemos falar muitas coisas hoje, falar depois 
outras, mas o que resiste mesmo para mim é que a obra fala por si própria, que dá oportunida-
de para os outros interpretarem do seu modo, em relação ao seu caráter, de sua maneira de ver 
a vida e de suas emoções. Esta é a minha ordem. 

11. Existem fotos previamente elaboradas com modelos? Quais? 

-Muito poucas fotos são assim. A maior parte dessas imagens são feitas na rua, na praia. Eu 
espero um momento adequado em que um personagem que esteja ali dentro do meu enqua-
dramento, faça um movimento que eu possa catar, como uma forma escultórica. O que nós 
podemos ver aí neste indício que você acabou de mencionar (do homem saindo do mar, figura 
13) esta ligado na realidade nesta questão de que o culto afro chegou aqui pelo mar,pela água. 
Se fosse hoje seria pelo ar. Todas estas questões passam pela cabeça da gente, por que tem 
que a ver um pouco de pensamento lógico, quanto do misticismo. Existem pessoas, autores, 
filósofos que foram lógicos, outros foram místicos e muito poucos foram os dois ao mesmo 
tempo. Eu acho que como artista eu tenho um pouco de lógica e um pouco do aspecto místico 
que me permite um certo tipo de trânsito, um certo tipo de dualidade sem querer estabelecer 
nenhuma lógica no sentido de que eu não quero estabelecer nenhuma equação matemática. As 
fotos são sugeridas como esta da Igreja da Barroquinha (figura 14), onde começou o primeiro 
terreiro de candomblé, que depois se transferiu para a Vasco da Gama. Um dia eu fui lá fazer 
uma fotos, tinha uns meninos  perto de mim, que cheiram cola e perguntaram se eu queria que 
eles fossem lá em cima da Igreja. Eles rapidamente subiram lá e eu fiz a foto. O que me inte-
ressou ali foi a proporção do corpo humano com arquitetura colonial barroca. A maior parte 
das minha fotografia são feitas muito de perto. Praticamente não uso pés na maior parte. As 
vezes eu fotografo  pelas costas da pessoa. É um outro tipo de contato, no qual você está o-
lhando a pessoa por traz. Algumas pessoas são sensitivas, percebem que você está ali atrás, 
mas isso não vem ao caso. Desde menino, quando eu comecei a fotografar, que eu sempre 
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quis fazer um projeto, é possível que hoje eu ainda faça, retirar uma série de imagens e montar 
uma idéia que são de fotografias de costas, de pessoas que estão de costas. A gente sempre se 
atrapalha quando está de frente para os outros, é como um espelho, você não sabe quando é 
direita ou esquerda. Quando você está de frente para as costas dos outros dá pra saber que a 
esquerda dele é igual a sua, não é uma cama de gato. 

 

12. E aquela foto em que uma mão está posta num azulejo? 

- Foi feita na Igreja de São Francisco. Eu avistei uma série de azulejos muito bonitos atrás de 
uma porta. A história é a seguinte: Existia um padre lá que praticamente levou a vida destru-
indo lentamente a cabeça dos diabinhos, dos demônios representados. Ele ia de vez em quan-
do lê e quebrava. Todos os rostos estão quebrados são dos demônios (figura 46). Uma coisa 
que reside lá que eu acho de mais magnífico é o sacro e o profano, que é outro tipo de encru-
zilhada. Entendeu? As pessoas acham que nós devemos seguir um lado, as pessoas dificilmen-
te, principalmente os religiosos não gostam e acham que não devem aceitar a sua própria 
sombra, que é o lado obscuro da personalidade. Então quando você vê projetado dentro de 
uma igreja, num azulejo em que tem elementos que não são de uma forma religiosa, mas pro-
fanos, que eles consideram o diabo como uma coisa profana, ou seja, não pode ser assimilado 
pelo homem por causa do pecado original. Então é o que o pare de ia lá e fazia, quebrava por 
que incomodava ele terrivelmente. O que aconteceu, dentro da minha ótica, é que ele criou 
demônios muito maiores do que aqueles que estavam revelados nos azulejos. Foi por isso que 
eu fui lá nessa igreja fazer isso. 

12. Você dedicou o Livro a Exu Marabó... 

- Sim é o meu. Um deles. É o Exu da roda e do Ilê Axé Opon Aganju. Não é que seja o Exu 
de lá. É o Exu da roda, que você vê quando tem Xirê pra Exu, se canta aquela cantiga que eu 
mostrei pra você no vídeo, que é do Exu Marabó. Quando tem amatança,o dia de festa pra 
Exu, que na maior parte das casas não te Xirê pra Exu, como ocê viu no Opn Afonjá. No a-
ganju não tem só a oferenda, mas também o Xirê, a festa. Lá é o Exu da roda. 

Fecha-se o livro e Mario faz algumas considerações finais... 

 - A gente fica trinta anos fazendo pinturas, esculturas, fotografias e um dia o que acontece 
com um trabalho de uma vida é o seguinte: você faz, vai praticando seu trabalho, criando a 
sua obra através de um certo tipo de alegria de praticar aquilo, que uma forma ou de outra está 
criando seu próprio desconforto. Não é? No sentido de que num certo momento a obra anda 
por si só. Então o fato de eu estar explicando uma imagem ou outra, pra mim gera m certo 
incômodo, pois como eu não estou mais próximo dela, por que se passaram alguns anos, não 
estou emocionalmente envolvido, aí fica mais difícil. O que aconteceu é isso, num certo mo-
mento da sua vida seu trabalho é como um barco que você coloca no mar e fica vendo ir em-
bora sentado na praia. Esta é a minha postura. Se eu falar de um trabalho que estiver desen-
volvendo neste momento eu teria muito mais argumento pra colocar, justamente os argumen-
tos que estariam me excitando, me possuindo, seria muito mais fácil. È mais difícil falar de 
uma coisa que está distante, eu acho. O trabalho já foi confessado. A arte pra mim é isso, uma 
forma de confissão. No momento que você pratica e realiza você fica liberto. 

 



 

 

131 

 

 

 


